
 

 

 

4/5/2016 

  #4 מס' תרבותועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 3/5/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:15זמן סיום:  20:10זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 חברי ועדת ביקורת חברי הוועדה:

 משקיפים:

- 

 ליאונידחבר ועדת ביקורת: 

 רמ"ד תרבות

  חסרים:

 אלה זיגדון

 

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 לקראת התכנסות המועצההכנה  –אתר האגודה הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 לטובת היכרות חברי הועדה עם הסוגייה הנ"ל לקראת ישיבת המועצה הוצגה סוגיית האתרהערות: 

 

 מול חברת קד"מביטול התקשרות  –דוח ביקורת הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

ועדת תרבות ממליצה לועדת תפעול לעסוק בדוח ביטול ההתקשרות מול חברות קדם בשל המתח הערות: 

 .בין הדוח לבין תגובת האגודה הקיים

 

 תקן רכז –עדכון חשוב בדבר שיתוף פעולה עם אסא הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

רמ"ד תרבות נתנה עדכון בעניין התקן המשותף של רכז הספורט. בשורה התחתונה, עוד אי אפשר הערות: 

 לברך על המוגמר! 

 

 החלטה:הצעות 

 שיתוף פעולה עם הערייההנושא: 

ועדת תרבות מנחה את מדור תרבות לפעול למען נוסח ההצעה: ]

חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם עריית באר שבע תוך הגדרת 

מדדים לשיתוף פעולה זה והצגת דו"ח או מסמך המתאר מדדים 



 

 

אלו ותכנית עבודה כיצד ניתן לעמוד בהם כחלק מתכנית העבודה 

 שנת תשע"זשל 

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 ]הערות מיוחדות בקצרה[הערות: 

 

 התייעלות ארגוניתהנושא: 
נוסח ההצעה: ועדת תרבות מאשרת את נוסח ההתייעלות 

 כפי שהוצג בישיבה עבור מדור תרבותההארגונית 

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 "כפי שהוצג בישיבה" = 

הקיצוץ בתקן רכז הספורט מותנה בשיתוף  שעות. 60-שעות מתקני רכזי ספורט ואפטר ל 10הפחתה של 

 ולמעשה בהגדלה של התקן בהסתכלות כללית.הפעולה עם אסא 

בתקני רכז הפקות ופוזיטיב כאשר עבור רכז ההפקות הוסכם על מודל עבודה על פי ובנוסף אי שינוי 

 "מחירון" מול שאר מדורי האגודה.

 

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

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

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

  אלה זיגדון –הצגת נתונים שונים של נגישות כולל החוק בנושא לועדה הבאה 

 רמ"ד תרבות – עבור רכז הפקות והצגתו בניית מחירון 

  רון כהן –זימון ישיבה נוספת לחודש הקרוב 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

  רמ"ד תרבות –עדכון פגישה מול אסא 

 נגישות 

 

 

 בברכה,

 רון כהן

 תרבותיו"ר ועדת 


