
 

  

 

 

 

21.1.102. 

 ועד מנהל -1מס' סיכום ישיבה                                                             

 

 בלשכת המועצה. .20.1.102הישיבה התקיימה בתאריך 

 

 11:00זמן סיום:  ,10:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 .ליאור לוין, קטיה אברבוך, ראובן סולומון, שי סלע, שירן וקנין, מאיה נורי, יואב גולן 

 מזכ"ל גל פינסלר. -מנהלת הישיבה 

 

 משקיפים:

 יועד סספורטה -יו"ר ועד מנהל יוצא 

  לוי, מתן רווהמשה  –חברי מועצה 

 איתי בן יאיר -יקורתיו"ר ועדת ב 

 אבי בן הלל -יו"ר האגודה 

 

 עיקרי הישיבה:

 .נושאים שנדונו וההחלטות שהתקבלו 

 מזכ"ל -ומי אחריותהקראת סמכויות ותח  .1

 יו"ר אגודה -ועד המנהל אל מול האגודהועבודת ה  .2

 ר ועד מנהל יוצאיו" –שים למהלך השנה ות הוועד המנהל במועצה הקודמת ודגסקירת פעיל .3

שהצביעו קולות  0קולות מול  . של ברוב לתפקיד נבחרה קטיה אברבוך -בחירות ליו"ר ועד מנהל .4

 . לשי סלע

 . שי סלע נבחר לתפקיד בפה אחד -בחירות לממלא מקום ועד מנהל .5

 . ועלו על ידי המזכ"להנושאים אשר ההוצגו  -הצגת סדר היום של ישיבת המועצה הבאה .6

הוסבר כי בהתאם לנוהל קבלת דו"ח ביקורת, הנושא הראשון לדיון בישיבת המועצה יהיה  -

 הישיבה.ימים טרם  5עד  בצירוף התייחסות האגודה הדו"ח, אשר יימסר לחברי המועצה

הוסכם כי במסגרת להתרחשות סביב אילת.  בישיבת המועצה לקיים התייחסות הועלתה דרישה -

מבחינת גם עדכוני הנהלה יו"ר האגודה ימסור את דבריו, תוך מתן זמן לשאלות והצגת הדברים 

 ועדת תרבות.

פעילותה של ייבחן לעומק ויופק מסמך המסכם את הדברים במסגרת  של אילת הוסכם כי הנושא -

 ועדת תרבות.



 

  

 

שר ואהוסבר כי אישור המינוי מחדש של רואה החשבון יעבור קודם בוועדת כספים ולאחר מכן י -

 על ידי המועצה בישיבה הקרובה.

 הוסבר כי תהיה הדרכה של רכזת הטרדות מיניות ושוויון מגדרי בנושא הטרדות מיניות. -

מועצה רות לוין, נבחר בישיבת המועצה הקרובה חבר הוסבר כי בעקבות התפטרותה של חברת ה -

 לוועדת הסברה. ףנוס

 חברים. 01כמו כן הוסבר כי לא קיימים מחליפים נוספים במועצה, ומרגע זה המועצה כוללת 

מכרז לתפקיד בישיבת  ייערך , בהתאםאביסדרסליז  –הוגשה התפטרותה של חברת ועדת ביקורת  .7

  המועצה שבחודש הבא.

 

 בברכה, 

 

 גל פינסלר,

 מזכ"ל המועצה.

 

 

 

 

 

             

 

 


