
 

 

 

29/3/2016 

  #4 מס'ועד מנהל סיכום ישיבת 

 .משרד יו"ר אגודהב 28/3/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 1:00זמן סיום:  22:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 , סיו"ר אגודהועד מנהל, יו"ר אגודהחברי 

 משקיפים:

 רמ"ד אקדמיה, רכזת משאבי אנוש

 שגיב בן יעקב -יו"ר ועדת ביקורת חבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

- 

 עיקרי הישיבה

  הצעות החלטה:

 מסמך התייעלות ארגוניתהנושא: 
הועד המנהל מקבל את רוח המסמך למעט נוסח ההצעה: 

 הסתייגויות נקודתיות שיועלו בועדות

 -נמנעים:  -קולות נגד:  אחדפה קולות בעד: 

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

 -הערות: 

 

 ושימועהדחה  –שינוי תקנון הנושא: 

 5.6.2.2.3.3נוסח ההצעה: הועד המנהל מאשר את שינוי סעיף 

ישיבות ישלח בתקנון לפיו "לחבר מועצה אשר נעדר משלוש 

מכתב מטעם מזכירות המועצה כי בעקבות היעדרויותיו הוא 

 מוזמן לשימוע אשר יתקיים בישיבת המועצה הקרובה"

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 -הערות: 

 

 מחיקת סעיף מתקנון הנושא: 

נוסח ההצעה: הועד המנהל מאשר את מחיקת סעיף 

מהתקנון לפיו "במידה וחבר מועצה המועמד  5.6.2.2.3.3.3.3

להדחה מכהונתו מחליט שלא לערער על החלטה זו ולא מתייצב 

 לישיבת המועצה, תתקיים הצבעה על הדחתו בהיעדרו"

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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



 

 

הסעיף למעשה לא מופיע בתקנון אבל אושר בישיבת מועצה ולכן יש צורך בהחלטת מועצה מחודשת הערות: 

 .על מנת למחוק אותו

 בנוסף, הסעיף ברור מאליו ולכן מוסר מהתקנון.

 

 אישור סדר יום לישיבת מועצההנושא: 
נוסח ההצעה: הועד המנהל מאשר את סדר היום לישיבת 

 12.4.2016המועצה בתאריך 

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 -הערות: 

 

 

  נושאים לדיון:

 מסמך התייעלות התארגוניתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

המסמך שהוכן ע"י האגודה הוצג לחברי הועד המנהל. ניתנו הערות כלליות ואף התבצעה הצעת הערות: 

 החלטה )מופיעה לעיל( בה הועד המנהל ממליץ לאשר, למעט הסתייגויות, את המסמך.

 

 ביטול סעיף במסמך נהלים משלימיםהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

הסעיף עוסק בכך שעל כל ועדה, לקראת הבחירות ליו"ר האגודה, יש לחבר מסמך דרישות וציפיות הערות: 

ין ברצון חברי הועד למרות שסעיף זה יכול לגרום לטעם לפגם ולשחיתויות, הוחלט כי אמהיו"ר הנכנס. 

ועצה הזדמנות לחברי הממאפשר מתן בעצם  המנהל לעסוק בשינוי או ביטול הסעיף מתוך מחשבה שהסעיף

לקדם אג'נדות של ציבור בוחריהם וזהו כלי נוסף בידיהם לעשות זאת ובנוסף חברי הועד המנהל אינם 

 יתם.מרגישים בנוח לשלול מחברי המועצה את הזכות הזאת ללא התייעצות א

 

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

  הצגה של כל יו"ר בפני הועדה שלו את החלקים הרלוונטים של ההתייעלות הארגונית. יש לאשר את המסמך תחת

 הערות הועדות.

  יש לחבר מסמך דרישות וציפיות מיו"ר האגודה הנכנס )ללא תלות בזהותו( 2.4.2016 לפניבועדות שיתכנסו ,

 במהלך הועדה.

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

- 

 

 בברכה,

 רון כהן

 ומ"מ יו"ר ועד מנהל תרבותיו"ר ועדת 


