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 נוכחים חברי הנהלה:

עירית  ניצה חי, שאבי מזרחי, שוקי קרמר, שלמה טולדו, שלי הלמן, אריה ימיני, יאיר נגיד,   : נוכחים 

אבנר עוז, נחום לנגסם,  אוסידון, רחל הר זהב,דליה פרנק, איסי וינטר,  שרה גוטפלד , אורלי עדני, 

, יניב בוגנים, מוטי  אבי חן, דליה חרל"פ אלי שגיא, סימונה גרושקה,  שלומית דגן, מירה שטיינר,

 מלכא, 

 מחזיק תיק הספורט והתרבות מרכז שלטון מקומי   – ראש עיריית גבעתיים קוניק ן ראורח : 

רותם אדוט, איציק אשכנזי, יאיר   אורן טאויל, גיורא יהלום,   אלון שמידיט, יורם ברוורמן,  : עדרונ

 משיח, מוופאק חליאלה  

 תיקי שלי גרובר  האיגוד : מנכ"לית בהשתתפות : 

 

 על סדר היום:

  13.2.19מיום  2אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה  מס'  .1

 מחזיק תיק תרבות שלטון מקומי   -דיווח יו"ר האיגוד פגישת עם ראש עיריית גבעתיים רן קוניק   .2

 יו"ר ועדת השתלמות שלומית דגן  –תכנית עבודה שנתי ועדת השתלמות  .3

     2019אבי חן יו"ר ועדת כנס  –תכנית עבודה כנס שנתי  .4

 אלי שגיא מזכיר האיגוד   –תכנית ועדת יח"צ , אתר איגוד פרסום ושיווק  .5

 יו"ר הועדה רותם אדוט   -תכנית ועדת היכלות תרבות  .6

 אישור הנהלה ליו"ר ועדת תקנון לתיקון מינוי יו"ר איגוד אחד בלבד .7

 יוס חסויות  אישור הצטרפות יאיר משיח ואלי שגיא כחברים בוועדת ג .8

  דיווחים ושונות .9



 יון וקבלת החלטות ד

 : יאיר נגיד 

, כיוון שיו"ר האיגוד נבצר ממנו להשתתף בישיבה אני מנהל את הישיבה שלום לכולם, צהרים טובים, 

 13.2.19מהתאריך  2מס' ישיבה מבקש לאשר את פרוטוקול ראשית 

  החלטה : הפרוטוקול אושר 

יושב ראש ועדת תרבות והספורט במרכז  ,מציג את רן קוניק ראש עירית גבעתיים P: יאיר נגיד

   לשלטון מקומי

פה כדי לעשות שינוי, וביחד אפשר לשפר את התחום שבו אנו עוסקים,  אני  ,שלום לכולם רן קוניק:

, שינוי אני אלמד את החומר, המטרה שלי להוביל מהלך אסטרטגי ארוך טווח כדי להביא לשינוי

כאיגוד עליכם להגדיר את החזון ומה  .  ם, אני לשירותכככל שנלך ביחד זה יהיה מצוין   ,סבלנותמצריך  

אתם רוצים לקדם וחשוב מאוד להתמקד במטרה . אני אעמוד לרשותכם ויחד עם מרכז השלטון 

 המקומי אנסה לקדם את מטרות האיגוד . 

במסגרת הפגישה  , עיריית גבעתיים רן קוניק עם ראששהתקיימה  הפגישהעל דיווח   אריה ימיני:

 הועלו הנושאים באים:  

 יות יוצרים, אקום וליצור גוף מרכזי שייצג מול זכ .א

 תשלום דמי החבר תעלאה .ב

 ביטוח למנהלים העוסקים באירועם המוניים  .ג

 מעמד מנהל התרבות ברשות .ד

 הורדת תשלום אגרות כיבוי אש .ה

 כנס גבעתיים לתרבות בהובלת האיגוד . ו

שיש  2019: על פי סדר היום יו"ר הועדות נתבקשו להציג את תכנית העבודה לשנת  יאיר נגיד

לקראת ישיבת תקציב שתתקיים בחודש מאי . כמובן שכל תכנית עבודה אמורה לגבותה בתקציב 

 לשקף את היכולת של ההכנסות לכיסוי ההוצאות .

 ועדת השתלמויותיו"ר  – שלומית דגן

ענו על השאלון והביעו את הצרכים שלהם, ומה היו  מנהלים  57 .תרבות מנהלישאלונים לשלחנו 

העיון וההשתלמויות, מתוך זה עשינו ניתוח והוצאנו תכנית : יום עיון  יום רוצים לקבל, תוכן, מקום 

יום בעקבות חתני פרס   16.6פסטיבל דוק אביב, פסטיבל יערות מנשה, סוף מאי בית ספר רימון, 

.  ון. יולי אום אל פחם, ביקור במתחם האירוויזי ל, יום קולנוע, יום מחול, אירוח בפסטיבליםישרא

יש מנכ"לים ברשויות שלא מאשרים את ימי העיון,  מבקשת להדגיש כי נתיבות, אומניות הקרקס. 



ראשי העיר לכמחזיק תיק התרבות יגבה את ההשתלמויות ויוציא מכתב קוניק  רן ומציעה שמבקשת 

 .  לים לבקש לאשר את ימי העיוןמנכ" ול

שאינם  עובדים בתרבותל לפתוח את ימי העיוןבקשר להצעה של שלומית מציעה  – מירה שטיינר

  –על פי החלטת מנהל התרבות ברשות אולם יוכלו להיות מוזמנים חברי איגוד 

 ההצעה : אושרה 

 :  בעניין ההשתלמויותשאושרו בעקבות הדיון להלן החלטות 

 ₪ .   100  –ל  50כל יום עיון יתומחר בנפרד בין  .1

 .לכל השתלמות יעשה מראש תשלום ורישום מראש ה .2

 . יחויב במלוא התשלום יום העיון ולא הגיע, ללא שילם את תשלום  ת/במידה ומנהל .3

 לא יאושר לו להגיע ליום העיון הבא   וועד שלא יסדיר את התשלום  .4

     וןיש אפשרות לסיור במתחם האירוויזי –שאבי 

 כנס שנתי. 4

בשנים האחרונות הכנס התקיים מרכז דרומה, הוחלט השנה לעשות יו"ר ועדת כנס שנתי     –  אבי חן

המקומות שהעלו: טבריה, קיבוץ טבע, גושרים, כפר בלום.  אנחנו עדין בבדיקה. יש  כנס בצפון, 

החלטה אין רשות מגויסת, בשבועיים הקרובים ניסע לצפון לבדיקת המקומות. , הצעות ותאריכים

 בשבועיים הקרובים. 

בא מתחום האירועים, נקבל יחסי  שרון קובי עם ראש העיר החדש טבריה עוברת תהליך  -שאבי 

 ציבור, צריך להתחייב על מספר חדרים, מבקש לקבל החלטה היום.

 לפי תקנון האיגוד   איגוד אלו חברי צריך לסיים למיין מי שמידט : אלון 

 . פרסום ושיווק5

ברמה איכותית    אתר איגוד מזכיר ויו"ר ועדת פרסום   הועדה שמה לעצמה מטרה להקים      –אלי שגיא  

ירכז את כל לכל בעלי התפקיד , פרוטוקולים של האיגוד החלטות ועוד ו מקצועי ו יכלי יישומשמספק 

שאלות קול קורא משרדי אמנים תיאטראות וכל גופי התרבות והאמנות בארץ  , מכרזים,  בעלי התפקיד

 למנהלת האתר מירה שטיינר על פי המלצתי נבחרה ותשובות ויותאם לנייד. 

תלתן לעיצוב  " כללת משותפות עם : אחרי בדיקה מעמיקה אני ממליצה על קשר ו מירה שטיינר

. ההסדר איתם לגבי בניית האתר תשלום שהם יבנו על פי הצרכים את אתר האיגוד  " ותקשורת

 . בהנחיית הצוות המקצועי  שיעבדו על האתרסטודנטים  צוות לכמלגה ₪   4000סכום למכללה על 



הוא הנושא הכאוב והכי חשוב אם בכוונת האיגוד להיות גורם דומיננטי ומשפיע  יח"ץ  נושא    אלי שגיא :

בנו בסדרי עדיפות התקציב להקצות תקציב  ולכן אנחנו בועדה התייחסנו ברצינות לנושא הזה וחש

    –לטובת יח"צ , על פי המלצתי מיניתי את עירית פרנק למנהלת יח"צ ופרסום 

 ליח"ץ : בהמשך לדברים שאלי אמר אני עשיתי עבודה יסודית ופניתי לקבל הצעה  עירת פרנק

 צריך להבין מדובר בתקציב לא קטן אבל אנחנו מאמינים . ₪ לחודש 4000  בעלות דולפין חברת מ

לגיוס משאבים וחסויות בתקווה שהאתר יניב  -מבקש לעדכן כי בועדה מונה אבנר עוז   אלי שגיא :

 לנו הכנסות ולצורך כך הוא צורף לועדת גיוס חסויות בראשותו של שאבי מזרחי .  

 האיגוד חייב להתקדם בתחום זה .  גודלדעתי יש חשיבות רבה לנושא יח"צ לאי רן קוניק :

. 

 ועדת היכלות תרבות. 6

   ת היכלות .עדובונושאים שדנו בהם  – רחל הר זהב

 ם במיוחד לבעלי היכלות תרבות, מנהל נחום לנגסם, " נושא אקו .א

מנהל  ולא מקבלים אחזר הנחות להצגות תיאטרון לאזרחים ותיקים שאנחנו מחויבים לתת .ב

 קרמר  שוקי

 רשימה חדשה של כל מנהלי ההיכלים בארץבונים  .ג

 מכינים הסכם אחיד של כל ההיכלות מול התאטראות, מנהל רותם אדוט .ד

 עובדים על שני ימי עיון למנהלי היכלים ולמנהלים טכניים .ה

 

ן  דו נלא הספקנו   8ו  7את הסעיפים  ,ומענייןהדיון היה פורה  - מסכם את הישיבה יאיר נגיד :

קרובה יו"ר הועדות מתבקשים להעביר את ישיבה הל,  2019כמו כן נדון בתקציב בישיבה הבאה, 

ולכן על כל   2019יתקיים דיון על תקציב    13.5.19בתאריך  בקשות התקציב לצד התוכניות שהוצגו .  

 2019, תקציב שהוצגה  תכנית עבודהיו"ר לרכז את הצעת התקציב בהתבסס על 

 

 ית האיגוד "למנכ  – גרובר רשמה : תיקי שלי 

  


