 13בינואר2016 ,
הנדון :פרוטוקול ישיבת הנהלת איגוד המנכ"לים והמזכירים
מיום  12בינואר2016 ,
בישיבה השתתפו:
גיל ליטוב – מזכיר/גזבר בית אריה עופרים ,דורון מילברג  -מנכ"ל רחובות ,פדווה דבור – מזכירת
בית ג'אן ,שוקי קליין – מזכיר דימונה ,יוסי אלימלך – מזכיר מוא"ז חבל מודיעין ,האני סמעאן –
מזכיר/גזבר עילבון ,חנה גולן – מנכ"לית הוד השרון ,ציון אלמלם – מנכ"ל מיתר ,אברהם טננבוים
– מזכיר בני ברק ,עבד אלסלאם דראושה – מזכיר אכסאל ,אמנון מרחב -מנכ"ל ירושלים ,מיכל
הירש -נגרי -מנכ"לית רעננה ,עלי אבו לחסן -מנכ"ל רהט ,יונית סמולש – מנהלת מפעם השרון
והח"מ.
מהלך הדברים:
א .נגישות  -דורון מילברג פתח בסקירה של חוק הנגישות והשלכותיו על הרשות
המקומית ועל מנכ"ל הרשות ,ואליו הצטרף אמנון מרחב.
שלושת הקשיים העיקריים העומדים בפני מנכ"ל הרשות ביישום החוק:
 .1חוסר בתקציב לביצוע שינויים נדרשים להנגשת מוסדות הרשות.
 .2נערכות ביקורות ברשויות לבדיקת ביצוע התאמות ,אך זמן התגובה שניתן לרשות
לתקן ליקויים עומד על ימים בודדים ואינו הגיוני.
 .3החוק מאפשר הטלת סקציות פליליות על מנכ"ל רשות שלא יבצע התאמות ושינויים
בהתאם לחוק בזמן.
עוד מדווח דורון על פגישה שנערכה עם שרת המשפטים בהשתתפות יו"ר מרכז
השלטון המקומי ,חיים ביבס ומנכ"ל מ.ש.מ ,שלמה דולברג .בפגישה ביקשה השרה
מהפקידות לבטל את הסנקציות המשפטיות ,וכן ביקשה מהפקידים לשבת עם השלטון
המקומי.
אמנון מרחב שנכח בפגישה נוספת עם מנכ"לית משרד הפנים ודורון מילברג מדווחים
כי בפגישה זו רוח הדברים הייתה שונה בתכלית ובה הוצגה גישה לפיה אם לא יהיו
סנקציות פליליות מנכ"לי הרשויות לא יבצעו את הנדרש בחוק.
אמנון מרחב מציע להקים צוות שיטפל בנושא מכל היבטיו :בדיקת ההיבט המשפטי
ואפשרויות העומדות בפני פורום המנכ"לים בהקשר זה ,עבודה מול מרכז השלטון
המקומי ורתימתם לפעילות בנושא ,עבודה מול הלוביסטים בכנס.
הוחלט כי אמנון מרחב ירכז את הטיפול בנושא ,יקבל שתי הצעות מחיר משני משרדי
עו"ד אותן יעביר להנהלה לבחינה ובדיקת המשרד איתו ירצו להמשיך.
הוקם צוות פעולה הכולל :אמנון מרחב -מנהל הצוות ,חנה גולן ,פדווה דבור ,דורון
מילברג ,גיל ליטוב.

ב .תקציב האיגוד  -שוקי קליין מציין כי צריך להכין תקציב שנתי לאיגוד .הוחלט כי כל
אחד מראשי הועדות יגיש תקציב לועדה בראשה הוא עומד להאני ולדורון.
התקציב יאושר בסמינר החצי שנתי להנהלה בנתניה.
ג .דו"ח כספי – נציג משרד בר-ניר מציין כי הדו"ח ל 31-בדצמבר  2014משקף נאותה
את מצב העמותה .העמותה מתנהלת בצורה תקינה.
פורום ההנהלה אישר את הדו"ח הכספי .הדו"ח יופץ לכלל המנכ"לים ,הערות יוצגו
בפני האספה בסמינר החצי שנתי להנהלה בנתניה .שם יאושר באופן סופי.
ד .לבנת חזן פרשה מתפקידה כמזכיר האיגוד .פה אחד הוחלט כי ציון אלמלם – מנכ"ל
מיתר יחליף אותה וימלא מעתה את תפקיד מזכיר האיגוד.
ה .הוחלט פה אחד על צירופו של אמנון בן דהן כחבר הנהלה במקומה של לבנת חזן.
ו .סמינר חצי שנתי להנהלה  ,רמדה נתניה  6 – 4בפברואר :2016





שוקי קליין מבהיר כי חבר הנהלה המגיע עם בן/ת זוג לסופ"ש יחוייב בתשלום
מלא עבור בן/ת הזוג.
סדר יום לסמינר  :ידונו נושאים שלא נדונו בישיבה הנוכחית בשל קוצר הזמן.
בנוסף ,הוצעו מספר הצעות נוספות:
טיול ,זימון נציג מהנגישות ,הרצאה של עמית סגל – באחריות דורון לבדוק
מולו את הנושא.
לו"ז סופי ועלויות לבני הזוג ישלחו בהקדם.

ז .הקשר הפורמלי בין האיגוד ומפעם השרון (יונית והח"מ לא נכחו בחלקו הראשון של
הדיון) :
נדון נושא הטיפול באתר האינטרנט של האיגוד .יונית הציגה פיתוח חדש שנעשה
במפעם של "ספר מנכ"ל" – אתר אינטרנט שישלב מידע ופורום עמיתים.
מעוניינים באתר אחד שיכלול את כל המידע .יש צורך באתר חדש לאיגוד –
יונית תבדוק עלויות ואופציה לבניית אתר חדש מול אריה מצליח.
ההסכם בין האיגוד והמפעם מאושר פה אחד כפי שנכתב.
ח .הכנס השנתי:
 הכנס ייערך בין התאריכים  19 – 17במאי ככל הנראה במלון דן חיפה .יצא
מכרז לחברות מארגנות.
 מיכל הירש נגרי ,יו"ר ועדת ההדרכה של הארגון תרכז ותנהל את תוכנית
הכנס ותוציא תוכנית ראשונית תוך חודש -חודש וחצי.
 אירית נתן מציעה :
לקיים כנס בנושא "חינוך" ולקשור את המרצים וההרצאות לנושא זה ,מבקשת
לדון במהלך הכנס בנושא המע"מ של החברה למשק וכלכלה ומציעה להביא
את גיא בכור כמרצה אורח.
 פדאווה דבור ושמיל בצלאל יהיו בראש ועדת היגוי לקיום מושב שיעסוק
ברשויות קטנות וערביות.
 אתי לוי תרכז ותוביל מושב שיעסוק במועצות האזוריות.

 מיכל הירש נגרי  -יש לעשות חשיבה מחודשת בנוגע לצורת האירוח של
האורחים מחו"ל המגיעים לכנס -מה הם מפיקים מהכנס ומה המשתתפים
מפיקים מהם.
ט .גיל ליטוב מציג שלושה כנסים בחו"ל המיועדים לחברי האיגוד:
מדגיש כי ישנה חשיבות רבה שהנציגי האיגוד בכנסים יהיו דוברי אנגלית .
 כנס בבריסל בין התאריכים  3 – 2ביוני  – 2016גיל יפרסם קול קורא ,ולאחר
קבלת תשובות תחליט ההנהלה כמה אנשים מממן האיגוד.
 כנס באומהה ארה"ב בין התאריכים  25 – 22במאי  -הארגון הבינלאומי
מממן חדר לראש המשלחת בו יכולים ללון שני נציגים.
גיל יפרסם קול קורא ,ולאחר קבלת תשובות תחליט ההנהלה כמה אנשים
מממן האיגוד.
 כנס בצרפת בין התאריכים  14 – 8במאי  – 2016נשיא האיגוד הצפוני בצרפת
הזמין שני נציגים לאירוח מלא לשבוע .בשבוע זה יתלוו הנציגים למארחים
בעבודתם .מדובר בשבוע עבודה .כיוון שזו הפעם הראשונה גיל מציע
שהנציגים יהיו מתוך הנהלת האיגוד .גם כאן יופץ קול קורא.
שוקי קליין מבקש להביא לדיון בסמינר החצי שנתי בנתניה את נושא הקריטריונים
להשתתפות בכנסים בחו"ל.
י .רו"ח לאיגוד  -האני סמעאן מעדכן כי יצא מכרז לחברת רו"ח .המכרז הוגש לשתי
חברות ,אך רק חברת בר -ניר ,המשמשת חברת רו"ח של האיגוד היום ,הגישה הצעה.
ההצעה שהוגשה נמוכה מהמחיר אותו משלם האיגוד כיום עבור טיפול שוטף ודו"ח
שנתי .אושר פה אחד לחתום מול משרד בר-ניר לשנה עם אופציה להארכה.
רשמה:
עדי בכר ,מפעם השרון

