
 

 

12/5/2018 

  #4 מס' תרבותועדת סיכום ישיבת 

 ית.משרד מזכ"לב 7/5/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:15זמן סיום:  19:00 זמן התחלה

 

 נוכחים:

 , שחר כהן, אייל רובינשטייןהדר חרלפ, סתיו לרון, ענת לנדסברג חברי הוועדה:

 משקיפים:

ראש מדור , תומר ציקורל-יוצא ראש מדור תרבות, שלומי ליבוביץ-חבר ועדת ביקורת משקיפים שנכחו ותפקידיהם:

 אלונה חובב -שיר בוגנר, מזכ"לית המועצה -תרבות נכנסת

  חסרים:

 אלון כהן

 

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

  תרבותעדכוני יו"ר הנושא: 

הודגשו מספר נקודות חשובות לתקופת המכרזים   .1

שחברי המועצה נדרשים לה כמו, הצורך להגיע מוכנים 

למכרז ולהתכונן עם ידע מקדים על התפקיד למכרז, 

חשיבות התרמות וגמישות למכרזים, חשיבה מקדימה על 

האתגרים והכישורים הנדרשים לתפקיד, עצה לשוחח עם 

מה הוא מחפש/ת בעובד/ת,  הממונה הישיר ולשאול

 להכין שאלות מכוונות למציאת מועמד מתאים וכו'. 

הועבר הסבר מקדים לתהליכים שיתרחשו בתקופה  .2

הקרובה במועצה, שכוללים הגדרת יעדים וכתיבת 

-יעדים כלל 3תוכניות עבודה. ועד מנהל מתכנס לבחור 

 6-7, ולאחר מכן מתכנסת הועדה לגזור מתוכם אגודתיים

 יעדים של המדור שיאושרו במליאה. 

הוצגה תוכנית העבודה של השנה הנוכחית שנכתבה  

בשנה שעברה על ידי חברי הועדה של אותה שנה. חברי 

הועדה התבקשו בישיבה הזו להתחיל לחשוב על נושאים 

ה על שמעוניינים ומעוניינות לקדם ולהביא לשולחן הועד

מנת שיידונו בתוכניות העבודה. בישיבה הבאה תהיה 

סקירה ממוקדת על תכנית העבודה של השנה הנוכחית 

על מנת ללמוד ממנה משמעויות לכתיבת תוכניות 

הודגש והוסבר אחריות הועדה  העבודה של השנה הבאה. 

 בכתיבת תוכניות העבודה. 

רת נכח חבר ועדת ביקו

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 



 

 

 יו"ר הועדה הכריזה על רצונה להתפטר מתפקיד היו"ר .3

והציעה לחברי הועדה להציג מועמדות לתפקיד. ניתנה 

מסגרת זמן של יום וחצי להחלטה ופרסום מועמדות, 

טרם התכנסות המליאה. במליאה יוכלו כל חברי 

המועצה להציג מועמדות. אי לכך, יגדל מספר חברי 

הועדה אל מעבר למותר ולכן יאלץ חבר ועדה כלשהוא 

 לצאת מהועדה. 

 איןהערות: 

 

 עדכוני רמ"ד תרבות הנושא: 

תומר עדכן את חברי הועדה במצב מכירת הכרטיסים   .1

של אירועי יום הסטודנט וביקש את עזרת חברי הועדה 

כדי לשפר את  תבוצעו מספר ניסיונובפרסום ובשיווק. 

תדמית יום הסטודנט בקרב הסטודנטים שבהם לקחו 

המדור יצא בקמפיין חלק גם חברי הועדה והמועצה. 

נוסף על מנת לעודד קניית כרטיסים ולהעלות את 

הושקעו משאבים רבים ביום המופעים ואי  מספרם. 

עמידה ביעדי מכירות הכרטיסים עלול להשפיע לרעה על 

ה הבאה. מתבקשת הרתמות התקציב של האגודה בשנ

 ועזרה נוספת מקרב חברי הועדה. 

תומר הסביר את שרשרת האירועים שהובילה לאכזבה  .2

מצד סטודנטים ערבים לגבי יום הסטודנט. כיתוב 

בערבית בפוסטרים יצא הפוך בשל טעות עדכון תוכנת 

'פוטושופ' ובשל טעויות בסקר האמנים. המדור ניסה 

אפשר הדפיס שלטים לתקן את הפרסומים ובמידת ה

חדשים. היו מספר פוסטרים שלא התאפשר להדפיס 

ירושלים שיגיע -מחדש. בנוסף, הרכב הראפרים ממזרח

להופיע, על פי תומר, הם קבוצה מוכרת ומקובלת במגזר 

הערבי והתקבלו תגובות אוהדות בבואם להזמין את 

 ההרכב להופיע. 

ח, אירוע במה פתוחה שהתקיים בשבוע שעבר היה מוצל .3

נבחרה להקה שתופיע ביום הסטודנט. אירועים נוספים 

במדור שיתקיימו בקרוב הם פוזיטיב סקיי, שבוע 

הספורט שנרשמת אליו הענות גבוהה, וערב פיפ"א שניכר 

 שיהיה מוצלח מאד. 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 

 

 



 

 

 

 הכרות עם רמ"ד נכנסת: שיר בוגנר הנושא: 

שיר הציגה את עצמה, סיפרה מה היה התפקיד שלה   .1

ומה הנסיון שאיתו היא  באגודה בשנה וחצי האחרונות

סיפרה קצת על הרקע האישי והמקצועי , מגיעה לתפקיד

שיר מצפה  -שלה. הציגה ציפיות מהמועצה והועדה

ה לשת"פ ויש לה חזון לקדם דברים חדשים בעבודת

)עליהם פירטה רבות גם בתיקיית המצע שלה(, אבל גם 

 מאמינה שיש לשמר הרבה מהמצב הקיים כעת במדור. 

הודגשה חשיבות עבודה ושיתוף פעולה עם הרמ"דית  .2

בכתיבת תוכניות העבודה, אלו צריכים להיות כאלו 

שיתאימו לרמ"דית, לרכזים החדשים וישקפו את 

 ראייתם של חברי הועדה לגביהם.

חברי הועדה הציגו את עצמם בפני שיר ואיחלו לה  .3

 הצלחה בתפקיד החדש. 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 

 

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

 בחירת יו"ר ועדה חדש לועדת תרבות

 בישיבות הקרובות:הנושאים הצפויים להעלות 

 הגדרת יעדי המדור

 

  

 בברכה,

 את גוריאל-לי

 תרבותיו"ר ועדת 


