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21.6.2. 

 2102לשנת  2 סיכום ישיבת דירקטוריון מס'

 01/6/02  שנייום 

 :  נוכחים

 יו"ר דירקטוריון –גיל ליבנה 
 , נציג ציבורמ"מ יו"ר דירקטוריון–דני אולשקר 
 חבר מועצה  –איציק בונצל 

 חבר מועצה  –אלי יפרח
 נציג ציבור –בר ודוד

 נציג ציבור –אלי פלג 
 עצהמנכ"ל המו –שי אברהמי 

 מנהלת משאבי אנוש –דליה בסן 
 

 : מוזמנים

 רו"ח - רו"ח שגית שטיינר
 מנכ"ל חמש –גבי הדר 

 מנהלת חשבונות – מזל הולנדר
 

 : נעדרו

 חבר מועצה –איתן פטיגרו 
 נציגת ציבור -רות אברהם 

 נציגת ציבור -עינת מירון
 גזבר המועצה –ישראל שטרסברג 

 מנהלת אגף חינוך –אופירה ביטון 
 רכזת פרויקטים ומשאבים –ריל קמפר צ'
 

 סדר היום:  

   .2/2ישיבה מס' ישור פרוטוקול א .1

  .112רבעון ראשון לשנת אישור דוח  .2

 מצגת אירועי סוף שנת פעילות .3
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  שותפים להישג יפה זהששוהם זכתה בפרס החינוך המחוזי, ואנו עולים לשלב הארצי. התבשרנו   יו"ר:

הנוער, כולנו גאים באנשים הטובים שעוסקים במלאכה החשובה במסירות אנשי אגף החינוך ויחידת 

ובמקצועיות,  ההכרה הזו חשובה לנו,  החינוך בשהם הפך להיות האבן השואבת הכי גדולה 

בראש ובראשונה למשפחות חדשות שמצטרפות לישוב, רוב המשפחות בוחרות  את מקום מגוריהם 

  .שהם רוצים לילדיהם ערחברת הילדים והנוהחינוך ומערכת  בגלל

 

 22/4/02מתאריך   0/02מס' דירקטוריון ישיבה אישור פרוטוקול : 0סעיף 

  מאושר. – 22/4/02מיום  0/02פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' : החלטה

 

 2102רבעון ראשון לשנת כספי : דו"ח 2סעיף 

 מציגה את הדוח.  שגית שטיינר:

 במזומנים? המשמעותיתממה נובעת הירידה  :ריו"

 21...2.-שהיו צריכים להיות מחויבים באש"ח  ..3בהיקף של בשנה קודמת היו תשלומי ספקים : גבי הדר

 ..2...2.-. לעומת השנה שכל החיובים נעשו בזמן ב21...2-בבפועל וחויבו 

אש"ח, עליה מסויימת לעומת הביצוע של שנה שעברה.  1.6הרבעון הסתיים בעודף של   שגית שטיינר:

 אש"ח. 6.11ת, הנהלה וכלליות בסך אש"ח , הוצאות מתחומי פעילו 66.1-הכנסות הסתכמו ב

 ה הביצוע בפועל יותר גבוה מהתקציב?מל שי אברהמי:

רוב התקציב מחולק שווה על פני כל השנה באופן ליניארי, בעוד הביצוע מתרחש רק בחלק של  :אלי פלג

 השנה.

 של מי החובות המסופקים?שלא צריך להיות בחברה.  אני מוטרד מהחובות המסופקים, זה דבר

 –אש"ח, שייקלינג  21 –אש"ח, אליצור שהם  21 –אש"ח, מכללת שהם  .. –ספוט הפקות  שגית שטיינר:

 אש"ח. 21

 יש לנו סיכוי לגבות חובות אלה ?למה הם לא הופכים להיות חובות אבודים?  אלי פלג:

להירשם בספרים, גם כשהחברה תקבל החלטה שמוותרים על  בכל מיקרה ההוצאה תמשיך שגית שטיינר:

 החובות.

חלק הארי מהחובות המסופקים הוא החוב של  המכללה, יש הוצאה לפועל והם בפש"ר, אני   גבי הדר:

 לגבי שאר החובות אמורים להיפתר.בספק שנצליח לקבל את הכסף, כך גם לגבי ספוט הפקות. 

 :ח"בדו 2ירוט פבהמשמעותיים השינויים מציגה את 

יש תקופות שיש בהם התקציב מחולק ליניארי, וביחס לשנה שעברה.  בהכנסותקלה ירידה  –אולם ספרא 

 ירועים, ויש שפחות.א ריות

 .משלחת ניו יורק )רוב הכסף מתקבל מהסוכנות(בגין  –פרויקטים ומשלחות 
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 עליית במחיריהוצאות היא הסיבות לעליית החלק מההכנסות וההוצאות עלו,  –משכן אומנויות הבמה 

 שגדלו,  בעוד שמספר המנויים גדל, נעשה בדיקה מעמיקה יותר בנושא. , והוצאות תחזוקההצגותה

 אני מבין שאנחנו בעודף תפעולי גדול יותר.  שי אברהמי:

הספורט והצהרונים תורמים  .כמו המעונות המגמה היא חיובית, אבל יש תחומים שירדו שגית שטיינר:

 חיובית.למגמה ה

 ממה נובע השינוי בהנהלה וכלליות? אלי פלג:

לרגל קבלת וחברי הדירקטוריון סייעות , כולל מדריכים,קיימנו ערב הוקרה לכל עובדי החברה גבי הדר:

 פרס ראשון משרת התרבות והספורט  בתחום התרבות במועצות המקומיות. 

 אש"ח והתקבל ממשרד התרבות. 27הפרס היה בסך   יו"ר:

 ה.אש"ח ביחס לשנה קודמת ברבעון ז 2.במעונות יש ירידה בסך  הדר:גבי 

 צפינו ירידה זו, מול התקציב אנחנו מתואמים. יו"ר:

 הבאה? לשנה"למה מצב הרישום  דליה בסן:

 .קלה מבחינת הרישום אנחנו מרגישים התעוררות  גבי הדר:

 משמעותי. בצהרונים יש גידול יו"ר:

ים בצהרונים יקטן, שעם התבגרות היישוב מספר הילד מאמיןוחיים, אך אני הצהרונים היום רו דודו בר:

 ן זה אם תחום הספורט ירחיב את הפעילות.זצריך להיערך לכך. מה שיכול לא והרווחיות תרד,

זו שפתאום יש אח בוגר בבית שיכול לקבל את הילד גם מבחינה משמעותית ההתבגרות  איציק בונצל:

בר אין צורך שהילד ילך לצהרון, לעיתים ההורים מעדיפים לחסוך בהוצאה זו אם שחוזר מהגן או מבי"ס וכ

 יש להם פתרון.

 אנו מקווים שהבניה החדשה תאזן את זה, שיכנסו משפחות צעירות לשוהם. גבי הדר:

 מה קורה עם הטאפס בר במשכן? אלי פלג:

 נכון, אדריכליתפח ביטוח ותכנית נסלהעביר הם צריכים הם קיבלו הודעה בדבר זכייתם במכרז,  גבי הדר:

פתיחה התכניות ע"י חמש. צפי מהנדס המועצה לאישור תחילת עבודה בכפוף לאישור בקשר עם להיום הם 

 סוף אוגוסט. -עפ"י לו"ז שהגישו  

במכרז להפעלת עגלת קפה בגן החבל שתפעל בתקופת הקיץ, ואפשר יהיה לנייד  המועצה יצאהבנוסף,  יו"ר:

  ימו, קולנוע קיץ, קיץ בשכונות וכו'.בהתאם לאירועים שיתקיאותה ביישוב 

 מאושר. -  2102דוח רבעון ראשון לשנת  החלטה:

 

 מכרז הקמת קפיטריה בבית הסגול:

 פרסמנו מכרז להפעלת קפיטריה בבית הסגול.  יו"ר:

יע, ואף אחד היה מספר טלפונים של מתעניינים, אך לסיור מציעים )שהיה חובה( אף אחד לא הג :הדר גבי

 . אותורכש הגיע לקרוא את המכרז ואף אחד לא לא 

פתח בבית הסגול קפיטריה, התייעצנו עם היועצת המשפטית איך לקדם החברה רוצה שתובכל זאת מאחר 

 לנהל מו"מ ולהתקשר בחוזה ללא מכרז. את זה, בעצתה אנו מבקשים את אישור הדירקטוריון
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 מה  מחיר המינימום? דודו בר:

 ₪. 2711 דר:גבי ה

 את זה עליהם?למה מועצת הנוער לא לוקחת  אלי פלג:

 .יכולים לנהל את זההוצע להם אך הם לא  גבי הדר:

 .קצרה במהלך השנה ועל כן זה לא כלכלי המקום פועל תקופה אלי פלג:

יש פה נפח פעילות רחב, בקיץ  יש פעילות כל ערב, יש הרבה אנשים שיש להם את הציוד וישמחו  יו"ר:

 להפעיל אותו. 

יקח יפיצריה עם משלוחים הוא ענה לי שהמקום ויקים מישהו והצעתי לו שייקח את פניתי ל איציק בונצל:

משרד שיצטרכו להוציא כמו  כל האישוריםלשלם עבור  שנים להחזיר את כל ההוצאות שיידרש .לפחות  לו

 כיבוי אש  וכו'.הבריאות, 

  היה בחור שהפעיל את המקום ללא דמי שכירות  ועזב כי לא השתלם לו. הקודמתבשנה  גבי הדר:

לטובת ווחים יתרמו הייתי מציע את המקום ליחידה התנדבותית שיפעילו את המקום ואת הר אלי פלג:

 .מסוימתמטרה 

להעסיק אפשר להפוך את זה ליחידת רווח בתוך חמש, חם הנוער תשה למזון במאם יש דרי איציק בונצל:

 מישהו בחמש שיתפעל את המקום בשכר או לפי אחוזים. שמנהל הרכש יהיה אמון על הרכישות לקפיטריה. 

 .קפיטריה תפעילחמש לא רצוי שאתה מדבר על עסק לכל דבר,  גבי הדר:

 סקי אלא בראיה קהילתית.להתייחס לכך לא כאקט ע צריךאם רוצים את טובת הנוער   אלי פלג:

 יכים לצאת במכרז ולצאת בקול קורא, מדובר על סכום קטן מאוד.אולי מלכתחילה לא היינו צר יו"ר:

 אני חושב שאנחנו לא יכולים. צריך למצוא מתנדב שמעוניין להפעיל את הקפיטריה. דני אולשקר:

והמועצה או חמש לא יכולה  יםסקי מזון. מדובר פה על עסקרשות מקומית לא בנויה לספק ע שי אברהמי:

 .עסקים ביישובפעיל הל

אי אפשר לקרוא לשירותי הסעדה לנוער עסק, אם יש דרישה להפעיל את זה צריך להיות  אלי פלג:

 יצירתיים ולחשוב מחוץ לקופסא.

 שמושכת בני נוערואטרקציה ים, והמקום יכול להוות מקום מפגש יש הרבה בני נוער מסתובב יו"ר:

שבחמש שנים האחרונות הטיפול בנושא הפנאי של בני הנוער עבר מהפכה רצינית אני חושב  איציק בונצל:

מאוד, המועצה וחמש עשו ככל שביכולתם לשנות את המצב. הם מחפשים כל הזמן פתרונות,  אם זה 

הטענות הן י לא חושב שהיום מסיבות ביישוב וכו'. אנמופעים, ימי כיף,בארגון הסעות למוקדי בילוי, 

 כמו לפני חמש שנים. הטענותאותה עוצמה של ב

עדיין הקריאה של בני הנוער למקומות בילוי היא באותה עוצמה, אני לא אומר שעגלת קפה בגן החבל  יו"ר:

 הציפייה היתה שבקיץ הזה נקים מתחם עם מוסיקה, אוכל, שתיה וכו'. , ייתן תשובהאו קפיטריה במתחם 

 אני מבקשת את אישוראין מציעים למכרז היות ולחדד את הפניה לדירקטוריון:  מבקשתאני  הדר:גבי 

 וניין להפעיל את המקום ללא מכרז.הדירקטוריון לנהל מו"מ עם גורם שמע

 הדירקטוריון מאשר התקשרות עם מפעיל לקפיטריה ללא מכרז. החלטה:
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 מצגת: הצצה לאירועי סוף שנת הפעילות בחמש.

: אני חושב שמעט מאוד אנשים יודעים ומכירים את הפעילות הנפלאה שחמש עושה. אנחנו ראינו לגאלי פ

להציב מסך לד במרכז המסחרי, ולהראות למצוא תקציב מצגת, אך התושבים לא רואים זאת. לדעתי צריך 

 כל הזמן את הפעילות בישוב.

בלי קשר אתה אומר שצריך שיהיה  ו טיוב.אפשר לשלוח את המצגת בדיוור,  להעלות לפייסבוק או לי יו"ר:

 בשהם מסך לד בשימוש.

 

החלוקה בין הציבור מכיר את הפעילות ואת ההיצע הרחב שיש, אולי חלקם לא יודעים מה  שי אברהמי:

 , אך זה לא מהותי .המועצהחמש ו

, אחד עם זאת אי אפשר להתעלם מהעובדה שכל מה שראינו הוא בעצם אירועים שקרו רק בחודש יו"ר:

 ין לציבור פרספקטיבה על מה שקורה.ומה שאלי אומר שא

 מעבר לכך, אנשים אוהבים לראות את עצמם בתמונות. אלי פלג:

אנחנו מפרסמים תמונות, שולחים בדיוור ובשלט האלקטרוני שיש באתר תמונות חדשות )כל פעם  יו"ר:

 לים.לפי האירוע(, ואנשים נכנסים לאתר לראות את התמונות שאנחנו מע

אני חושבת שגיל אמר אמירה מאוד נכונה, באופן כללי אנשים יודעים ומרוצים מהתרבות  גבי הדר:

 איזה היקף גדול מדובר.יעים , אך הם לא יודעים מספיק בופעילות הפנאי שאנו מצ

 וזו אכן שאלת השאלות , איך נגיע לתודעה של כלל הציבור ?!

ודת המוצא היא שכל תושב מגיע למרכז המסחרי לפחות אחת אם נציב מסך במרכז המסחרי, נק אלי פלג:

 אני חושב שכדאי לפנות לחסות מחברה מוכרת להציע לה להציב מסך לד למטרה זו. לחודש.

מי מוכן לקחת על עצמו לטפל בנושא? להביא הצעות מחיר, לגבש תכנית איך מפעילים את המסך,  יו"ר:

 לתי מייל של חברה שעוסקת במסכי לד, אעביר אליך את המייל.במקרה היום קיב אני מעוניין שנלך על זה.

 .אני שמח על סיעור המוחות שנוצר ועל רעיונות מפרים

את נושא מסך הלד אני מוכן לקחת אני פועל באופן ישיר בחמש בתחום הקונסרבטוריון ובנוסף  אלי פלג:

 על עצמי.

ם אנחנו מחליטים שזה חשוב כסף, אך א הראשונית התפעול והאחזקה יעלה ברור שמעבר להוצאה יו"ר:

 של כלל הציבור, ואנחנו חושבים שזה נותן לנו ערך נוסף אז נעשה את זה. לנו להגיע לתודעה

 אין סקרים שמראים לנו מה מצב המודעות של הציבור לאירועים. איציק בונצל:

ן מהפעילות של הראה שיש מודעות רבה מאוד ושביעות רצו החברה למתנסיםהסקר של  שי אברהמי:

 חמש.

את פעולות התרבות יודע איפה לבדוק ולראות מה אנחנו מציעים, העניין הוא מי שרוצה לצרוך  יו"ר:

לא רק מסך הלד הוא  הוא לא יודע, איך אותם אנחנו מביאים?! החשיפה של הציבור שלא מגיע לפעילויות, 

אנחנו לדוגמא: שלא מקבל חשיפה, חר ה שיקרה, אלא זה ערוץ נוסף לתת מימד אמערוץ אינפורמטיבי ל

ל , לא קונים עמוד בעיתון , ומפרסמים "תודה לכל באי הפסטיבל אחרי יום העצמאות או אחרי פסטיב

להשקיע יותר בכתבות תדמית. אנחנו תמיד שהשתתפו ושמים את כל המארג שהיה... וכו'. אנחנו צריכים 
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אני מבין שעכשיו מפרסמים מודעה על אירוע שהיה.  מפרסמים אירועים ופעילויות שיהיו, אך אף פעם לא

 זה רגיש ולא מתאים לפני בחירות, אבל אני באמת חושב שזו הדרך הנכונה.

 

 

 

 רשמה: סיגל ישרים
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