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7.6.17 

 2017לשנת  3 סיכום ישיבת דירקטוריון מס'

 6.6.17  שלישי יום מ

 :  נוכחים

 יו"ר –מר גיל ליבנה 
 מר שימי אלבאז 

 גב' חני קרס
 מר אשר פאהן

 מר אלי כהן
 מר קובי חמצני
 מר זאב שוורץ

 מר עופר רק
 מר דודי זביב
 גב' ענת דותן
 גב' דליה בסן

 גב' אופירה ביטון
 

 מוזמנים:
 יועמ"ש – ובל גלאוןיעו"ד 

 מנהלת משאבי אנוש –סיגל ישרים 
 

 על סדר היום : 

 . בחירת מנכ"ל חמש .1

 החלפת מורשה חתימה. .2

פיצול תפקיד מנהל תרבות ומרכז אומנויות הבמה לשני מנהלים: מנהל אגף תרבות + סגן  .3
 מנהל אגף תרבות ומרכז אומנויות הבמה

 

 

 בחירת מנכ"ל חמש. 1

זים, ולחברי ת לדליה וסיגל על ההתגייסות בהוצאת המכראני רוצה להודו:  יו"ר

בראיונות המקדימים, הקדשנו המון זמן ומשאבים כדי להשלים  הדירקטוריון שהשתתפו

מיכל כהן סדיקלר מנכ"לית החברה נעתרה לבקשתי ת איוש המשרות הניהוליות בחברה. א

 ., על מנת שנספיק לעשות חפיפה15/6/17-והאריכה את עבודתה עד ה

 יבלנו את אישור משרד הפנים לנוסח.ק–פרסמנו מכרז לתפקיד מנכ"ל חמש : דליה בסן

 מועמדים.  20ועדה הגיעו ולו, מועמדים 22 לראיונות מקדימים הגיעו פניות,  48 –קיבלנו כ 

 ., נציג משרד הפניםת יםל החברה העירונית במנכ": ראש המועצה , חברי הוועדה

 עברו מבדקים: כולם, םמועמדי 3עדה המליצה על והו

 קולין אלוין היימס .1

 אריאל ליסמן .2

 אילן קומה .3

 



 

 

2 

 

כן  שנים, ועל 20-ני כו יחד לפעבדנ יש לי הכרות עם אילן קומה,  -גילוי נאות  :סיגל ישרים

 לא אשתתף בדיון.

 

 רבה. הצלחה לוחל נא –החברה ברוב קולות  אילן קומה נבחר למנכ"ל:  החלטה

 

 

 שה חתימה בחמשהחלפת מור. 2

מיכל כהן סדיקלר  תהיוצאיחליף את המנכ"לית  057657215הנכנס אילן קומה ת.ז המנכ"ל 

 .1.8.2017החל מתאריך )קבוצה ב'(  057825861ת.ז 

 : 1.8.17החל מתאריך  כדלהלן חתימה מאושרת ההחלפת מורש :החלטה

  –קבוצה א' 

 057883704ת.ז  גיל ליבנהמר 

 057083685ז ת. דודי זביב מר

 054906797ת.ז  ישראל שטרסברגמר 

   –קבוצה ב' 

 057657215ת.ז  אילן קומהמר 

   -קבוצה ג' 

 024490054ת.ז  סיגל ישריםגב' 

חתימתם המשותפת של אחד מקבוצה א' ואחד ממורשי חתימה מקבוצה ב' בצירוף  א.

 לחותמת החברה או שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

מספיקה  -₪   2,000על אף האמור לעיל, לגבי מסמכים בנקאיים שסכומם עד וכולל   .ב

ב' ביחד עם מורשה חתימה א' או מקבוצה ימתם המשותפת של מורשה חתימה חת

 מקבוצה ג'.

מספיקה חתימתו של אחד מקבוצה א'  –לגבי הסבת המחאות שנתקבלו לחשבון החברה   ג.

 או ממורשי קבוצה ב'.

 

תפקיד מנהל תרבות ומרכז אומנויות הבמה לשני מנהלים: מנהל אגף תרבות +  פיצול .3

 סגן מנהל אגף תרבות ומרכז אומנויות הבמה

בשנה האחרונה התמודדנו עם תחלופה של מספר מנהלות תחום תרבות שפרשו עקב : יו"ר

שור . אני מבקש את איבפגישה שהיתה בעבר דובר על פיצול התפקיד לשני מנהלים, עומס רב

מנהל אגף תרבות + סגן לפיצול תפקיד מנהל תרבות ומרכז אומנויות הבמה הדירקטוריון ל

 .מנהל אגף תרבות ומרכז אומנויות הבמה
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פיצול תפקיד מנהל תרבות ומרכז אומנויות הבמה לשני מנהלים: מנהל מאושר החלטה: 

 הארגוני בהתאם.עץ העדכון ו אגף תרבות + סגן מנהל אגף תרבות ומרכז אומנויות הבמה

 

 

 

 

 

 

 על החתום                                                                     

                                                                      

 גיל ליבנה                                                                      

 יו"ר דירקטוריון                                                                

 

 

 רשמה: סיגל ישרים


