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  #7מס'  תרבותסיכום ישיבת ועדת 

 כללי
 .חדר מזכליתב 1/9/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:00 זמן סיום: 19:00 זמן התחלה:

 

 נוכחים:

בדיון והצבעה  20:10עלתה מרחוק בטלפון משעה  טטאינה גולדווארג [סתיו לרון, אייל סגלאנה גיל, ]חברי הוועדה: 

 על תכנית העבודה, ובדיון והצבעה על בחירת פרויקטים. .

 משקיפים:

 . ר רווחה"יו -טל גולןרמ"ד תרבות,  -ניתאי בר :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 עמי פומרנץחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

  טל אדיב, חיה כהןטטיאנה גולדווארג, 

 עדכונים
 :עדכוני יו"ר ועדה

אנחנו חברי מועצה בשל נשארו מעט מאוד פגישות עד סיום הקדנציה, חבל לי שלא מגיעים כל חברי הוועדה.  -

סטודנטים אנחנו נמצאים פה, ויש עלינו את האחריות הזו לשנות  20,000הרצון לייצג את הסטודנטים, מתוך 

זמן החודשים ואנחנו לא פה, אבל עד אז, בואו ננצל את מעט  משלושהאז נכון, עוד פחות ולעשות למענם ולמענינו. 

 לעשות כמה שיותר. שנשאר כדי לקדם דברים שחשובים לנו וכדי 

במליאה הזו , היא המליאה הכי חשובה בכהונה שלנוש . אני רק אדגישמליאה בספטמברכמו שאתם יודעים, יש -

קריטית שם.  מי שלא סימן בדודל שחן  נאשר תכניות עבודה ותקציבים למהלך השנה הבאה, לכן הנוכחות שלנו

 פתחה אני מבקשת לסמן מתי הוא או היא יכולים להגיע.

  :עדכוני רמ"ד

הדבר הכי גדול שאנחנו עובדים עליו כרגע, השנה המופע מתקיים בבריכה.  לא היה את השטח  -מופע פתיחת שנה

של החניון הצפוני בגלל שעושים שם עבודות בנייה. בשטח עפר אין יציאות חירום לכן לא משתמשים בו. זה יהיה 

נו על אזורים אחרים כי כמו המסיבות בריכה של יום הסטודנט רק בלי הבריכה, מופע רגיל בשטח שם. לא התפשר

 הם רחוקים מהאזור הסטודנטיאלי.

 פרסמנו את הסקר אמנים ויש תוצאות. כרגע עובדים על לסגור איתם את החוזים.  -סקר אמנים

הולכים לפרסם שם גם את הפוזיטיב וגם את האפטר וגם את הספורט, גם מתכוננים ליריד  -9.9יום אוריינטציה ב

וצים שהסטודנטים יקבלו כמה שיותר חשיפה לכל האירועים שהם יכולים לקחת פתיחת שנה שהולך להיות. ר

מעוניינים לפרסם את ה"קול קורא" גם לאמנים סטודנטיאלים וגם ליוזמות בהם חלק במדור תרבות. 

 סטודנטיאליות. 

של איחוד הסטודנטים האירופאי שהמטרה שלה היא לקדם מיזמים  ESNנכנסים לתכנית של ה -קשרי חוץ

ירופאים פה בארץ, אנחנו מהאגודות הראשונות שיכניסו את זה. חלק מהתוכניות כולל ציוות של סטודנטים א

שלו, שמלווה אותו. חשבנו לעשות   BUDDYישראלים שמצוותים לסטודנטים אירופיים ולכל אחד יש את ה

 אפליקציה או אתר, או אירוע של מינגלינג ששם נצוות את הסטודנטים. 



 

 

 הצעות החלטה

 אישור תכנית עבודה סופית מדור תרבותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

ניתאי החזיר תשובות  .בה הוצגה תכנית העבודה לראשונה דיברנו על כל הנושאים שעלו בוועדה הקודמת רקע:

 גבי שאלות שנותרו לא פתורות, ביניהן:

 מי שרשום לקשרי חוץ מקבל את הניוזלטר.  אכן ו נעשתה בדיקה -ניוזלטר קשרצ

שהאגודה תשלם על המעבר הזה בכל  המחיר לא צוין בישיבה הקודמת -לכרטיסיה אינטרנטית בפוזיטיב מעבר

  שקלים בכל חודש. 60חודש, אז ניתאי ציין שהמעבר לכרטיסיה אינטרנטית יעלה 

עכשיו על הברים של פתיחת שנה, הוחלט שהם ישתמשו בכוסות מתכלות.  המדור סגר – אירועים אקולוגים

נתנו בכל כוס שתיה, יהקשים לא י. אותה עלות, רק שמשלמים לנו פחות כסף, אבל עדיין זה יותר משנה שעברה

. חוץ מזה בכל בר יהיה עמדה של ברמן שממלא כוסות רב פעמיות שיהיה מי שקונה כוס שתיה יבקש אלא אם

  צלחות יהיו ממוחזרות.הניתן לקנות אותן באירוע. 

 . יהיה צ'יפס שנפרד מכל השאר, תירס חם, תפוח אדמה, ופיצה טבעונית -אוכל טבעוני

הוועדה דנה ניתאי ציין את הדברים שהשתנו מהתוכנית עבודה שהייתה בוועדה הקודמת.   :הדיון בוועדה

בשינויים שעלו מהוועדה הקודמת, טטיאנה עלתה מרחוק ושאלה את ניתאי לגבי הפנינג שהיה לפני שנה 

משרד רווחה, אבל  וראתה שלא מופיע בתוכנית העבודה. ניתאי סיפר שזה נשמע כמו משהו שנמצא עכשיו תחת

 .שיתקיים השנה מבחינת המקום שלנו במדור תרבות מה שהיא מדברת עליו נמצא ביריד הזדמנויות בחו''ל

 ועדת תרבות מאשרת את תכנית העבודה של מדור תרבות כפי שהוצגה לשנת תש''פ. :נוסח ההצעה

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

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

 

 בחירת פרויקטים לקנסות מועדי ב'הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

. הרעיונות לבחירת שיושקעו בפרויקט למען הסטודנטים של מדור תרבות שקלים 10,000מדובר באזור ה רקע:

 שעלו הם :  הפרויקטים לקנסות מועדי ב'

, הרעיון הוצא על ידי ניתאי לפני כבר פחות רלוונטי כי האוניברסיטה ממנת את השיפוצים -שיפוץ הפוזיטיב

 .שהיה ידוע שהאוניברסיטה תממן את השיפוצים

כפי שעלה גם בפעם הקודמת על אף שהרעיון הזה יבוצע השנה, אפשר לבחור אותו פעם שניה  -הפסקה פעילה

 יחד עם שיר. 

לאחר שנעשה בירור של מחירים מסתבר הרעיון הוצא לפני שנעשה בירור כספי לגבי העלויות.  –נינג'ה בקמפוס 

ונטי. ניתאי ניסה במשך חודש תקציב של יותר ממאה אלף שקל, לכן זה לא רלוגדולות, ונדרש שהעלויות הן 

 ת באר שבע או איגוד של מספר מכללות ואין קונים לזה.  ייוחצי למצוא דרך, אם זה דרך עיר

להביא אמן בסדר גודל ו הוציא בעצם את הסטודנטים מהאוניברסיטההכוונה היא ל -שיעור חופשי בגינה

להגיע לשם והתושבים מהאזור  ל והסטודנטיםכלולאפשר ל ,גדול, כמו יובל דיין, קרן פלס, וכן הלאה-ניובינ

 הסטודנטים בקהילה.  שילוב -מהמטרות של האגודה והמועצה ו אחתז בלי מחיר של עלות כלשהי.

העבודה, אך ניתאי חשב שאפשר  רעיון שנכנס בתכנית -ברחבי האוניברסיטהנוספים מתקני ספורט יצירת 

 להציע את זה עדיין כפרויקט וכך יהיה לזה יותר תקציב.



 

 

הוצע בוועדה של סקר הקנסות הקודם ולא נבחר, לכן הוצע פעם שניה  -משחקי פלייסטיישן בבית הסטודנט

 בוועדה הזו.

 אופציה אחרונה היא שבוע אקסטרים באוניברסיטה.

מסך באוניברסיטה או  וקולרים  מיקרוגליםהציע להשתמש בכסף ליותר  חהבנוסף סתיו שנמצא גם בוועדת רוו -

נוצרה שיחה האם זה מתאים לוועדת תרבות שהפרויקט הזה יהיה תחתיה, והוחלט להשאיר את . טלוויזיה גדול

 זה לוועדת רווחה כפי שהיה מלכתחילה. 

, לכן הוא לא חושב שצריך שזה תכנית העבודהניתאי ציין שלגבי הפסקה פעילה זה נמצא בתוך   :הדיון בוועדה

. היה דיון על המיקרוגלים והקולרים האם זה עניין של הוועדה או לא. ניתאי הסביר שיש תקציב יקרה פעמיים

. נוצר שיח על הנושאים שמופיעים זה נושא שהוא תחת תחום רווחה לכל וועדה, ושהמיקרוגלים והקולרים

 -הפסקה פעילה, שבוע אקסטרים, מתקני ספורט. מה שלא מתוקצב -וקצבבתכנית עבודה ומה שלא. מה שמת

 שיעור חופשי בגינה ופלייסטיישן. ניתאי ציין כמה חשוב בעיניו השיעור חופשי בגינה, וגם אייל הסכים עם זה.

כיוון שיש שילוב יחד עם וועדת  לשיעור חופשי בגינה מבחינת התקציב העשרת אלפים שקלים מספיקים

ה. נקבע שכל אחד יוכל אייל  הוסיף שהפסקה פעילה היא פונה רק למדעי הרוח והחברה ושהוא נגד ז. מעורבות

 ההצבעה הייתה:להצביע פעמיים, ו

 אף אחד לא הצביע.-הפסקה פעילה

 .בעד, טטאינה בעד וסתיו בעדהייתה אנה  -שבוע אקסטרים

 .אף אחד לא בעד -מתקני ספורט

 ו אייל וטטיאנה.,סתי ,ועדה הצביעו בעד: אנהכל חברי הו -שיעור חופשי בגינה

 אייל וסתיו הצביעו. -פלייסטיישן

 , והמקום השני הוא שבוע אקסטרים.שיעור חופשי בגינה הוא ראשוןהמקום לפיכך נקבע שה

: שיעור חופשי בגינה ושבוע הפרויקטים לקנסות מועדי ב' שני ועדת תרבות מאשרת את בחירת :נוסח ההצעה

 .אקסטרים

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

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

 .Click here to enter text: הערות

 

 בברכה,

 אנה גיל

 תרבותיו"ר ועדת 


