
 

 

25/11/2018 

  #9 מס' תרבותועדת סיכום ישיבת 

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

 20:15זמן סיום:  19:30זמן התחלה

 

 נוכחים:

 סתיו לרון חברי הוועדה:

 משקיפים:

יוסף ג'אבר, חברת  –חבר הוועד המנהל של המועצה  שיר בוגנר –ראש מדור תרבות משקיפים שנכחו ותפקידיהם: 

 וויסבלטאור  –ועדת בחירות 

 ענת לנדסברג –חברת הוועדה  חסרים:

 

 עיקרי הישיבה

תחילת הישיבה ללא חבר ועדת הנושא: 

 ביקורת

ועדת תרבות מאשרת התחלת הישיבה ללא נציג ]נוסח ההצעה: 

 מועדת ביקורת

 -נמנעים:  -קולות נגד:  לרון, עידן קנרסתיו קולות בעד: 

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

 הערות:

•  

 

 נושאים לדיון:

  עדכוני יו"ר תרבותהנושא: 

זאת בעצם הישיבה האחרונה של הוועדה  –סיום כהונה   .1

 במועצה זו. 

נפתח דיון קצר על מי  –חברי וועדה ממשיכים במועצה  .2

מתכנן להמשיך במועצה ומה התוכניות של כל אחד. 

כרגע נראה כי שני שליש מחברי הועדה מתכוונים להגיש 

 מועמדות לשנה הבאה.

על חצי שנה משמעותית בתפקיד, על כך  –תודות  .3

נוכחים בוועדה, נתתם גב וגם ביקורת כשהיה שהייתם 

 צורך. תודה מיוחדת לשיר רמ''דית תרבות.

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 

 עדכוני רמ"ד תרבות הנושא: 

הוחלט לשנות את השם של אירוע התרבות "שלישי   .1

בשש" ל"שיעור חופשי". השינוי בא לתת ביטוי גם לצד 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐הדיון:  במהלך
 ☐נושא חסוי: 



 

 

האקדמי, שכן רוב האירועים נעשים באוניברסיטה, וגם 

 לצד התרבותי.

הוצף כבכל חורף. מקווים שלא נגרם נזק רב  הפוזיטיב .2

 מידי למוצרי ותשתיות החשמל בסטודיו.

 מתוכנן ערב + סדנת פואטרי סלאם בהמשך הסמסטר. .3

נבחרה רכזת קשרי חוץ חדשה שעברה כבר חפיפה  .4

 והתחילה את עבודתה.

 במדור התחילו לעבוד על הוצאה לפועל של ערב פוקר. .5

באולם זוננפלד. כרגע  יופיעו אנסמבל "ציפורלה" 26.12ב .6

סגרו על הופעה אחת אך עם ההיצע יהיה גדול ירחיבו 

 לעוד הופעה.

ברביעי מתחיל ליגת הפוטסל )כדורגל אולמות( של  .7

אס"א. המשחקים יהיו משודרים על ידי שדר ופרשן. 

בנוסף נקנתה מצלמה חדשה ע"י אס"א שתשדר את 

 המשחקים.

טה על בחצי שנה האחרונה המדור נלחם באוניברסי .8

המועד של יום הסטודנט. האוניברסיטה רצתה לשנות 

ג' לאור הצרכים -ב'-את הימים של המסיבות לימי א'

שלה. היום הייתה ישיבה אחרונה בנושא שבה רמ''דית 

תרבות הצליחה לשכנע את חברי הועדה המיוחדת 

 ה'.-ד'-להשאיר את הימים של יום הסטודנט בימי ג'

 איןהערות: 

 

 

 סיכום שנה בועדה הנושא: 

 עברנו על החצי שנה האחרונה, מאז הוחלף יו"ר הוועדה.

 עברנו על כל העשייה של הוועדה, וביניהם:

 5. העברת תקן פרוייקטור קשרי חוץ + הוספה של 1

 שעות לתקן.

 מלווה מקצועי סטודיו פוזיטיב –. פתיחת תקן חדש 2

 . שינויים רבים במטרות המדור על מנת לייעל אותו.3

. הוספה של רעיונות של חברי הועדה והמועצה לתוך 4

 תוכנית העבודה של המדור.

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

_______ 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

_______ 

 

  

 בברכה,

 עידן קנר

 תרבותיו"ר ועדת 


