
 

 

1/1/2019 

  #1 מס' תרבותועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 1/1/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 18:00זמן סיום:  16:00זמן התחלה

 

 נוכחים:

 אור ליליאן, אנה גיל, חיה כהן, סתיו לרון, אייל סגל חברי הוועדה:

 משקיפים:

חן  – המועצה מזכ"ל ,שיר בוגנר –ראש מדור תרבות , גל דורון – ועדת ביקורתמשקיפים שנכחו ותפקידיהם: חבר 

 קנרעידן  –שרה מרדכי, יו"ר ועדת תרבות יוצא 

  חסרים:

 טל אדיב, טטיאנה גולדווארג –חברי ועדה 

 

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 

 

 

 

 

 

 

 

  הצגת המדור לחברי ועדה חדשיםהנושא: 

 הצגת מבנה המדור  .1

 תפקידי המדורהצגת  .2

 הצגת מטרות ויעדים לתשע"ח .3

 הוצג מבנה המדור ובעלי התפקידים. היה מעבר של רמ"ד

תרבות את כל התפקידים באופן ספציפי, מי נמצא בכל 

תפקיד ומה מה מהות התפקיד. לאחר מכן יו"ר הוועדה 

 הציג את מטרות המדור שנכתבו לשנה הנוכחית. 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דיון על בחירת יו"ר לוועדההנושא: 

 סתיו לרון ואנה גיל. –שני מתמודדים   .1

כל אחד בתורו נכנס לחדר, סיפר על עצמו ונשאל שאלות  .2

על ידי חברי הוועדה על מנת שיוכלו לבחור בצורה 

 מושכלת.

בתחילה ניהלה את הדיון גל דורון, חברת ועדת ביקורת.  .3

לאחר כניסתו של המועמד הראשון, הגיע לני, חברת הועד 

 המנהל, על מנת לנהל את המשך ה"מכרז".

לאחר שהמועמדים סיימו את שלב הראיונות שלהם, הם  .4

 התבקשו לצאת מהחדר והתחיל דיון השוואתי.

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

רצון לעשות הצבעה גלויה או הנושא: 

 סמויה

ועדת תרבות מחליטה להצביע ליו"ר וועדה באופן  נוסח ההצעה: 

  גלוי

 -נמנעים:  אנה ואורקולות נגד:  חיה, סתיו ואיילקולות בעד: 

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

 הערות:

 אייל היה נמנע בהתחלה, אך שינה את דעתו כי רצה למנוע שוויון קולות •

 בחירת יו"ר לוועדההנושא: 
ממנה את אנה גיל ליו"ר ועדת דת תרבות מוענוסח ההצעה: 

  תרבות

 אור ליליאן-נמנעים:   -קולות נגד:  אייל סגל, חיה כהןקולות בעד: 

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

 הערות:

 לאחר התמודדות מול סתיו לרון, הועדה מינתה את אנה גיל להיות יו"ר הוועדה החדשה. •



 

 

 

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

_______ 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

_______ 

 

  

 בברכה,

 עידן קנר

 תרבותיו"ר ועדת 


