
 

 

 

15/1/2018 

  #1 מס' תרבותועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 15/1/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:30זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 רובינשטין , איילכהן , אלוןלרון סתיו ,כהן , שחרחרלפ , הדרגוריאל ליאת חברי הוועדה:

 משקיפים:

 : תומר ציקורלד תרבותרמ"

 אבישיחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 לנדסברג ענת

 

 עיקרי הישיבה

 

, חבר ועדת ביקורת ותפקידו, רמ"ד הועדהחברי הצגת הנושא: 

 תרבות ותפקידו, ויו"ר הועדה ותפקידו

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 -הערות: 

 :נקודות
  הצגת חברי הועדה, מי הם ומה עושים בחייהם, מדוע בחרו להיות חברים בועדת תרבות ומה ציפיתם

 להמשך השנה.
  הסביר על מהי ועדת ביוקרת ומהו תפקידה בועדה ובכלל בעמותה ומדוע  - חבר ועדת ביקורתהצגת

 חברי ועדת ביקורת מלווים את הועדה.
  רמ"ד תרבות ומהי מהות תפקידו.הצגת 

  חברותו בועד מנהל ומשמעותה., מהן דרישותיו, איך נבחרים – תפקיד יו"ר ועדהו יו"ר הועדההצגת 
 

מדור תרבות ותפקידו, הצגת ועדת תרבות הצגת הנושא: 

 ותפקידה והיכן גבול המעורבות של כל גוף באחר

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 -הערות: 

 :נקודות
  הצגת פעילות המדור, הרכזים ותפקידם, הרמ"ד ותפקידו ומתן דוגמאות ותמונות לפעילויות ואירועי

 המדור בשנה הנוכחית ובשנים קודמות.

  היא קובעת המדיניות והמדור הוא המבצע מדיניות זו. –הצגת הועדה ותפקידה אל מול מדור תרבות 

 יעדי המדור כפי שהוגדרו על ידי הועדה היוצאת, והוצג סיכום שנה של ועדת תרבות היוצאת. 
 

 

 

 



 

 

 

 הצבעות:

 

 בחירות יו"ר הועדההנושא: 
בוחרת את ליאת גוריאל ועדת תרבות "נוסח ההצעה: 

 כיו"ר ועדת תרבות"

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 גוריאל ולכן הייתה רק הצבעה אחת. התמודדה חברת הועדה ליאת 

 .הוחלט בפה אחד כי ההצבעה תהיה גלויה 

 

 הועדה סמכויותהצגה והצבעה על הנושא: 
את סמכויות  מאשרתועדת תרבות "נוסח ההצעה: 

 "הועדה כפי שהוצגו בישיבה

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 סמכויות הועדה הוצגו על מסך ומתוך קובץ הנהלים המשלימים. הערות:

 

 

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

 אין

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין

 

 

 בברכה,

 כרם סעדי

 היוצא תרבותיו"ר ועדת 


