
 

 

 kiryatyo@matnasim.org.il  6430069-02פקס:  6414896-02טל: 9683205, ירושלים 8 צ'ילהרח' 

 
 

 
 
 
 

22.2.2022 
 

 
 אל

 חברי הנהלה
 כאן

 
 
 

 הנהלה הזמנה לישיבת  הנדון :
 
 
 

 27.2.2022תשפ"ב , ב' אדר ב' , ראשוןביום  שתתקיים הנהלהלישיבת הנך מוזמן/ת 
 .20:30בשעה  1במתנ"ס רמת שרת רחוב קדיש לוז 

 
 
 

 סדר יום :
 

 ויעל בן דוד  מרים מנצור -הצגת אשכול קהילה  20:30-21:00

 מועצת נוער יובלים , יעל רגב ונציגי נוער  –הצגת מנ"י  21:00-21:30

 הצגת נוהל מינוי ועדת ביקורת  21:30-21:40

 )מצורף נספח(.    30.11.2022ועדות לשנה נוספת עד איוש הסכם חידוש  21:40-21:50

 : בקרית היובל  ום הספורטעמותה לקידעדכון בנודע ל  21:50-22:00

  2022ים בשנת השלכות לגבי עמותת מינהל קהילתי יובלהתייחסות ל                       

 שונות וסיכום 21:50-22:30

 
 

 בברכה
 

 דור לוי
 יו"ר ההנהלה

 
 
 

 :העתקים
 מנכ"ל – יאיר ריס

 איריס קפלן, סמנכ"ל תוכן ומנהלת שלוחת הסנפלד
 מנהלת שלוחת רמת שרת –מלכה קסלסי 

 מרים מנצור, מנהלת אשכול חינוך וקהילה 
 אוריה אפריאט, מ"מ מנהלת תחום הנוער
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 27.2.2021יום ישיבת הנהלה בתאריך   '  לסדראנספח 
 

 30.11.2022עד לתאריך  כב הועדות ותוקף החברות בוועדותהארכת תוקף הר

 

 שרון נידם  :ממלא מקום יו"ר ההנהלה .1

 ישי כהן.  ההנהלה: סגן יו"ר .2

 דור לוי –באחריות יו"ר ההנהלה   :יו"ר ועדת חינוך ורווחה .3

 : ועדת כוח אדם .4

 בן אלהרר : יו"ר   4.1

 חברי ועדה:  דור לוי  , סמי  אקלעי   4.2

 :ועדת כספים .5

 נטע פורזיקי : יו"ר 5.1

 דור לוי , אסף שפנייר, שרון נידם , אסתר אלקין  חברי ועדה : 5.2

 ועדה פיזית : .6

 אסף שפנייר: יו"ר  6.1

 הצטרפות פתוחה לציבור על פי פרסומים שיצאו על ידי הצוות המקצועי 6.2

 קווים מחייבים: .7

 תתקיים בנוכחות של שלשה חברים לפחות ובהם יו''ר הועדה. ות ישיבת הוועד 7.1

 ר ועדה אין קול כפול."החלטות תתקבלנה ברוב קולות המשתתפים. ליו 7.2

 במקרה של שיוויון ההחלטות יועברו להחלטת הנהלה.  7.3

( יעברו סינון מתכננ.ת אורבני.תעובדים בכירים )מנכ"ל / דרג סמנכ"ל / דרג מנהלי שלוחות /  7.4

ראשוני על ידי ועדת כ"א ובשלב הסופי יבחרו  על ידי פורום מורחב אליה תזומן כל ההנהלה וינכחו 

 חברי הנהלה נוספים מעבר לועדת כ"א.  2בה מינימום 

ימונו להיות חברי ועד העמותה לקידום חברי ועדת כספים של עמותת מינהל קהילתי יובלים  7.5

כספים וכ"א בעמותה לקידום הספורט בתוספת יו"ר הנהלת יובלים חברי ועדת הספורט וישמשו כ

  שמש גם כיו"ר העמותה לקידום הספורט. יאשר 

, לאור הנחיית היועץ המשפטי, אסף שפיינר מנוע מלשמש כחבר הנהלת  7.5בהתייחס לסעיף  7.6

 .  העמותה לקידום הספורט בקרית יובל ובמקומו ימונה פרד מנצ'רס

 )למעט חברי הנהלת העמותה לקידום הספורט( 30.11.22ם תוקף המינוי עד ליו 7.7

)למעט חברי הנהלת  ככל שלא יוחלט אחרת יפוג תוקף המינוי של הועדות וחבריהן 7.7.1

וכל סמכויות הועדות  ישובו לידי הנהלת   30.11.222ביום  העמותה לקידום הספורט( 

 עמותת יובלים.
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