
 

  

 2019 פברואר ב 13 שני יום 

 

  2מס'   פרוטוקול

  13.2.19 ת איגוד מנהלי תרבות מיום ישיבת הנהל

 נוכחים חברי הנהלה:

יורם ברוורמן, שאבי מזרחי, שוקי קרמר, שלמה טולדו, שלי הלמן, אריה ימיני, יו"ר האיגוד : נוכחים 

אלון שמידט, עירית פרנק, איסי וינטר,  שרה גוטפלד  איציק אשכנזי, אורלי עדני, אוסידון דליה, רחל 

יאיר משיח, אבנר עוז, נחום לנגסם, אלי שגיא, סימונה גרושקה,  שלומית דגן,  הר זהב, רותם אדוט,

 רה שטיינר, יאיר נגיד, אבי חן,   חליאלה מוואפק, דליה חרל"פמי

 ניצה חי, מוטי מלכא, אורן טאויל, גיורא יהלום, יניב בוגנים : עדרונ

 תיקי שלי גרובר האיגוד : מנכ"לית בהשתתפות : 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה קודמת      א.

 שלי להמן –דיווח סיום קורס הפקה       ב.

 אישור רשימת וועדות האיגוד       ג.

 אישור רשימת החברים בוועדות האיגוד      ד.

 בחירת ראשי וועדות ומורשה חתימה      ה.

 עדכון לגבי ימי עיון מתוכננים        ו.

 ,ביקורת מס הכנסה וכו'(2019עדכונים ושונות)תמיכות        ז.

  

 דיון וקבלת החלטות 

 ורם:  יו"ר האיגוד י

שלום לכולם, צהרים טובים,  מודה לשוקי על ארגון הישיבה בה עבדו על רשימת תפקידים בוועדות 

 ןההנהלה וזאת במטרה לאפשר לכמה שיותר מנהלים לקחת חלק ולתרום לאיגוד מהידע והניסיו

י שלהם.  חלק מהנרשמים נרשמו כחברים בוועדות וחלק שהציעו את עצמם לתפקיד יו"ר ועדות ובעל

 תפקיד בועד המנהל . 



לאחר דיון ושיח עם מרבית חברי ההנהלה אני מבקש לאשר את בעלי תפקיד של ועד המנהל ומבקש 

 את אישור ההנהלה להצעת בעלי התפקיד הבאים :

  יאיר נגיד, – סגן יו"ר ראש תחום קשרי ממשל

 , אורן טאויל, אלון שמידטאבנר עוז, רותם אדוט, דליה אוסידון, מוטי מלכא – חברי וועדה

 אריה ימיני – סגן יו"ר ראש תחום קשרי שלטון מקומי

 אבנר עוז, רותם אדוט ,דליה אוסידון, מוטי מלכא, אורן טואיל, אלון שמידט – חברי וועדה

 שאבי מזרחי – סגן יו"ר וראש תחום גיוס משאבים, פיתוח אירגוני וחסויות

 מאופק חלאילה – זר הערביסגן יו"ר וראש תחום גיוס חברים מהמג

 אלי שגיא – מזכיר האיגוד ויו"ר ועדת דוברות פרסום ויחסי ציבור

 עירית פרנק, אבנר עוז, נחום לנגסם, מירה שטיינר, שרה גוטפלד – חברי וועדה

  יאיר משיח –האיגוד  גזבר 

 מאושר פה אחד   –מתקיימת הצבעה 

 

 וחברי ועדות מאושרים פה אחדועד מנהל ולהחלטה :  רשימת בעלי התפקיד 

 

כנס שנתי ועדת ולועדת השתלמויות בין  הצעתו לפיצול ציג את תפיסתו לגבי מ  יו"ר האיגוד יורם:

 . בראש כל ועדה יעמוד יו"ר ועדה 

   : מסביר שהצעתו של יו"ר האיגוד מקובלת עליו ויש בה הגיון . מתקיים דיון .   שוקי קרומר

   מתקיימת הצבעה להצעה לפצל בין שתי הועדות 

  25  -בעד ההצעה 

 1 –ההצעה נגד 

 ועדת השתלמות  וועדת כנס שנתי לכל וועדה ימונה יו"ר   שתי ועדות להחלטה : לפצל 

 

 



 ועדותיו"ר ולבחירת הצבעה מתקיימת 

 שלומית דגן –יו"ר ועדת השתלמויות  .1

ניצה חי, דליה חרל"פ, שרה גוטפלד, נחןם לנגסם, שלמה טולדו, אבי חן, רחל הר  –חברי וועדה 

 זהב, דליה אוסידון, מוואפק חליאלה, אלון שמידט, אבנר עוז, איציק אשכנזי, אורלי עדני

 אבי חן –יו"ר כנס שנתי  .2

ניצה חי, דליה חרל"פ, שרה גולדפלד, נחןם לנגסם, שלמה טולדו, אבי חן, רחל הר  –חברי וועדה 

זהב, דליה אוסידון, מוואפק חליאלה, אלון שמידט, אבנר עוז, איציק אשכנזי, סימונה גרושקה, אורלי 

 עדני,

 שלי להמן –יו"ר וועדת קורסים וקשרי אקדמיה  .3

 ונה גרושקה, שרה גוטפלדיניב בוגנים מוואפק חליאלה, סימ –חברי וועדה 

 שרה גוטפלד, דליה חרל"פ – ועדת תחום תושבים ותיקים  .4

 אלון שמידט –יו"ר עדת מנגנון, תקנון ואתיקה   .5

 חברי וועדה שלי להמן נחום לנגסם, שרה גוטפילד, מוואפק חליאלה

 איסי וינטר –יו"ר ועדת קשרי חוץ   .6

שלמה טולדו, דליה חרל"פ, ניצה חי, סימונה גרושקה, יניב בוגנים, שלומית דגן, אורלי   –חברי וועדה 

 עדני, מוטי מלכא

 רותם אדוט – יו"ר וועדת היכלות ומשכנות תרבות  .7

 רחל הר זהב, אלון שמידט, יניב בוגנים, נחום נלגסם, שוקי קרמר –חברי וועדה 

 חיים בן שמעון,  יגאל קמה  – ועדת ביקורת  .8

 מאושרים פה אחד מתקיימת הצבעה כל רשימת יו"ר וחברי הועדה החלטה : 

להצטרף בכל עת .                          ורוצה להצטרף יכוללפעילות בוועדה כל מי שלא נרשם  יורם:יו"ר האיגוד 

בפני ההנהלה, מטרות יעדים ולוחות מבקש לישיבה הבאה תכנית עבודה מסודרת מראשי הועדות להצגה 

 זמנים.

 שונות  

לגמול השתלמות  קורס הכשרת מנהלי אירועים שאינם דורשי אישור בהצלחההסתיים מדווח  :להמן  שלי

  2019בתוכנית הקורס הבא לקראת סוף נובמבר  .מנהלים 30ימי לימוד, השתתפו  5, 



. המסגרת  בית ספר רימוןעם נהלי אירועים בשיתוף לפתוח קורס ממפרגן לשלי ומציע לאיגוד  –אלי שגיא 

יכולה להניב העצמה לאיגוד וגם לביה"ס רימון . יש לנו מאגר של מרצים מתוך מנהלי תרבות ואירועים . 

 נושא זה יבחן עם יו"ר קורסים ואקדמיה .  

אינן ראויות פונה לחברים ומבקש להביע את דעתו כי התנהלות הישיבה וההפרעות בישיבה   אלי שגיא:

ומקובלות, ישבות הנהלת האיגוד ינוהלו באופן מסודר וקפדני ובהתאם לסדר היום , לכל חבר/ה יש  

 אפשרות להעלות כל נושא לסדר יום ולהעלאת נושאים מראש לפני הישיבה .     

וזאת לאחר שיחה ופגישה עם ראש עיריית טבריה  בטבריה 2019כנס מנהלים הצעה למציג  :מזרחי שאבי

יו"ר האיגוד ביקש . שהביע רצון לארח את הכנס של מנהלי תרבות בטבריה . רוב החברים תמכו ברעיון 

  משאבי ומאבי חן לבחון את ההצעה ולהביא לדיון ואישור בהנהלה .

  – 31.12.18מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה  : יורםיו"ר האיגוד 

    31.12.18החלטה : הנהלת האיגוד מאשרת פה אחד את הפרוטוקול מתאריך 

  

  

 רשמה: תיקי שלי גרובר מנכ"לית האיגוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 


