
 

 

11/8/2017 

  #5מס'  תרבותסיכום ישיבת ועדת 

 

 .משרד של מזכ"ל המועצהב 6/8/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 15:00זמן סיום:  13:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 , כרם סעדייצחק מנדל, נאוה מליק, לני ציפוריעדה: חברי הו

 משקיפים:

 תומר ציקורלרמ"ד תרבות: 

 לירון ברורמןועדת ביקורת:  יו"ר

  חסרים:

 אמיר מייבום, ערבה אשכנזי

 

 עיקרי הישיבה

 

 נושאים לדיון:

 עדכונים של יו"ר הועדההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 נקודות:

 מדוריים שנבחרו ע"י ועד מנהל.-ת היעדים העלהצגת שלוש •

 

 

ים הנכנסים והצגה כללית על מטרותיהם הרכז הכרתהנושא: 

 הבאה לשנה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 נקודות:

 כל רכז הציג את עצמו, את תפקידו ומה המטרות שהוא רואה לנכון שייושמו לשנה הבאה בתחומו. •

 

 הצעות החלטה:

יעדי המדור בתוכנית  עריכתהנושא: 

 העבודה לשנה הבאה
  הצבעה על כל יעד בנפרדנוסח ההצעה: 

 ☐נושא חסוי:  ☐בהצבעה: נכח חבר ועדת ביקורת 

 איןהערות: 

 



 

 

 הצבעה סוג היעד יעדים שהוצגו ונדונו

 (פה אחדבעד ) מדורי יצירת שיתופי פעולה עם העיר באר שבע
 (פה אחדבעד ) מדורי יצירת היצע תרבותי לכלל האוכלוסיות השונות

 (פה אחדבעד ) מדורי המדוריתלל הפעילות הגברת הנגישות בכהמדור יפעל למען 

 בעד )פה אחד( מדורי המדור יפעל לשיתופי פעולה בין מדוריים
 (פה אחדבעד ) אפטר קידום שיווק חוגים וסדנאות והגברת היצע הסדנאות

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

 (פה אחדבעד ) הפקות מתן דגש על אירועים לאוכלוסיות שונות

 (פה אחדבעד ) הפקות תרבותיות דרך אירועי תרבותקידום רב 
 (פה אחדבעד ) ספורט חיזוק שיתוף הפעולה עם אס"א בן גוריון

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

 (אחדפה בעד ) פוזיטיב שימור ופיתוח סטודיו פוזיטיב

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

 (פה אחדבעד ) פוזיטיב שיפור מדיניות ההרשמה והביטולים בסטודיו פוזיטיב

 

 

 ת/רכזל שעות עבודהאישור הנושא: 

 סטאוגו-אפטר בחודשים יולי

ממליצה לועדת כספים לאשר איוש ועדת תרבות "נוסח ההצעה: 

אוגוסט עפ"י גודל התקן -תקן רכז/ת אפטר בחודשים יולי

 "שעות חודשיות 60 –הרשמי 

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות:

בדיון כי תקן רכז אפטר עבר שינויים בתפקידו בשנים האחרונות וכיום יש לו יותר אחריות  עלה •

 .להכנת תוכנית עבודה ולהכנה לפעילות במהלך השנה נחוצהבחודשים הנ"ל ולכן עבודתו  ,ועיסוק

כל צוות המדור פועל להכנה לפעילות של המדור במהלך השנה, חלק מהכנה זו הינה  בחודשים הנ"ל •

כחלק  נוכחותו של רכז אפטר חשובה והכרחיתלכן וגיבוש הצוות בינו ובין עצמו, ובינו ובין הרמ"ד, 

 .מצוות זה

 חודשים. 12-חודשים כאשר כל עובדי האגודה עובדים ל 10-שעובד באגודה יעבוד רק ל אין זה מקובל •

 

 

שינוי שם של תקן אחראי אישור הנושא: 

 צוות לוגיסטי פוזיטיב לסגן מנהל פוזיטיב

 ת/מאשרת שינוי שם תקן אחראיועדת תרבות "נוסח ההצעה: 

 "פוזיטיב ת/מנהל ית/צוות לוגיסטי פוזיטיב ולסגן

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות:

ינויים רבים בשנתיים האחרונות )בנוסף לכך שזהו תפקיד תקן אחראי צוות לוגיסטי פוזיטיב עבר ש •



 

 

קיד הוספת שעות לתפי ע", לתפקיד עיסוקים רביםהוספת ע"י , שינויים אלה באו לידי ביטוי חדש(

הרחבת עיסוקו בסטודיו. שינויים אלו גורמים לתקן זה להיות יותר  עות חודשיות( וע"יש 20)

 משמעותי, ומאפשרות להגדירו כסגן מנהל לפוזיטיב ולהרחיב את אחריותו.

 

 

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

 אין

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין

 

 

 

 בברכה,

 כרם סעדי

 תרבותיו"ר ועדת 


