
 

 

 

25/5/2016 

  #5 מס' תרבותועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 25/5/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:40זמן סיום:  19:10זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 חברי ועדת ביקורת חברי הוועדה:

 משקיפים:

- 

 ליאונידחבר ועדת ביקורת: 

 נכסנת , רמ"ד תרבות יוצאת  רמ"ד תרבות

  חסרים:

 תומר

 

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 רמ"דית נכנסתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 מיא הציגה את עצמה.הערות: 

 

 ליאוניד –הכנות לקראת דוח ביקורת הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 יעזר בחברי הועדה לטובת הענייןבמסגרת ההכנה של דוח ביקורת בנושא זיכרון אירגוני, ליאוניד הערות: 

 

מנויים לאירועי ספורט \הצעה לגבי קניית כרטיסיםהנושא: 

 כדורגל(\הפועל ב"ש )כדורסל –בעיר 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  ההצעה זכתה לתמיכה עקרוניתהערות: 

 

 הנושא: מכרז רכז ספורט
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 יכלול גם את רכז הספורט מטעם אס"א. חשוב להבין האם יש לו זכות הצבעה במכרזהערות: 

 

 

 

 



 

 

 הצעות החלטה:

 נגישותהנושא: 

בכלל ואת ועדת תרבות מנחה את מדור תרבות נוסח ההצעה: ]

רכז ההפקות בפרט לקיים חשיבה מעמיקה על נושא הנגישות 

 ולתקף בצורה אקטיבית את הנהלים בתיקי האירוע[

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 

 מחירון רכז הפקותהנושא: 

מנגנון ההפעלה נוסח ההצעה: ועדת תרבות מאשרת את 

האגודתי של רכז ההפקות בדמות מחירון שעות כפי שהוצג 

 בועדה

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 . הנושא הינו רוחבי ונוגע לכל משרדי האגודה ייתכן כי ההצעה תעבור להחלטת מועצה מכיוון

 נספח מצורף למסמך זה*

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

  הנגישות באופן רוחבי בכל פעילויות האגודה תגובש ע"י הצעת החלטה סופית שתתקף את כל נושא ניסוח

 אלה זיגדון –תועלה ע"י יו"ר הועדה לועד המנהל הועדה ו

  רון כהן –זימון ישיבה נוספת לחודש הקרוב 

  ליאוניד -בירור עניין רכז הפקות ומכרז רכז ספורט 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 גלעד מזכ"ל – לטובת סנכרון חברי הועדה ריכוז ההצעות ההחלטה עד כה 

  אור -הבאת חברי המדור לישיבת המועצה הבאה 

 

 

 

 בברכה,

 רון כהן

 תרבותיו"ר ועדת 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח מחירון רכז הפקות

 


