
 

 

26/2/2019 
  #2מס'  תרבותסיכום ישיבת ועדת 

 כללי
 .]מיקום הישיבה[ב ]בחר תאריך[הישיבה התקיימה בתאריך 

 [19:30זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 
 נוכחים:

 גולדווארג )למשך שעה(, טטיאנה אור ליליאן, אנה גיל, חיה כהן, סתיו לרון, אייל סגלחברי הוועדה: 
 משקיפים:

 שרה מרדכי,  חן –שיר בוגנר,  מזכ"לית המועצה  –משקיפים שנכחו ותפקידיהם: ראש מדור תרבות 
חבר ועדת ביקורת לא יכל להיות נוכח, לכן נערכה הצבעה על קיום הישיבה בלעדיו ועל החלטה חבר ועדת ביקורת: 

 להקליט את הישיבה במקום.
 - חסרים:
 עדכונים

 - :עדכוני יו"ר ועדה
 הצגת חציון סמסטר א': עדכוני רמ"ד

 דיונים

 הצגת חציון סמסטר א'הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 
 .הצלחת מופע פתיחת שנה  -תכנון מול ביצוע כללי .1
 .קשרי חוץ, ולקחים שנלמדו-תכנון מול ביצוע של  .2
 .הפקות, ולקחים שנלמדו-תכנון מול ביצוע של  .3
 .אפטר, ולקחים שנלמדו-תכנון מול ביצוע של  .4
 .ספורט, ולקחים שנלמדו -תכנון מול ביצוע של .5
 .ולקחים שנלמדו פוזיטיב, -תכנון מול ביצוע של .6

 הצעות החלטה
 

 תקן מדריך ריצה: הנושא
 .דיון על תקן של מדריך ריצה המפעיל קבוצת ריצה חינמית לסטודנטים באוניברסיטה :רקע

 
 : הדיון בוועדה

 ₪ 960שבועות בחודש =  4שעות שבועיות *  5לשעה *  ₪  48 -המדריך ריצה הועלתה הצעה לגבי השכר של .1
 בחודש סה"כ. 

 ניהלה את הדיון אנה גיל יו"ר תרבות. .2
לאחר שנערך סבב שאלות, נעשתה הצבעה לגבי הסכם עם הצעת התקן של מדריך הריצה, כל חברי המועצה  .3

 החליטו להצביע בעד התקן. 
 הצעה לאשר תקן מדריך ריצה לפי השכר שנקבע לעיל :נוסח ההצעה

יליאן, אנה גיל, אור ל :קולות בעד
 חיה כהן, סתיו לרון, אייל סגל

 - :נמנעים - :קולות נגד

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

 
 2019ממופע פתיחת שנה למסיבת פורים ₪  7000העברת תקציב  של : הנושא

 :רקע



 

 

מתכנון שקל  7000היה אחראי ומדויק כך שנשאר מהמופע סכום של מופע פתיחת שנה ניהול התקציב של 
בשל צמצום תקציבי נאלץ לעבור קיצוץ בתכנון התקציב של השנה הנוכחית תקציב אירוע פורים . ההוצאות

לאשר את העברה תקציבית מסעיף מופע פתיחת שנה והחיסכון שנעשה בו  נתבקש. בשל זאת כללי של האגודה
 .לכדי הפקת פורים

  : הדיון בוועדה
 .2019ממופע פתיחת שנה למסיבת פורים ₪  7000. הועלתה ההצעה להעביר תקציב של 1
 . ניהלה את הישיבה אנה גיל יו"ר תרבות.2
. לאחר שנערך סבב שאלות, נעשתה הצבעה לגבי העברת התקציב וכל חברי המועצה החליטו להצביע בעד 3

 העברת התקציב.
 .2019ממופע פתיחת שנה למסיבת פורים של ₪  7000הצעה להעביר תקציב של ] :נוסח ההצעה

אור ליליאן, אנה גיל,  :קולות בעד
 חיה כהן, סתיו לרון, אייל סגל

 -] :נמנעים - :קולות נגד

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

 
 בקשת תרומות מדור תרבות: הנושא

 -במועצת הסטודנטים אלו הם הבקשות לתרומות לשנת הלימודים תשע"טבהתאם לנוהל שהתקבל  :רקע
 .2500$אירוע תרבות, על סכום של  -. בקשה לתרומה לשיעור חופשי1: תש"פ

 .1500$. בקשה לתרומה להפסקה פעילה על סך 2
 .2000$. בקשה לשיפוץ חדר חוגים על סך 3
 .1500$. בקשה לפינת שעשוע ופנאי לסטודנטים על סך 4
 .3000$. בקשה לקידום אורך חיים בריא על סך 5
 .2000$. שיפוץ סטודיו פוזיטיב על סך 6
 .15,000$. משלחת לפולין על סך 7
 .15,000$. תכנית מנהיגות על סך 8
  .₪ 100,000. תרומה ליום הסטודנט על סך 9

 : הדיון בוועדה
 .הועלתה הצעה לאשר לבקש תרומות בשביל מדור תרבות .1
 .יו"ר תרבות אנה גיל ניהלה את הדיון .2
לאחר שנערך סבב שאלות, נערכה הצבעה לגבי בקשת תרומות למדור תרבות, ההצבעה התקבלה בפה  .3

 .לאשר את הבקשה אחד
 ?אישור לבקש תרומות למדור תרבות האם הוועדה מוכנה לתת :נוסח ההצעה

אור ליליאן, אנה גיל,  :קולות בעד
 חיה כהן, סתיו לרון, אייל סגל

 -נמנעים - :קולות נגד

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

 
 

 בקשת תרומה ליום הסטודנט למדור תרבות: הנושא
יום הסטודנט מהווה אירוע שיא בכל האוניברסיטאות והמכללות בארץ ולכן התחרות על אירוע זה  :רקע

כדי לאפשר לעשות את האירוע הכי .מאתגרת ומעניינת ויש רצון להביא את ההכי טוב לסטודנטים שלנו
מה זו. יש מקצועי, איכותי ומהמובילים בארץ ישנה דרישה לסכומים גדולים של כסף ולכן עולה הבקשה לתרו

לציין כי בשלוש שנים האחרונות הסכום הנוסף מתקבל מנשיא/ת האוניברסיטה לפיכך ישנה בקשה לקבע את 
 .בקשת התרומה הזו לאורך כמה שנים

 : הדיון בוועדה
 הועלתה הצעה לאשר לבקש תרומות בשביל יום הסטודנט למדור תרבות. .1
 יו"ר תרבות אנה גיל ניהלה את הדיון. .2
 .שנערך סבב של שאלות, נערכה הצבעה לגבי בקשת התרומות ליום הסטודנט עבור מדור תרבותלאחר  .3

 וההצבעה התקבלה פה אחד לאשר את הבקשה.



 

 

 האם הוועדה מוכנה לתת אישור לבקש תרומה ליום הסטודנט? :נוסח ההצעה
אור ליליאן, אנה גיל,  :קולות בעד

 חיה כהן, סתיו לרון, אייל סגל
 - :נמנעים - :קולות נגד

 ☐ :נושא חסוי ☐ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
 ]הערות מיוחדות בקצרה[ : הערות

 
             - 
 בברכה,

 אנה גיל
 תרבותיו"ר ועדת 


