
 

 

12/6/2017 

  #4מס'  תרבותסיכום ישיבת ועדת 

 

 .משרד של מזכ"ל המועצהב 11/6/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 17:30זמן סיום:  15:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 , ערבה אשכנזי, כרם סעדייבוםאמיר מי , נאוה מליק,לני ציפוריעדה: חברי הו

 משקיפים:

 תומר ציקורלרמ"ד תרבות: 

 וריה אוסטרובסקיועדת ביקורת:  תחבר

  חסרים:

 יצחק מנדל

 

 עיקרי הישיבה

 

 נושאים לדיון:

 עדכונים של יו"ר הועדההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 נקודות:

הגדרת היעדים של המדור לשנה הבאה: כל יעד שמגדירים יש צורך לודגשים החשובים הבהרות  •

 ידי קשר עם הרמ"ד.על  –להסביר למה חשוב, היעדים צריכים גם להתאים למציאות 

יעדים הנוגעים בכלל האגודה  3ה ויו"ר ועד מנהל החליטו כי השנה יהיו לאגודה יו"ר האגוד •

 והמדורות.

•  

 

 

 ציקורלתומר  –הכרת הרמ"ד הנכנס הנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 נקודות:

 ציפיות לשנה הבאה.ציינו כמה והציג את עצמו  נכנסהרמ"ד ה •

 

 

 

 



 

 

, הצגת על ידי הרכזים היוצאיםהצגת תפקידי המדור הנושא: 

 והצגת התנהלות השנה האחרונהתחום התעסקותם 

כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 נקודות:

 . חשוב לא לא לאפשר ל"אפטר"בסדנאות וחוגים ת הרכזתעיקר פעילוהצגת  -"אפטר"רכזת  •

 ופחות דגש על המותג "אפטר". ועידודןלהתמסמס. יש צורך לתת דגש לחוגים ולסדנאות 

בנוסף לתרבות. ציין את חשיבות שימור הידע  המדוריםהצגת עבודתו אל מול כלל  -רכז הפקות •

 מנסיון אישי. הציג את חשיבות היעדים שניתנו לו בשנה שעברה וכיצד פעל להשגתן.

הציגה את פעילותה בספורט, טורנירים ופעילויות אחרות, וגם את פעילותה מול  -רכזת ספורט •

 ושיווק , וחשיבות עידודצועייםמק פורטאיםסשהם טודנטים אס"א. הציגה חשיבות לעידוד ס

 .הספורט בקרב כלל הסטודנטים

הציג את פעילות הפוזיטיב בשנה האחרונה וכיצד מנסים להשיג את היעדים, כדוגמא  -מנהל פוזיטיב •

מא גודליעד עידוד אוכלוסיות שונות: נשים עובדות אוניברסיטה, סטודנטיות דתיות ומוסלמיות. 

את בסטודיו. בנוסף, הוצגה חשיבות לשמר ולפתח  ר ומוצ"שנוספת הייתה חיזוק שעות הבוק

 בעיקר קהל גברי. -הסטודיו, ולעודד קהל רחב יותר 

 

 הצעות החלטה:

הגדרת יעדי המדור בתוכנית הנושא: 

 העבודה לשנה הבאה
  הצבעה על כל יעד בנפרדנוסח ההצעה: 

 ☐נושא חסוי:  ☐נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

 .לני ציפורי לא נכחה בהצבעההערות: 

 

 הצבעה סוג היעד יעדים שהוצגו ונדונו

 (פה אחד) בעד מדורי שיתופי פעולה עם העיר באר שבעיצירת 

 (פה אחד) בעד מדורי יצירת היצע תרבותי לכלל האוכלוסיות השונות

 (פה אחד) בעד מדורי המדור יפעל למען הנגשת כלל הפעילות המדורית

 (פה אחד) בעד אפטר והגברת היצע הסדנאות קידום שיווק חוגים וסדנאות

לאומנים סטודנטים במגוון קידום ועידוד יצירה סטודנטיאלית ומתן במה 
 (פה אחד) בעד הפקות תחומים

 (פה אחד) בעד הפקות שונותמתן דגש על אירועים לאוכלוסיות 

 (פה אחד) בעד הפקות קידום רב תרבותיות דרך אירועי תרבות

 (פה אחד) בעד ספורט חיזוק שיתוף הפעולה עם אס"א בן גוריון

שיתוף עידוד התרבות, המעורבות ועשיית הספורט בקרב כלל הסטודנטים ע"י 
 (פה אחד) בעד ספורט פעולה עם כלל המדורים

 (פה אחד) בעד פוזיטיב שימור ופיתוח סטודיו פוזיטיב

 (פה אחד) בעד פוזיטיב עידוד אוכלוסיות שונות להשתתפות בפעילות הסטודיו בדגש מגדרי

 (פה אחד) בעד פוזיטיב שיפור מדיניות ההרשמה והביטולים בסטודיו פוזיטיב

 



 

 

 

אישור נוהל מכירת כרטיסים הנושא: 

 וןלאחר שעבר דרך ועדת תקנ

ועדת תרבות מחליטה לקבל את המלצת ועדת "נוסח ההצעה: 

 תקנון לשינויים בנוהל מכירת כרטיסים"

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 איןהערות: 

 

 

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

 אין

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 כרם סעדי

 תרבותיו"ר ועדת 


