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  #4 מס' תרבותועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .חדר מזכליתב 6/5/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:00 זמן סיום: 21:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 [חיה כהן סתיו לרון, אייל סגל,אנה גיל, טל אדיב, ] חברי הוועדה:

 משקיפים:

 חבר מועצה -ערןרמ"ד תרבות,  -שיר בוגנר :ותפקידיהםמשקיפים שנכחו 

 דורון גלחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 אור ליליאן טטיאנה גולדווארג,

 עדכונים
 :עדכוני יו"ר ועדה

נעשתה  לכןשיש צורך לדעת יותר לגבי הפגישות של הוועד המנהל נראה  במליאה האחרונה-עדכונים מוועד מנהל .1

 :עדכון קטן לגבי דברים שעלו הוספה של

₪  30,000ההיערכות הייתה לאירוע של  -אי הבנה לגבי כספים שילכו לאירוע של מילואים במדור אקדמיה הייתה

ולפי מי  ₪ 21,000היה תקציב של  בתור המדור. בסוף₪  10,000והיה צריך להעביר  10,000כשבפועל בסוף היו 

 .שנכח באירוע תואר כי האירוע היה מוצלח

לפי המכרז היה אמור להיות ספק מסוים של אוכל, בגלל בלט"מים -,היה  ליקוי מבחינת האוכל הטבעוני -פורים

האוכל ספק אחר. הספק האחר לא הבין את הדגש של לשנות ל 90בירוקרטיים כאלו ואחרים היה צריך בדקה ה

הטבעוני שצריך שיהיה לו שולחן משלו והפרדה כלשהי ובסוף לא היו כמעט תחליפים טבעוניים. בנוסף, האגודה 

 לא עדכנה את המועצה בזה וזה נודע לנו רק בדיעבד.

יש רכז מטעם הדיקנאט שעוזר לסטודנטים ערבים ויש רכזת סטודנטים  -קושי של סטודנטים ערבים באוניברסיטה

דה אך היא נתקלה באיזשהו מחסור בידע מולם והיה דיון על פערי הידע מול הסטודנטים הערבים. ערבים באגו

עלה רעיון לקדם מודעות דרושים בשפה הערבית באופן כללי, וזה יצא כבר לפועל במודעת דרושים של רכזת סיוע 

 אקדמי בשפה הערבית.

לשם  ועדות חייבות להתכנסשו תזכורת לכך – תקבע ועדה ארוכה מהרגיל 13.6עד ה 2.6שבין ה  תזכורת לכך  .2

ביוני לפני  16-18המטרות חייבות להיות מאושרות במליאה שתתקיים בין  כתיבת מטרות לקראת עבודה בקיץ,

הישיבות הללו יחסית ארוכות, כי זה הבסיס לכל העבודה המדורית במהלך ש וסברההיציאה לתקופת מבחנים. 

 .השנה הקרובה.

חדש, קוראים לו ניתאי בר והוא היה עד עכשיו רכז הפקות. הוא דיבר  מונה רמד תרבות  -רמ"ד תרבות חדש .3

בצורה מאוד יפה במכרז, הכין חזון מפורט למדור תרבות וזה היה ממש כיף לראות מישהו שמגיע עם כזה רצון 

כבר גדול לעשייה. אז שיהיה לו ולנו מלא בהצלחה! שיר נשארת איתנו עד אמצע יוני ובפגישת הוועדה הבאה אנחנו 

, הפגישה הבאה הוועדה עם שיר אז משתמע מכך שגם זו הפעם האחרונה שאנחנו נפגשים רק ��נכיר אותו כולנו 



 

 

תהיה כבר איתה ועם ניתאי ולאחר מכן ניתאי ימשיך. שיר מסיימת את התואר שני ועוזבת את התפקיד ונאחל לה 

 ��מלא בהצלחה 

אייל סיפר שהוא מנסה לארגן ערבי  :יוזמה של אייל-של סטודנטים פרטיים קידום פרויקטים עזרה בנוהל  .4

סווינג, וזה בהצלחה חלקית. סיפר שנתקל בקשיים רבים ושהיה שמח לקבל תמיכה מהאגודה.  לאחר בירור דיבר 

חברי אגודה עם כל מיני יוזמות שמנסות לפעול פה וראה שיש צורך שעולה מכולם. העלה שאלה איך אנחנו כ

יכולים לתמוך בצורך הזה וטען שלתאים סטודנטיאליים יותר קל להעלות אירועים כלשהם מועצה סטודנטיאלית ו

סטודנטים פרטיים. העלה שאלה נוספת לגבי האם פרויקטים כאלה צריכים להיות פתוחים לכל הקהל למאשר 

שהוא רוצה שיהיה זה  הרחב, או לסטודנטים מהאוניברסיטה או לסטודנטים ממקומות אחרים.  הדגיש שמה

אייל כתב מסמך מפורט לגבי הרצון שלו עזרה בלקדם אירוע, ולא שהאגודה תכין אירוע בשביל כל מי שיבקש. 

לעזור יותר בקידום הפרוייקטים והכין אותו בייחד עם שיר הרמ"דית וחילק אותו לכלל היושבים בוועדה. נקבע 

 דם את זה, ושיעלה את זה גם כמטרה בפגישה שתהיה לנו ביוני.שימשיך לברר מול שיר ומול ניתאי כיצד ניתן לק

אנו לשבת מאחורי השולחן ולהחליט על מי  הוסבר שהגעה למכרזים זו דרך חשובה להשפיע. -מכרזים וחשיבותם .5

.  תרואים עושה איתנו את הדרך החשובה באגודה בשנה הקרובה זה מבין ההחלטות היותר חשובו כחברי מועצה

להפעיל שיקול דעת, כן להקשיב לכל מי שדן אבל גם לדעת להקשיב  שאנחנו חייבים היה דגש על כך מלבד זאת, 

  שלנו ולפרמטרים האובייקטיביים שנמצאים על הדף.לאמת 

מתכוון להגיע.  תואר כי הפגישה תתקיים ביום למחרת ונשאל מי –עדת ביקורת פגישה של חברי המועצה עם ו .6

צריכים ולא צריכים לעשות, פגישה שעל דברים  מקום החברי מועצה,הפגישה חשובה ומדברת בדיוק על הוסבר ש

 שיכולה לעשות קצת סדר בדברים.

 :עדכוני רמ"ד

 קורה שבוע הבא.  -חפיפה של ניתאי

 -אירועים שקורים בקרוב

ארגונים שביניהם מוצ'ילרוס, פרוייקט של הסוכנות היהודית, המחלקה  12לפה הובאו  -יריד הזדמנויות בחו''ל

לקשרי חוץ, המחלקה לאפריקה... מלא ארגונים שמציעים איזושהי התנדבות בחו''ל, לימודים בחו''ל, עבודה 

 אמת בשביל לחשוף את הסטודנטים וליצור מאגר פנימי של ניוזלטר.בחו''ל, ב

 , כדורסל, כדורעף.. כדורגל -סדנת ג'חנון ושבוע ספורט 

. צריך לתת 18,000סטודנטים במכירה. צריך פוש מסיבי של פרסום, היעד הוא  13,000 כרגע ישנם  -שבוע סטודנט

שתשמח שחברי שנה שעברה היו מלא חברי מועצה והרמדית אמרה שנעשה סרטון ודברים מקסימים, את הפוש. 

בבית חוץ מזה יש כל מיני אירועים שיעשו במקומות מגוונים כמו יוגה בסיפרייה, זומבה  המועצה יצטרפו.

 הסטודנט...

 יהיה יום ים של חשיפה לספורט ימי.  

 מפגשים של מתחילים. 4 -תהיה סדנה של הקיר טיפוס

 היה לזה ביקוש. -תהיה סדנת סנקליין

 

 



 

 

 

 דיונים
 

 תרבות דיון במליאות וישיבותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

לי שאור וטטיאנה לא פה אבל אעדכן אותם בנושא, עם אור כבר יצא לי לדבר. חבל  -הוועדה אמרה אנה יור

אני באופן אישי יצאתי מבואסת מהמליאה האחרונה כי הרגשתי שהשיח לא היה נעים, ולא איפשר סיפרתי ש

ם מאנשים באמת לכולם להגיד את אשר על ליבם. מאיך שאני רואה את הדברים המועצה והאגודה מורכבי

שאכפת להם, ולא הייתי רוצה שמכל הרצון הטוב בסוף נשקיע את האנרגיות שלנו במריבות ובאמירות לא 

נעימות. רציתי לשים את הנושא על השולחן כי אני חושבת שזה לגמרי בידיים שלנו, כל אחד יכול לחשוב איך 

שלי בתור בן אדם היה חשוב להעלות להגיד את הנקודה שלו מבלי לפגוע במישהו או מישהי אחרת. זה נושא 

  פה, ורציתי לשמוע גם מה דעתכם, אם אתם מסכימים מתנגדים למה שאני אומרת..

לדעתי המחסור בזמן היה הכי בעייתי. לא היה זמן לכולם להגיד כל מה שיש להם להגיד. ציין  -סתיו אמר

 שמסכים עם זה שהרגיש גם שזה לא נעים. 

 ור של הזמן היה חשוב. לדעתו גם הפקטאייל אמר ש

 סתיו ציין שבגלל הזמן הרגיש יותר לחץ לדבר ולכן דברים נאמרו גם בצורה הזו. 

ערן הצטרף ואמר שלדעתו תמיד יהיה מצב של שני יורים של האגודה שיהיו אנשים שיהיו בעד כל מתמודד, 

 ציין שלדעתו ספציפית במקרה כזה האגודה צריכה לנסות לרסן את עצמה.

 התקשה להבין במה מדובר, והוסבר לו על השיח הלא נעים שהיה במליאה, טען כי לא שם לב לכך.טל 

 חיה הסכימה עם כל מה שנאמר.

 הצעות החלטה
 

 בחירת פרוייקטים לסקר סטודנטים לגבי קנסות מועדי ב': הנושא

רקע: : נאסף סכום של 40,000 ₪. הוחלט שהאגודה תקבל את הכסף ושהפרוייקט חייב להיות מיידי עם 
השפעה מיידית ושיפנה לכל קהל הסטודנטים. כל מדור העלה רעיונות וכל סטודנט יוכל לבחור באזור השלושה 

.שיר העלתה חמישה פרוייקטים כללייםפרויקטים בסקר.   

 דנטים ממועדי ברעיונות לפרוייקטים עם הכספי סטו
 

כחלק מפינת המשחקים שהולכת ומתרחבת בבית  - ₪ 5000 -רכישת הוקי שולחן לרווחת הסטודנטים .1

הסטודנט והשאיפה להפוך את בית הסטודנט למרחב נעים יותר ומזמין יותר לשהיית הסטודנטים. עד כה פינת 

  הפנאי שלנו מצליחה מאוד ומקבלת ביקורות טובות מהסטודנטים. 

בהמשך לרעיון הקודם אחד הרעיונות הנוספים שעלו הוא קיר סוני  מקום שלישי -וני פלייסטשייןקיר ס .2

ככל הנראה פיפא( כאשר הקיר הינו בארון סגור ללא  -פלייסטיישן קבוע בבית הסטודנט )עם משחק אחד קבוע

גישה לקהל הרחב, וסטודנטים יוכלו להשאיל שלטים במשרד שירותים או להביא את השלט שלהם מהבית 

  ש"ח.  7000דר גודל של ס -להתחבר ולשחק.

בהמשך להצלחה המסחררת של יום מכירת הכרטיסים ליום  מקום רביעי - -אירוע הפסקה פעילה לסטודנטים .3

 1500הגברה )₪( +  9000הסטודנט אנחנו שואפים לעשות אירוע קטן בהפסקה הגדולה שיכלול הופעה של אומן )

ם ופעילויות של הפסקה פעילה. הרעיון הוא לחבר את או בדומה אירוע מתנפחי₪(  1000חלוקת קרטיבים )₪(+ 



 

 

הסטודנטים לאגודה, לתת להם עוד אירוע תרבות חופשי ומעשיר. הביקורת על אירוע מכירת הכרטיסים ליום 

 הסטודנט היה נפלא ובאמת הייתה נגיעה לקהל רחב של סטודנטים. 

ל גן אודי. מופע שיפנה לכלל מופע סטדנאפ של "נלי תגר" המהממת! בדשא ש -אפ בדשא-מופע סטנד .4

הסטודנטים, סטנדאפיסטית נשית מדהימה שמוכרת מאוד בקרב הסטודנטים. המופע יהיה חינם ויתקיים 

בשעות הערב המוקדמת באווירה משחררת לקראת תקופה המבחנים. האירוע פונה לקהל רחב של סטודנטים. 

  ₪.  10,000סדר גודל האירוע   -באירוע גם נחלק צ'ופרים וכיבוד

 

אימון פתוח של מאמן מהשורה הראשונה בתחום הספורט והפיטנס בארץ )מתן  -אימון פתוח לכלל הסטודנטים .5

 -באלו / אלכס אברבוך/ אירה דולפין וכו( שיעביר אימון פתוח וחינם לכלל הסטודנטים ברחבת כיכר קמינגס

ומודעות לפעילויות ספורט של האגודה. סדר גודל של לצורך עידוד אורך חיים בריא וספורטיבי באוניברסיטה 

5000 .₪ 

 

 לא את שניהם 4או אירוע  #3 אירוע 

 
שבעיניו הפסקה פעילה לא סתיו העלה שצריך למצוא רעיון שיהיה לטווח הארוך. אייל ציין   : הדיון בוועדה

ערן שלאחרים תהיה הפסקה. תהיה לכלל הסטודנטים כיוון שמדעי המחשב והנדסות עדיין יהיו בזמן שיעור כ

ציין שהוא חושב שצריך להצביע לאירוע שיתאים לכלל הסטודנטים ומי שבמדעי הצטרף לדעתו של אייל ו

 המחשב לא יוכל להצטרף באמת להפסקה פעילה. 

 המקומות שדורגו הם :

 רכישת הוקי שולחן -מקום ראשון

 מופע סטנדאפ -מקום שני

 קיר סוניפלייסטיישן -מקום שלישי

 הפסקה פעילה -מקום רביעי

 אימון פתוח לכלל הסטודנטים. -מקום חמישי

 

 להציג את הפרוייקטים שנבחרו בסקר סטודנטים.ועדת תרבות מאשרת  :נוסח ההצעה

 -] :נמנעים - :קולות נגד פה אחד. :קולות בעד

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

 .Click here to enter text: הערות

 

 

 

 בברכה,

 אנה גיל

 תרבותיו"ר ועדת 


