
  

 דף מס' _____
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 1.1.17תאריך הישיבה: 

   _______6מספר חברי ועד הנהלה: ____

לינוי  , דרצ'וב אירנה , , דלית שכטרעידית חמל ,איה עוז :שמות המשתתפים בישיבה

        כהן.

 רן בן אדיבה  :שמות הנעדרים מהישיבה 

 מדפנה פיין, מיכל בירותי, מנהלת התרבות והרכז חברתי  :מוזמנים לישיבה

 עידית חמל.  :הישיבהיו"ר 

 ירון אבגי: מזכיר הישיבה

 
 : לישיבהסדר היום 

 . מס' חבריי קהילהפנית .1

 סיכום דיון בנושא. –אירועי חנוכה .2

 רישת עידית חמל מההנהלהפ.3
 
   

 פניית חבריי/ות. :1נושא מס' 

לשתף אותם בדעתם על אירועי וביקשו להיפגש עם ההנהלה מס' חברי אגודה 

 חנוכה.

 לנקודות הבאות: מההנהלה להתייחס החברים ביקשו 

 דרך התנהלות ההנהלה וקבלת ההחלטות באירוע זה.  -

 התנהלות חברי הקהילה באירוע. -

 במי שנפגע באירוע זה. לדאוג ולטפל -

 

 סיכום דיון בנושא. –אירועי חנוכה  :2נושא מס' 

 הוצג סיכום ישיבת הפקת לקחים שבה השתתפו מנהליי התחומים.

 התקיים דיון בנושא.

 

 

 

 



  

 :החלטות

 הנהלת הקהילה היא הגוף האחראי על התנהלות הקהילה באופן מיטבי.

ען רווחתם ושלומם  של התנהלותה נשענת על ערכים אותם היא מקיימת למ

 חבריה ותחושת השייכות שלהם.

 בין ערכיי הקהילה להם אנו מחוייבים, קיים ערך הסובלנות וכבוד האדם.

 ההנהלה מצרה על מקרים והתנהגות שאינם תואמים ערכים אלו.               

מתוך רצון לשפר את התנהלות אירועי התרבות בהמשך, סוכמו הדברים 

 הבאים: 

 אירועי תרבות ינוהלו על ידי מנהל/ת התחום , וילוו על ידו בצמידות.. 1

מנהל/ת התרבות וועדת תרבות תגדיר את הפעילויות הקימות בחג ומי .2

 מבצעם.

באירועים בהם ועדת תרבות מעוניינת בהשתתפות, .3

(, יתואם הדבר עם 0-18בהופעות/ריקודים/סיוע/אחר של ילדים )

 ילתי פורמאלי.מנהלות החינוך לגיל הרך והב

יעשה מאמץ לשתף את מגוון האוכלוסיה ולתת להם ביטוי בארגון .4

זאת מכיוון שבמרכז העשייה התרבותית  ובביצוע אירועי התרבות.

 עומדת הקהילה ואנשיה.

יתקיימו שיחות אישיות של צוות מהנהלת הקהילה עם כל המעורבים .5

 באירועי החג.

שימוש במבני ציבור יתקיים דיון עקרוני וקבלת החלטות על מדיניות ה.6
 באחת מישיבות ההנהלה הקרובות.

 פרישת עידית חמל מההנהלה. :3נושא מס' .4

עידית מונתה לתפקיד מנכ"ל המועצה ועקב כך נאלצת לפרוש מחברות 

 בהנהלת האגודה הקהילתית.

הצלחה בתפקיד חשוב זה ואנו בטוחים כי עידית  חבריי ההנהלה החלו לעידית

 גשוג המועצה והאזור.תצליח ותתרום לש

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 :החלטה

תפורסם קריאה לחבריי האגודה להציג את מועמדותם לחברות בהנהלת  .1

 האגודה.

חברי הנהלה הם  3הפניה תעשה לחבריי האגש"ח לאור המסורת שבה,  .2

 חבריי אגש"ח ושלושה מההרחבה.

 היו"ר החדש יבחר ע"י חבריי ההנהלה בישיבה הבאה. .3

  

 

 

 
____________     _________________ 

 החתימת יו"ר ועד ההנהל     חותמת האגודה 
 
 


