
 

 

13/8/2018 

  #7 מס' תרבותועדת סיכום ישיבת 

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

 15:00זמן סיום:   13:00זמן התחלה

 

 נוכחים:

 אלון כהן, סתיו לרון, עידן קנר חברי הוועדה:

 משקיפים:

אלונה  – המועצה מזכ"ל, שיר בוגנר –ראש מדור תרבות , דן כהן משקיפים שנכחו ותפקידיהם: חבר ועדת ביקורת

 חובב

 

 , אייל רובינשטייןענת לנדסברג, שחר כהן חסרים:

 

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

  תרבותועדת עדכוני יו"ר הנושא: 

 הצגת חבר וועדת ביקורת חדש   .1

כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 עדכוני רמ"ד תרבות הנושא: 

 שידורי המונדיאל בבית הסטודנט היו מוצלחים מאוד  .1

כרגע עובדים במדור על נהלי רכש מהשאריות של  .2

 התקציב הישן

כנראה  –סקירה על ההכנות לקראת מופע פתיחת שנה  .3

 אבל עוד לא סגור. 22-23/10בטווח התאריכים  תקייםי

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 

 הצגת תוכנית העבודה של מדור תרבות לשנת תשע"טהנושא: 

תוכניות המדור הוצגו לוועדה על ידי ראש מדור תרבות,  .1

לאחר שחברי הוועדה עברו על התוכנית גם בבית. הוצגו 

 שאלות והערות שנענו ותוקנו במקום.

התוכנית רחבה, מיישמת את מטרות האגודה והמדור.  .2

היעדים ריאלים ונרשמה התלהבות בוועדה ממספר 

 סעיפים.

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 

 



 

 

הסטודנט לבני יום  –דיון על הצעת של חבר מועצה הנושא: 

 משפחה

ראינו כי יום הסטודנט לבני משפחה לפני התחלת הדיון 

נכנס לתוך תוכנית העבודה כיעד בתוך המטרה של לדאוג 

לאירועי תרבות של תארים מתקדמים. הדגשים מחבר 

המועצה שהעלה את ההצעה + מחברי הוועדה עברו 

לבעלי התפקידים הרלוונטים שיעבדו להוציא את הרעיון 

 לפועל.

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 

 

 ח ביקורת נגישות"דו דיון עלהנושא: 

הוועדה עברה על הדו''ח מבעוד מועד. נראה כי העבודה 

של המדור פועלת בצורה נגישה ומחפשת לפתור בעיות 

של נגישות. נמצאו ליקויים קטנים מאוד בתוך 

למדור תרבות. בתוכנית העבודה לשנה  הרלוונטים

הקרובה יש התייחסות רבה לנושא הנגישות, כולל כל 

 הליקויים אשר נמצאו בדוח

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 

 

 הנושא: חלוקת סמכויות לחברי הוועדה

כחלק מהמאמצים להעלאת המוטיבציה לחברי המועצה בכלל 

והוועדה בפרט, הוחלט לחלק סמכויות לכל אחד מחברי הוועדה. 

חלוקת הסמכויות תביא לעשייה ולהרגשה של תרומה מצד חברי 

 הוועדה. שני חברי הוועדה שנכחו קיבלו סמכויות:

 אחראי על תקן מלווה מקצועי פוזיטיב –סתיו לרון 

 אחרי על מופע פתיחת שנה –אלון כהן 

סמכויות הם כחברי מועצה. לחברי הוועדה הובהר כי ה

הסמכויות לא נותנות אפשרות לחברי הוועדה להתעסק 

בפרקטיקה אלה רק לבדוק שהכל מתנהל כפי שהוחלט בהצבעות 

 בוועדה.

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 התחלת העבודה של חברי הוועדה אל מול הסמכויות החדשות.

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 רשמים והתרשמויות של חברי הוועדה מהסמכויות שנתנו להם.

 

  

 בברכה,

 עידן קנר

 תרבותיו"ר ועדת 

אישור תוכנית העבודה של מדור הנושא: 

 תרבות לשנת תשע"ט

ועדת תרבות מאשרת את תוכנית העבודה של ]נוסח ההצעה: 

 מדור תרבות כפי שהוצגה בפני הוועדה

סתיו לרון, אלון כהן, קולות בעד: 

 עידן קנר
 -נמנעים:  -קולות נגד: 

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

 הערות:

•  


