
 

 

12/11/2017 

  #7מס'  תרבותסיכום ישיבת ועדת 

 

 .משרד של מזכ"ל המועצהב 7/11/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 15:00זמן סיום:  14:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 , כרם סעדיאשכנזיערבה , לני ציפוריעדה: חברי הו

 משקיפים:

 תומר ציקורלרמ"ד תרבות: 

 אבישיועדת ביקורת: חבר 

  חסרים:

 אין

 עיקרי הישיבה

 

 נושאים לדיון:

 עדכונים של יו"ר הועדההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 נקודות:

בנושא מנהל וועד ישיבת הדיון שהיה ב, העלאת דמי הרווחה בשיתוף עם האוניברסיטה ענייןהצגת  •

 ועד המנהל.התקבל ואושר ללא ידיעתה של מועצת הסטודנטים או הוהסוגייה שהנושא ו

ישיבת וועד בהדיון שהיה   ,הצגת עניין קבוצת הפייסבוק "התקבלתי לאוניברסיטת בן גוריון בנגב" •

 בנושא ואיך הנושא טופל ללא ידיעת מדור הסברה או הוועד המנהל. מנהל

 מ"דרנט, החלטות ישנות בנושא, נקודת מבט צגת הנושא של חסות חברת סיגריות ביום הסטודה •

 הצבעה מרחוק.ה שההחלטה בנושא כנראה תהיה בהברו תרבות בנושא

 יחת שנה.עדכון כללי על מופע פת •

 

 רבותעדכונים של רמ"ד תהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 נקודות:

אצל סטודנטים: טופלו בזריזות  יסיםכרטהבקבלת  תקלות טכניות ובעיותהיו  - מופע פתיחת שנה •

כמות הכרטיסים שנמכרו חצתה את השיא שהיה מוצלח מאוד. . המופע עצמו היה חברי הנהלה"י ע

 בשנה שעברה.

שמש חוגים של השאלת ספרים לשעבר לסטודיו חדש היחדר שיפוץ  - סטודיו פוזיטיב ואפטר •

 .סטודיוהלשיווק שוברים חולקו בתחילת שנה  טר.הפוזיטיב ואפ



 

 

העיקרית מכירת אלכוהול באירועים בבית ה המטר - המדור והאגודה עובדים על קבלת אישור עסק •

 הסטודנט והקמפוס, והתחלת פרוייקט הברים.

 : ערב פוקר, שלישי בשש, ריצת ניווט, ציפורלה ועוד המון בהמשך...על הפרק •

מנהל פוזיטיב במידת  ניתסגלתקן העברות בשעות בין תקן מנהל פוזיטיב הרמ"ד עדכן כי הוא מאשר  •

נושא שכזה. עלתה השאלה האם יש ן היה לצורך הבהרה לוועדה במידה ויש בעיה בעדכו. הךהצור

הובהר כי אין צורך, אלא העברת השעות היא דינאמית ומשתנה צורך בהעברה קבועה בשעות, אך 

 ילות הסטודיו וצרכיו.בהתאם לפע

 

 אפטרדיון על תקן רכזת הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 נקודות:

 חוגים ובעיקר הסדנאות.גדלה ושיפור מערך האחת המטרות שהוצבו לתקן השנה היא ה •

 שעות חודשיות. 60כיום התקן עומד על  •

דרוש הרבה זמן בניית מערך גדול יותר, ולכן  שעות התקן הן מעטות מדי לצורךהוצג לוועדה כי  •

 50-בכ השעות המוקצות להרבות מה חרג הרכזת)פתיחת שנה(  בנוסף לכך, הוצג כי עד כה משאבים.ו

 רואים את הצורך בשעות נוספות.שעות )באישור הרמ"ד(, ולכן 

, ולכן יש ת שנה היא תקופה עמוסה מאוד לעובדי האגודהפתיח, חברי וועדה ראו כי מצד אחר •

ועל  ווק האפטרושימיתוג ובפרט לרכזת אפטר כי עבדה רבות על בתקופה זו חריגות רבות בשעות, 

למערך החוגים והסדנאות שיהיו במהלך הסמסטר הראשון. נשאלת השאלה כלל החוזים וההסכמים 

 לאחר תקופת העומס. צע השנה כדי לראות איך יהיה תפקוד הרכזתהאם להמתין עם ההחלטה לאמ

ונשאלת השאלה האם אנו רוצים ן דורש זמן. ארגונ, והרמ"ד הוסיף כי כל הזמן יש סדנאות חדשות •

 רכזת.להעמיק ולהרחיב את עבודת ה

, כאשר או אהת ועדת תרבות הביבהתקבלה החלטה של הועדה להעלות את הנושא שוב ביש •

ן את ומרץ כדי לבח-, או שהנושא יידחה לקראת חודש פברוארשתתקבל החלטה על העלאת התקן

 ולקבל החלטה מתאימה.שלם( )סמסטר  ארוכהפה הרכזת במהלך תקו ילותפע

 

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

 הדברים יוצג בישיבה הבאהסיכום  – הגדלת תקן רכזת אפטר בענייןיפגוש את עדי )רכזת אפטר לשעבר( כרם 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 ניין תקן רכזת אפטרעדיון והחלטה ב

 

 

 בברכה,

 כרם סעדי

 תרבותיו"ר ועדת 


