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ח' בתמוז תשע"ט

פרוטוקול ישיבת הנהלה
שנערכה בעיריית רחובות ביום רביעי 10/7/19
משתתפים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מילברג דורון ,עיריית רחובות – יו"ר האיגוד
סמעאן האני ,גזבר
אלימלך יוסי ,מוא"ז חבל מודיעין
אמויאל פנינה ,מוא"ז לב השרון
הילדסהיימר אריאל ,עיריית רעננה
בסול תאופיק ,מ"מ ריינה
עזר אבי עיריית אריאל
עמל גרי ,עיריית ערד
קירו כהן דפנה ,עיריית נס ציונה
קירשבוים יאיר ,עיריית מודיעין עילית
קליין שוקי ,עיריית דימונה
יונית סמולש
יוספה כהן

סיכום הישיבה:

 .1אישור העסקתה של יוספה כהן
ההנהלה אישרה את עבודה של יוספה כהן כמרכזת את כל נושא הניהול והארגון של האיגוד,
במקום השירותים שסיפק מפעם השרון.
יוספה תועסק מתאריך  15/6/19בשכר של  + ₪ 5,000מע"מ לחודש.
 .2ההשתלמות השנתית  2-5בספטמבר  2019מלון מלכת שבא אילת
 oדורון מודה לאבי על הכנת תכנית הכנס
 oהנהלה תתגייס לרשום מנכלים חדשים
 oראשי רשויות משלמים כמו חברי איגוד
 oמנכלים לא מכהנים – באישור דורון
 oאירוע לפורשים יתקיים במועד אחר ,לא בכנס
 oפנינה מציגה את המתנה – תיק חכם .מקבל כל מי ששילם לכנס
 oאבי מציג את התכנית
 oהצגת פרויקטים חדשניים – יוזמה שהצליחה בעבר 10-15 ,דקות לכל מנכ"ל ,סה"כ 3
רשויות .להודיע שמי שלא יבחר שלא יפגע – יוספה תרכז ותפנה לדורון/אבי לאישור.
 oלהוסיף פאנל מקביל מועצות אזוריות
 oדפנה מציעה להעביר הרצאה על מכרזים
 oבימים הקרובים נפיץ תכנית ראשונית

 .3השתלמות סיטי Pro
 oשוקי מציג הצעה לקיום השתלמות דרך המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
 oתוכנית מותאמת למנכ"לים – בארץ ובחו"ל
 oיתקיים בשנת  – 2020בחודש מרץ בלונדון או בחודש אפריל באוסלו
 3 oימי סיור לימודי  1-2 +ימים תירותיים
 20-25 oמשתתפים
 oמנכ"ל יממן לעצמו טיסה  +מלון
 oהאיגוד יממן את תכנית הלימודים ע"ס ₪ 120,000
 oשוקי ושירלי יכינו חוזר למנכלים ומועדים
 oהרשמה אצל יוספה
ההנהלה מאשרת את ביצוע התכנית.

 .4סעיף  3בסדר היום – קשרים עם איגודים בחו"ל – נדחה
מכיוון ששירלי לא נכחה בישיבה.

 .5הכנס הבא 2020
 oהצעה למקום :ים המלח
 oארבעה ימים שלושה לילות
 oמועד :כשבועיים אחרי חגי תשרי תשפ"א – לבדוק את  18-19באוקטובר או תחילת
נובמבר 2020
 oדורון ויוספה יסגרו מועד

 .6מנכ"ל מארח
 oאיל קנץ – כפר קאסם
 oבאחריות אבי עזר לבדוק ולקדם
 oמועד :נובמבר דצמבר 2019
 oלשלב הרצאה של חגית מגן

 .7קורס מנכ"לים
 oמפעם ריכז קורס מנכלים בהצלחה רבה מאוד
 oבעבר נערכה פגישה עם רועי דהן
 80 oמנכ"לים חדשים משוועים לקורס
 oההנהלה מתנגדת שהמנכלים יצטרפו להכשרה של בכירים בביה"ס למצוינות של מש"מ
 oבאחריות פנינה – לדבר שוב עם רועי דהן ולבדוק מה התקדם
 oבהתאם לתשובה של רועי – ייבדקו חלופות
 oאבי מציע לפנות לאופיר פינס  -אונ' ת"א או לקיים באונ' אריאל

רשמה :יוספה כהן

