
 

 

25/6/2018 

  #6מס'  תרבותסיכום ישיבת ועדת 

 .משרד של מזכ"ל המועצהב 18/6/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:30 :זמן סיום 19:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 שחר כהן, סתיו לרון, ענת לנדסברג, עידן קנרעדה: חברי הו

 משקיפים:

 רמ"ד תרבות: שיר בוגנר )טלפוני(

 שלומי לייבוביץ'ועדת ביקורת:  חבר

  חסרים:

 אלון כהן, אייל רובינשטיין

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 עדכונים של יו"ר הועדההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 נקודות:

 עדה על מי אני ואיך אני רואה את דרך העבודה של הועדהוסיפרתי לו – היכרות 

 עבודת הועדה מצטמצמת בעקבות תקופת המבחנים, תנוחו תלמדו ותנו בראש! – תקופת מבחנים 

 מטרות מדור תרבות לשנת תשע"ח ומטרות  –בזימון לוועדה זו נשלחו שני חומרי עזר  – עבודת ועדה

מטרות  עבודה שיש לנו בתקופה הקרובה, קביעתהצגתי את העל אגודת הסטודנטים לשנת תשע"ט. 

עדה זו(, צריך לקבוע עוד שני ישיבות לקיץ אחד ביולי ועוד אחד באוגוסט על מנת וולמדור תרבות )ב

 לאשר את תוכנית העבודה של המדור. 

 כל תפקידי המדור אוישו, אנשים חדשים ושפיצים אחד אחד. – תקופת מכרזים  

 עד והצגה של שלושת מטרות העל של אגודת הסטודנטים כפי שנקבע בו – הצגת מטרות על אגודתיות

 המנהל.

 

 עדכוני רמ"דהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

הייתה בדרכה לירושלים לסיכום יום הסטודנט עם חברת ההפקה ולכן הצטרפה לדיון  הרמ"דיתהערות: 

 באמצעות הפלאפון.

 נקודות:

 כל התפקידים אוישו בהצלחה. – סיכום תקופת מכרזים 

 שצריך להחליט אם הוא עובר למדור פרוייקטור קשרי חוץתפקיד ישן,  – הצגה של שני תפקידים ,

שעות חודשיות, הוצג חשיבות התפקיד ומדוע רוצים להעלות לו  5תרבות והאם לאשר לו העלאה של 



 

 

מלווה מקצועי סטודיו פוזיטיב, הוצג למה התפקיד חשוב ומה  –תפקיד חדש את השעות החודשיות. 

 מטרתו.

 

 

  מטרות מדור תרבות לשנת תשע"ח

 מטרהסוג ה המטרות
 מדורי יצירת שיתופי פעולה עם העיר באר שבע

 מדורי יצירת היצע תרבותי לכלל האוכלוסיות השונות

 מדורי לל הפעילות המדוריתהגברת הנגישות בכהמדור יפעל למען 

 מדורי המדור יפעל לשיתופי פעולה בין מדוריים

 אפטר קידום שיווק חוגים וסדנאות והגברת היצע הסדנאות

 הפקות ועידוד יצירה סטודנטיאלית ומתן במה לאומנים סטודנטים במגוון תחומיםקידום 

 הפקות מתן דגש על אירועים לאוכלוסיות שונות

 הפקות קידום רב תרבותיות דרך אירועי תרבות

 ספורט חיזוק שיתוף הפעולה עם אס"א בן גוריון

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

 פוזיטיב שימור ופיתוח סטודיו פוזיטיב

 פוזיטיב עידוד אוכלוסיות שונות להשתתפות בפעילות הסטודיו בדגש מגדרי

 פוזיטיב שיפור מדיניות ההרשמה והביטולים בסטודיו פוזיטיב

 

 

 מטרות על אגודת הסטודנטים שנת תשע"ט

עם אוכלוסיות ופיתוח מענה נוסף עבור סטודנטים לתארים מתקדמים, סטודנטים  המשך תהליכים קיימים
 מהאוכלוסייה הערבית וסטודנטים עם מוגבלויות.

 חיבור וקידום השתתפות פעילה של הסטודנטים בפעילות האגודה.

 חיזוק המבנה הארגוני של האגודה תוך מתן דגש על תהליכים ונהלים פנים אירגוניים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הצעות החלטה:

יעדי המדור בתוכנית  אישורהנושא: 

 העבודה לשנה הבאה

ועדת תרבות מאשרת את מטרות מדור תרבות לשנת נוסח ההצעה: 

 תשע"ט

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

  הוחלט לצמצם את כמות המטרות הכוללת על מנת לייעל את עבודת המדור. הוחלט להוריד את המטרה

של שיתוף פעולה עם באר שבע עקב האמונה כי מטרה זו מתאימה למדור מעורבות. שלושת המטרות 

פיים המדוריות באו כמענה למטרות העל של האגודה + שולבו בהם מטרות דומות שהיו לרכזים ספצי

 בשנה שעברה. 

  בדיון על משרד אפטר הוחלט לסדר את המטרה בצורה נכונה ולשים דגש על הפיתוח וקידום על חשבון

 השיווק. 

  .בהפקות הוחלט להוריד את המטרה לאחת בלבד מכיוון שהמטרות המדוריות ענו על הדרישות 

 בר למטרות המדוריות. בספורט המטרות נשארו דומות מלבד הורדה של שת"פ עם שאר המדורים שע 

  בפוזיטיב הורדו מטרות שנראו כספציפיות והתאימו יותר כיעדים והחלט לשים דגש על שימור ופיתוח

   הסטודיו.

 מטרהסוג ה שהוצגו ונדונו מטרות

 מדורי יצירת היצע תרבותי לכלל האוכלוסיות. 

 מדורי קידום ועידוד יצירה סטודנטיאלית

 מדורי מדורי.המדור יפעל לשת"פ בין 

 אפטר םסטודנטיאלייפיתוח וקידום סדנאות חוגים ואירועים 

 הפקות פיתוח והרחבת אירועי התרבות שמוצעים לסטודנטים

 ספורט חיזוק שת"פ עם אס"א

 ספורט עידוד המעורבות, התרבות ועשיית הספורט בקרב כלל הסטודנטים

 פוזיטיב שימור ופיתוח סטודיו פוזיטיב

 

אישור העברת תקן הנושא: 

 למדור תרבות קשרי חוץפרוייקטור 

פרוייקטור קשרי  ועדת תרבות מאשרת העברת תקןנוסח ההצעה: 

 למדור תרבות. חוץ

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות:

  התפקיד היה שייך מתחילת השנה למדור הסברה ולמשרד קשרים פרוייקטור קשרי חוץהוצג תפקיד .

 בינלאומיים. 

  שדרש המון פרוייקטור קשרי חוץ מדור הסברה החליט להעביר את כלל המשרד למדור מעורבות, מלבד



 

 

 רבות.משאבים ממדור מעורבות, עקב היותו תפקיד חדש שבבנייה, והוחלט להעבירו למדור ת

 

הוספת שעות לתפקיד הנושא: 

 פרוייקטור קשרי חוץ

תפקיד לתקן שעות  5מאשרת הוספת ועדת תרבות נוסח ההצעה: 

שעות חודשיות, כתלות באישור של  40 , סה"כפרוייקטור קשרי חוץ

  וועדת כספים.

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות:

 קשרי חוץ הינו תפקיד חדש שנפתח בדצמבר האחרון. התפקיד בא לתת מענה להוצאת  התפקיד פרוייקטור

סטודנטים למשלחות שונות )תגלית, מסע לפולין ועוד(, כמו כן לחבר את הסטודנטים הבינלאומיים להווי 

 החברתי הסטודנטיאלי. 

  שעות חודשיות. 35כרגע התקן של התפקיד הוא 

  אחראי על מודל האו''מ באוניברסיטה, הפקת  –להרחיב את סמכויותיו לאחר התייצבות התפקיד, יש רצון

כנס תגלית, חקירת משלחות נוספות, בנוסך לפרסום כלל המשלחות וטיפול הסטודנטים אשר יצאו 

 אליהם.

 שעות חודשיות. 40שעות ל 5בעקבות הרחבת הסמכויות של התפקיד הוחלט להעלות את התקן בכ 

  להוריד שעות./תתכנס ותבחן את התפקיד והאם יש להוסיףהוחלט כי בעוד כשנה הועדה 

 .האישור כרוך באישור של ועדת כספים 

 

 –דיון על הוספת תפקיד חדש הנושא: 

 סטודיו פוזיטיב.מלווה 

בתקן של  ועדת תרבות מאשרת הוספת תפקיד חדשנוסח ההצעה: 

מקצועי סטודיו מלווה  –במשרד פוזיטיב  שעות חודשיות 10

   כתלות באישור וועדת כספים. פוזיטיב,

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות:

 שנים בתפקיד, החליט לא להאריך את  10לאחרונה המנהל הוותיק של סטודיו פוזיטיב, יניב אשר כיהן כ

 עבודתו כמנהל עקב חוסר בזמן. נבחרה מנהלת חדשה וסגנית מנהלת חדשה לסטודיו במכרזים מיועדים.

  מלווה מקצועי סטודיו פוזיטיב. –הוחלט להקים תפקיד חדש שמיועד בשבילו 

  בעקבות השינויים התכופים בכוח אדם בסטודיו, יש רצון לשמר את הידע והמקצועיות של יניב בניהול

 והדרכת המאמנים השונים, כמו גם הסמכת מדריכים חדשים.הסטודיו 

 .התפקיד הינו כפוף למנהלת הפוזיטיב, הסמכויות שלו נבנו יחד עם מנהלת הפוזיטיב ובאישורה 

  עלה חשש מצד חברי הוועדה כי התפקיד יפגע בסמכויות מנהלת הפוזיטיב, רמ"דית תרבות והמנהלת

 מדת והמסקנות יועברו לחברי הוועדה.עצמה הבטיחו כי התפקיד יהיה בבחינה מת

  מלווה מקצועי סטודיו פוזיטיב. –לאור דברים אלו הוחלט לאשר את הוספת התפקיד 

 



 

 

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

 אין

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין

 

 

 

 בברכה,

 עידן קנר

 תרבותיו"ר ועדת 


