
 

 

20/10/2018 

  #6 מס' תרבותועדת סיכום ישיבת 

 ית.משרד מזכ"לב 16/10/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:30זמן סיום:  19:00: זמן התחלה

 

 נוכחים:

 סתיו לרון חברי הוועדה:

 משקיפים:

  בוגנרשיר  –ראש מדור תרבות , דן כהן שנכחו ותפקידיהם: חבר ועדת ביקורתמשקיפים 

  חסרים:

 ענת לנדסברג, אלון כהן

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

  עדכוני יו"ר תרבותהנושא: 

אחרי חופש ארוך חזרנו לשגרת עבודה  –חזרה לשגרה   .1

 ולימודים, שיהיה לנו בהצלחה!

ועדת ביקורת מפיצה מספר סקרים  –סקרים של ביקורת  .2

על מנת לשפר את פעילות המועצה והאגודה, תשתפו 

 פעולה זה לטובתנו.

 תשתתפו ותהיו פעילים. –מועצה  דוכן הסברה .3

 פרסום, פרסום ופרסום. –מופע פתיחת שנה  .4

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 

 עדכוני רמ"ד תרבות הנושא: 

שקלים  55בחדר המוזיקה הוחלט  להעלות את המחיר מ  .1

שקלים, בעקבות ונדליזם חוזר בחדר. יש מצלמות  70ל

 שמבקרות אבל קשה לעקוב מאחר שיש לחץ ועומס.

כל ההרשמה לחוגי האפטר אפשרית באתר מכירת  .2

שקלים העמלה  100כרטיסים. הוחלט כי מכירה של עד 

שקלים ומעלה העמלה  100, מכירה מכולה על הלקוח

 3.5%תתחלק בין הלקוח לאגודה. העמלה הינה 

 מהמכירה.

עוד כשבועיים תערך ריצת ניווט באוניברסיטה, ריצה של   .3

 שעתיים.

עוד חודש ייערך פאנל ספורט בהשתתפות ח"כ עופר שלח  .4

 ואוריאל דסקל

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 



 

 

מנויים. נקנה ציוד  1500בסטודיו פוזיטיב נמכרו עד כה כ .5

כמו רמקולים, אי רובוט ונוספה מנקה לרווחת חדש 

 הסטודנטים וניקיון הסטודיו.

אצל האפטר יש המון היצע של חוגים מכל הסוגים,  .6

החולף מדריך סלסה והמדריך החדש עשה רושם נהדר 

בשיעור הראשון. נפתח חוג כתיבת תזה לסטודנטים 

 בתארים מתקדמים.

יפורסם בהפקות נסגר שלישי בשש עם שי צברי, תאריך  .7

בהמשך. בנוסף יש סיכום עם ציפורלה למופע המסורתי, 

 ומתוכנן מופע סטנדאפ וכרגע מחפשים אמן מתאים. 

כרגע המצב טוב, מבחינת כמות  –מופע פתיחת שנה 

כרטיסים אנחנו במצב של שנה שעברה, רוצים סולד 

 אאוט.

 יש בלת"מים טכניים אבל מתמודדים עם הכל.

 איןהערות: 

 

 

 

 מלווה מקצועי סטודיו פוזיטיבהנושא: 

ועדת תרבות מאשרת פתיחת תקן מלווה מקצועי ]נוסח ההצעה: 

סטודיו פוזיטיב, בכפוף לאישור וועדת כספים ומליאת מועצת 

 ים.טהסטודנ

 -נמנעים:  -קולות נגד:  סתיו לרון, עידן קנרקולות בעד: 

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

 מלווה מקצועי סטודיו פוזיטיב הנושא: 

הנושא נידון בוועדות קודמות, אך בעקבות בעיות טכניות  .1

 חזר לדיון והצבעה בוועדה.

אחורי התפקיד הוא הרצון לשמור הראציונל המרכזי מ .2

על איכות ההדרכה ולפתח ולהכשיר עוד מדריכים, דבר 

אשר המנהלת החדשה אינה יכולה מבחינת חוסר 

, ובגלל שרוצים להמשיך להתחרות עם מכונים הכשרה

 אחרים ברחבי העיר.

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 



 

 

 הערות:

כחלק מהניסיון לערב יותר את חברי הוועדה, הוטלה אחריות על חבר הועדה סתיו לרון ללוות את  •

תפקיד זה )כמובן במידה ויאושר על ידי וועדת כספים ומליאת המועצה( ברמה המועצתית. המטרה 

והאם אין התנגשות בין מנהלת הפוזיטיב  היא לבחון את מהות התפקיד, האם באמת רלוונטי ועוזר

 לתפקיד זה.

 

 דיון על העברות תקציביות הנושא: 

בשנים האחרונות תמכה אגודת הסטודנטים בפעילות   .1

התמיכה כללה סניף בן גוריון.  -מועדון "מודל האו"ם"

וכללה ₪  8,000-15,000תקציב ייעודי בעלות שנעה בין 

תמיכה באירועי שיא, פעילות שוטפת וסיוע במימון 

 משלחות שונות של הפעילים. 

המקור התקציבי לתמיכה בפרויקט הוצג שחלק מתקציב  .2

קשרי חוץ של האגודה אך לא הובהר באופן חד משמעי 

וץ או כסף האם הוא חלק מתקציב נשיאה לקשרי ח

חיצוני הצבוע ספציפית לתמיכה בהם ומגיע בנפרד 

 מהנשיאה.

בעקבות כניסתה של פרוייקטורית קשרי חוץ לתפקיד,  .3

ותוך בחינה של הנושא התגלה כי תקציב התמיכה הינו 

₪  150,000חלק מתקציב הנשיאה הניתן לאגודה בגובה 

וייעודי לתמיכה בסטודנטים בינלאומיים ואינו נפרד. 

ת בלבול זה התמיכה במועדון לא תוקצבה )ולא בעקבו

 הוגשה תוכנית מסודרת של פעילות המועדון(.

התמיכה בפעילות המועדון מאפשרת שירות נרחב  .1

ואיכותי לסטודנטים הפעילים ולכן נבקש שינוי בתקציב, 

מתוך כספי תמיכתה של הנשיאה, לתמיכה בפעילות 

זה  התמיכה בסכום₪.  8,000לשנת תשע"ט בגובה של 

תכלול תמיכה בפעילות שוטפת ואירוח כנס מתחילים 

 בקמפוס שיתקיים בחודש דצמבר.

 המקור התקציבי לשינוי יחולק באופן הבא: .2

הכספים למודל האו"ם יצאו מסעיף סטודנטים 

 בינלאומיים

 עדלאידע -₪  1500

 יריד קשרי חוץ -₪  4000

 מסיבת כריסמוכה -₪  500

 2000כ  –מתקציב קשרי חוץ כמו כן תקציב נוסף יוקצה 

.₪ 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 



 

 

 

 

 

 העברות תקציביות בתוך המשרדהנושא: 

ועדת תרבות מאשרת העברת תקציב בתוך ]נוסח ההצעה: 

המשרד ובין משרד, כתלות באישור וועדת מעורבות וועדת 

 כספים.

 -נמנעים:  -קולות נגד:  סתיו לרון, עידן קנרקולות בעד: 

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

 הערות:

העברה בתוך המדור מאושרת כתלות באישור ועדת כספים. ההעברה התקציבית ממדור מעורבות  •

 לתרבות תלוי באישור ועדת מעורבות וועדת כספים.

 

 

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

 פוזיטיב )סתיו לרון(, מתמשך.. בחינת תפקיד מלווה מקצועי סטודיו 1

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 . סיכום מופע פתיחת שנה.1

 בחינת האישור למלווה מקצועי סטודיו פוזיטיב. 2

 . בחינת האישור להעברות תקציביות למודל האו''מ3

  

 

 

 בברכה,

 עידן קנר

 תרבותיו"ר ועדת 

השינוי התקציבי לא יפגע בפעילות משרד אוכלוסיות  .3

ומלוות סטודנטים בינלאומיים. כל הסכומים שצומצמו 

הם בגדר הרחבה של פעילות קיימת שתישאר גם לאחר 

 הצמצום.

 

 איןהערות: 


