פרוטוקול ישיבת הנהלת איגוד המנכ"לים והמזכירים
יום רביעי  4ליולי  2016מכללת נתניה

נוכחים :גיל ליטוב – מזכיר/גזבר בית אריה עופרים ,דורון מילברג  -מנכ"ל רחובות ,שוקי קליין –
מזכיר דימונה ,פדווה דבור – מזכירת בית ג'אן ,חנה גולן – מנכ"לית הוד השרון ,מיכל הירש -נגרי-
מנכ"לית רעננה ,אמנון בן דהן –מזכיר נאות חובב ,יאיר קרשבוים – מזכיר מודיעין עלית ,אבי בן
חמו – מנכ"ל נתניה ,שמואל קטוני – מזכיר טירת הכרמל ,רבחי דחלה  -מנכ"ל טורעאן ,חיה
שניידר – סמנכ"ל וראש המינהל הכללי – נתניה ,יונית סמולש – מנהלת מפעם השרון ,עדי בכר –
מפעם השרון .
 .1הצעת מכללת נתניה לתואר אקדמי במנהל עסקים +לימודי תעודה ניהול פרויקטים
דורון מילברג  :מציע כי יוקם צוות פעולה בראשות אבי בן חמו ,ובהשתתפות גיל ליטוב,
רבחי דחלה ,חיה שניידר ויונית סמולש .הצוות ינסח פנייה שתועבר למספר מוסדות
אקדמיים .נקודות התייחסות מרכזיות :זמן ומשך הלימודים ,עלות שכר הלימוד ,גמישות
ומיקום.
החלטה :הצעתו של דורון התקבלה .הצוות יפעל לכתיבת קול קורא והפצתו בין
המוסדות האקדמיים השונים.
 .2ממצאי דוח ביקורת איגוד המזכירים והמנכלים  - 2015מבקר האיגוד שוקי קליין
החלטה :מאשרים את דו"ח הביקורת איגוד המזכירים והמנכלים  2015ואת המלצות
הדו"ח.
שוקי קליין :מבקש לציין את שיתוף הפעולה לו זכיתי מחברי האיגוד איתם נפגשתי ,את
הפתיחות לקבלת הביקורת ואת אופן היישום המיידי של רוב המלצות הדו"ח.
 3בחירת ועדת כספים
החלטה  :מאשרים את הקמת ועדת כספים בהרכב מזכירות האיגוד (יו"ר האיגוד ,
גזבר האיגוד  ,מזכיר האיגוד ,יו"ר ועדת קשרי חוץ ,יו"ר ועדת הדרכה )
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 . 4מועד כנס שנתי 2017
החלטה :הכנס השנתי יתקיים בשבוע הראשון של חודש יוני ( 5-8יוני)
 . 5נוהל נסיעות לחו"ל – גיל ליטוב
החלטה  :מאשרים את נוהל נסיעות לחו"ל  ,הנוהל יפורסם באתר האיגוד.
 .6משלחת לדרום אפריקה
החלטה :מאשרים יציאת משלחת לדרום אפריקה בהתאם לנוהל  ,יופץ במיל קול
קורא בהקדם.
 .7הקמת אתר אינטרנט לאיגוד
החלטה  :מאשרים הקמת אתר אינטרנט  ,הקמה תפעול ועדכון האתר על ידי אריה
מצליח בהתאם להסכם שהוצג .האיגוד יבקר את הפרסומים באתר .יונית סמולש
מנהלת המפעם תרכז את כל הטיפול באתר על כל ההיבטים.

רשם :שוקי קליין ,מזכיר דימונה
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