סיכום ישיבת הנהלת איגוד המנכ"לים והמזכירים
יום חמישי  2בפברואר  2027מלון אסיינדה
נוכחים :דורון מילברג  -מנכ"ל רחובות ,אבי בן חמו – מנכ"ל נתניה ,אברהם טננבוים -מזכיר בני ברק ,אירית נתן –
מנכ"לית גני תקווה ,אמנון בן דהן –מזכיר נאות חובב ,פדווה דבור -מזכירת בית ג'אן ,גיל ליטוב -מזכיר בית אריה-
עופרים ,האני סמעאן – מזכיר עילבון ,חנה גולן – מנכ"לית הוד השרון ,יוסי אלימלך – מנכ"ל מוא"ז חבל מודיעין ,עלי
אבו לחסן -מזכיר רהט ,שוקי קליין – מזכיר דימונה ,שמואל קטוני – מזכיר טירת הכרמל ,עבד אלסלאם דראושה-
מזכיר אכסאל ,רבחי דחאלה -מזכיר טורעאן ,יונית סמולש – מנהלת מפעם השרון.
סיכום הדברים:
 .2האיגוד יעביר למפעם השרון סכום של  ₪ 200,000על פי ההסכם בין הצדדים לאחר דרישה של המפעם
(עבור תשלום לשנים .)2020-2027
 .2אושר תשלום לעו"ד הברמן על סך . ₪ 20,000
 .3תנאי שכר של מנכ"לים –נקבעה פגישה בל ידי אבי עזר ב 20.2.27 -בשעה  20:00בירושלים (רחוב קפלן
 )2בהשתתפות דיאא אסדי ויוסי כהן .איגוד המנכ"לים ייוצג בפגישה על ידי שוקי קליין ,דורון מילברג ,חנה
גולן ואבי עזר.
 .4פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים ושר הפנים  -דורון יקבע את הפגישה ויזמין את חברי הנהלת האיגוד.
לפני הפגישה יופץ מועדה וציבור המנכ"לים יתבקש להעלות נושאים לסדר היום.
 .0בחירות להנהלת האיגוד –
 הבחירות יתקיימו בחודש מאי  .2027תאריך מדויק יקבע בהמשך.
 חברי ועדת הבחירות :יו"ר -אברהם טננבוים ,עבד אלסלאם דראושה ,אמנון בן דהן וחנה גולן.
 דף מועמדות והודעה על קיום הבחירות יוכנו ויופצו עד ה – 02.03.27 -באחריות שוקי קליין.
 ההודעה על קיום הבחירות תופץ באתר המנכ"לים ,במיילים ובווטס אפ – באחריות מפעם השרון.
 סה"כ יבחרו  21חברי הנהלה .עד כה היו  22חברי הנהלה ,אך עם האיחוד הוחלט על  21חברים.
 ההנהלה תדאג לאיזונים ולייצוג הולם מכל המגזרים וסוגי/גדלי הרשויות.
 .6ישיבת הנהלה תתקיים לפני פסח.
 .7התחלופת מנכ"לים – מפעם השרון יערוך מעקב אחרי מנכ"לים מתחלפים ויעדכן רשימות  +מנכ"לי
אשכולות ( + )0מנכ"לי מוא"ז.
הוחלט להוציא מכתב ברכה לכל מנכ"ל נכנס.

 .8הכנס השנתי  8-11במאי 7112
 נושא הכנס " -מנהיגות בעולם דיגיטלי".
 לא יהיה לוגו ייעודי לכנס .על המסמכים יהיה לוגו של האיגוד ולוגו מפעם השרון.
 עלות הכנס לחברי האיגוד – כמו בשנה שעברה.
 עלות הכנס למי שאינו חבר איגוד – מחיר לחברי האיגוד .₪ 2000 +
 דורון מציע להזמין שני מופעים :שלמה בראבא (כ ,) ₪ 30,000-סטלוס ואורן חן (כ.) ₪ 28,000 -
הוחלט על הזמנת המופע של בראבא .אבי בן חמו ידבר עם המלון במטרה לפתוח את המופע
לאורחים נוספים במלון בהשתתפות המלון .במידה ויתאפשר ישקלו גם הזמנת המופע השני.
 מתנה – מדפסת אלחוטית.
 טיסות – יוזמנו  2טיסות הלוך ו 2-חזור תוך עדכון כי המחיר הקבוצתי מותנה במינימום משתתפים.
 מרצה מעורר השראה מוצע – מנהל יחידת החילוץ ערבה.
 מושב בנושא הסכמי גג – באחריות דורון.
 נושא נוסף לשולחנות העגולים -הגנות סייבר.
 להזמין את ראש מועצת בית ג'אן להציג במושב של פרוייקטים פורצי דרך.
 מושב מקביל למושב של מוא"ז בנושא תכניות מתאר ובנייה בלתי חוקית במגזר הערבי – טורעאן-
ראשונה שהשתמשה בותמ"ל והגיעה להישגים בתחום הזה .יוזמן פרופ' יוסף ג'בריל -יוזמן על ידי
עבד אלסלאם דראוש.
 פעילות ביום רביעי אחה"צ – טיול ג'יפים ,ריף הדולפינים והנחה בחמאם -כפוף להרשמה מראש.
 במידה ויש מופע  WOWחדש יוצע כאפשרות באחד מערבי הכנס – בדיקה באחריות מפעם השרון.
 .1מנכ"ל מארח –
מרץ
עכו -דורון ידבר עם אוהד שגב .אופציה שנייה -ירושלים
יולי – חריש
ספטמבר – סחנין או נאות חובב


התאריכים יתואמו מול הלו"ז של פרויקט מובילים הדיגיטליים.

 .20נגישות –


בג"ץ לא צלח בידינו.



אמנון מרחב שלח הודעה בווטס אפ ובה עדכון הסטטוס



התקיימה ישיבה בנושא אצל מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ,שלמה דולברג בהשתתפות ראשי רשויות
ומנכ"לים .הומלץ שהמנכ"לים ישלחו פנייה לראשי הרשויות שלהם על הצורך הכספי והעלויות הנלוות.

 .22באחריות מפעם השרון לקבוע הרמת כוסית לפני פסח בכפר המכביה או אצל דורון.
 .22דו"ח הצהרת הון – רו"ח של האיגוד יכתוב הנחיות למילוי הדו"ח אשר יופצו לחברים -באחריות האני סמען
רשמה :יונית סמולש ,מנהלת מפעם השרון

