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 מטרת הנוהל .1

להגדיר את השיטה לניהול ישיבות צוות, מועדי התכנסותן, סדרי דיונן והפצת הפרוטוקולים 

 עם סיומן. 

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל

 

 תוכן הנוהל .3

 ישיבות צוות בכיר :    

 מנהלת החברהישיבות הצוות יכללו את כל הצוות הבכיר של החברה העירונית:  .3.1

 ומנהלי תחומים. העירונית

תתקיימנה אחת לשבועיים, תוך ניסיון לקיים את הישיבה ביום קבוע  ישיבות הצוות .3.2

 בשבוע ובשעה קבועה.

 ישיבות הצוות יתנהלו בהתאם לסדר היום שיקבע על ידי חברי הצוות הבכיר. .3.3

על פי רוב, פרוטוקול ישיבת הצוות האחרונה מהווה את הבסיס לדיון בישיבת  .3.3.1

  הצוות הנוכחית.

נית לבצע מעקב ובקרה אחר יישום החלטות/הנחיות באחריות מנכ"ל החברה העירו .3.3

 לפעולה שהתקבלו בישיבות הקודמות.

במקרים בהם החלטות קודמות לא יושמו,באחריות כל מנהל תחום רלבנטי  .3.3.1

 לדווח על סטטוס יישום ההחלטה.

המחצית הראשונה של כל ישיבה תוקדש לדיון בנושאים העקרוניים, היינו, נושאים  .3.3

גון, ואשר עפ"ר הועלו כבר בישיבת הצוות הקודמת כדורשים שהם לרוחבו של האר

נושאים סיקור הדיון משותף. המחצית השניה של הישיבה תוקדש, על פי רוב, ל

 השוטפים שעל סדר היום.

( שיופץ לכל מוזמני הישיבה 1עם סיום הישיבה יירשם פרוטוקול ישיבה )מסמך ישים  .3.3

 .אחד ממנהלי התחומיםייעשה על ידי וכן ליו"ר הדירקטוריון. רישום הפרוטוקול 

קרי הטיעונים שהועלו הפרוטוקול יכלול פירוט של נושאים שוטפים שהועלו ואת עי .3.3

 העקרוני שהצוות בחר לטפל בו.ביחס לנושא 

כמו כן, עם השלמת עריכת אירועים מיוחדים, כלל עירוניים, על בעל התפקיד האחראי  .3.3

מסקנות והפקת לקחים מהאירוע )נספח  לארגון האירוע בחברה העירונית להגיש דף

1.) 
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מנהל תחום התרבות יגיש דף סיכום על אירועים כגון: יום העצמאות, פורים  .3.3.1

 ואירועים מרכזיים אחרים.

רכז ספורט יגיש דף סיכום על אירועי ספורט דוגמת מרוץ האופנים, פסטיבל  .3.3.2

 הספורט וצעדות וכן על הרישום לחוגי ספורט.

ף הסיכום על הרישום לחוגים, פתיחת שנת החוגים, רכז חוגים יגיש את ד .3.3.3

 סגירת שנת חוגים, תל"ן וכו'.

דף הסיכום יופץ לכל חברי הצוות הבכיר ויוכל לשמש בסיס להעלאת נושאים שוטפים  .3.3

 בישיבות הצוות.

 :ישיבות צוות מורחב    

החברה, הצוות הבכיר וכל עובדי החברה  מנהלתישיבות צוות מורחב יכללו את  .3.13

 ונית. העיר

 ישיבות הצוות תתקיימנה אחת לחודשיים.  .3.11

ושאים שנקבעים מראש, נההנהלה לגבי ות הישיבה הינה עדכון של העובדים מטר .3.12

 ולקבלת משוב. 

אם ( ויופץ על פי רשימת תפוצה, בהת1לגבי כל ישיבה יירשם פרוטוקול )מסמך ישים   .3.13

 החברה. הלתלנושא הנדון, ועל פי החלטת מנ

 

 אחריות ביצוע .3

 

 הלת החברה העירוניתמנ .3.1

 צוות בכיר .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

 

 פרוטוקול ישיבה - 1מסמך ישים  .3.1
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 נספחים .3

 הפקת אירועים: דף סיכום - 1נספח  .3.1

 

 תפוצה .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מנהלי תחומים .3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גב' מיכל כהן סדיקלר    כותב הנוהל: מנהלת החברה העירונית תפקיד:

 גב' מיכל כהן סדיקלר  :נוהלמאשר ה ניתהחברה העירו הלתמנ תפקיד:
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 הפקת אירועים: דף סיכום - 1נספח 

 דף סיכום )דו"ח פעילות( –דו"ח הפקת אירועים 

 ____________________ גוף מארגן:_____________________      האירוע )פעילות(:

 :פרטי האירוע

 _______  -______ עד שעה  -תאריך: _______ משעה 

 ________________ קהל יעד: ____________  מס' צופים: ________ מקום:

 מקומות באולם: _________  מחיר כרטיס: _________ הוצאה: ________ הכנסה: ________

 ספקים/ בעלי תפקיד חיצוניים נוספים )שם, חברה, תפקיד(: 

 ___________שם: _________________________ חברה: __________________________

 תפקיד: ______________________ הציוד/ שירות : _______________________________

 :חוות דעת כללית ומסקנות לעתיד

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 התנהלות שוטפת של האירוע: __________________________________________________

 תגובת הקהל: _____________________________________________________________

 התנהלות טכנית: ___________________________________________________________

 ____________________________________________________התנהלות ארגונית: ______

 :חוות דעת על ספק הציוד/ השירות

 עמידה בזמנים: __________________     טיב הציוד/ שירות: __________________________

 

 תאריך הדו"ח: ________     עורך הדו"ח: _________________ חתימה: _________________


