
 

 

 

2/11/2016 

  #9 מס' תרבותועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 2/11/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

  30:20זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 תרבותחברי ועדת  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 ניצןחבר ועדת ביקורת: 

 תרבותרמ"ד 

  חסרים:

 גלעד שוקרון

 

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 עדכון רמ"ד תרבותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 .הערות: 

  מכירה בקצב ממוצע. –מופע פתיחת שנה 

 יריד פתיחת שנה- 

o באופן מספק ביותר פוזיטיב ואפטר מכרו המון שוברים 
o  הדוכן עבד במרץ בשיתוף פעולה עם "הקומץ" –ספורט 

 
 
 

 תקן מדריך ריצההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 מיא הרמ"דית הציגה בפני הוועדה את הנושא כולל הרקע לעניין.הערות: 
ניר המדריך המיועד  –בקצרה, תקן מינימלי שמהווה הזדמנות להפעלת קבוצת ריצה בעלות מינימלית ביותר 

 עבד בעבר באגודה ומוכן להפעיל את הקבוצה עבור שכר סטודנט.
 הוועדה צריכה להחליט האם לאשר את התקן שכבר אושר תקציבית בתקציב האגודה.

 

 תקן טכנאי אפנייםהנושא: 
עדת ביקורת נכח חבר ו

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 מיא הרמ"דית הציגה בפני הוועדה את הנושא כולל הרקע לעניין.הערות: 
בקצרה, גם כאן תקן זהו מינימלי שמהווה הזדמנות להעסקת סטודנט שהוא טכנאי אפניים עבור הספינינג 

עבור שכר סטודנט כאשר החלפים וחומרי העבודה כמובן  יריב מוכן לעבוד –בפוזיטיב בעלות מינימלית ביותר 
 לא כלולים.

 הוועדה צריכה להחליט האם לאשר את התקן שכבר אושר תקציבית בתקציב האגודה.



 

 

 

 

 הצעות החלטה:

 הצבעות על העסקה מדריך ריצההנושא: 
נוסח ההצעה: ועדת תרבות מאשרת את העסקת מדריך 

 הריצה לשנה הקרובה תשע"ז

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☐נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 תקציב למשכורת יורד מסעיף תקציבי ספורט הערות:

 

 הצבעות על העסקה טכנאי אפנייםהנושא: 
נוסח ההצעה: ועדת תרבות מאשרת את העסקת טכנאי 

 אפניים לשנה הקרובה תשע"ז

 -נמנעים:  -קולות נגד:  אחדפה קולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☐נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 מדובר על שכר של סטודנט כפול אחד וחצי.ת מסעיף תקציבי הוצאות פוזיטיב ושהמשכורת יורד הערות:

 

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

 רון כהן –לחודש הקרוב  ואחרונה זימון ישיבה נוספת 

 

 :ת הועדה האחרונהבישיב הנושאים הצפויים להעלות

 כרגע אין

 

 

 בברכה,

 רון כהן

 תרבותיו"ר ועדת 

 

 

 


