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 3102לשנת  4 'סיכום ישיבת דירקטוריון מס

 20/03/02  שלישי יום 

 :  נוכחים

 : חברי דירקטוריון
 ר דירקטוריון"יו –גיל ליבנה 

 ר דירקטוריון"מ יו"מ –ימי אלבז ש
 מועצה ת חבר – חני קרס

 נציגת ציבור –גילה גרונדמן 
 נציגת ציבור -עינת מירון

 נציג ציבור –יצחק פיינברג 
 נציג ציבור –עופר רק 
 נציג ציבור –אלי פלג 

 ל המועצה"מנכ –שי אברהמי 
 מנהלת משאבי אנוש –דליה בסן 

 מנהלת אגף חינוך –אופירה ביטון 
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 דודו בר

 רות אברהם 
 סוזי בר

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

 מנהלת חשבונות –מזל הולנדר 
 חמש -מנהלי תחומים 
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מקבלים בברכה את חברי אנו , בברכות לשנה האזרחית החדשהאני רוצה לפתוח את הישיבה   :ר"יו

 . חברהלהצלחת  ההדירקטוריון החדשים ומודים לחברי הדירקטוריון הפורשים על תרומתם 

ות חגיגית כי חמש זכתה בפרס שרת התרבות והספורט לרשוי לשתף בבשורהמד זה אני רוצה במע 

, תודתנו נתונה לגבי, קבלת הפרס מכובד מאודמעמד , בארץ המקומיות במקום שני בתחום הספורט

 .לאמיר ולאנשי הספורט על העשייה בתחום

 

 00/9/02מתאריך   2/02' ישיבה דירקטוריון מסאישור פרוטוקול : 0סעיף 

  .מאושר – 00/9/02מיום  2/02' פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס: החלטה

 

 3102לשנת  רבעון שלישיח "דו: 3סעיף 

הוא כולל את כי  רעוניעון השלישי הוא בדרך כלל רבעון גהרב, ח מסתכם בצורה מדאיגה מעט"הדו : ר"יו

 .גדול יותר הגרעוןאך השנה  , כמעט ואין הכנסות בחברהבהם חודשים , יולי אוגוסט

 .  ח"מציגה את הדו  :שגית שטיינר

 ?לסיום השנה  מה התחזית : קובי חמצני

 .ח"אש 351-הצפי לסיום שנה הוא גרעון של כ, י תחשיב שהחברה ערכה"עפ :שגית שטיינר

 ?איך הסתיימה שנה שעברה :קובי חמצני

 .באיזון :שגית שטיינר

 : ח"ישנם כמה תחומים עיקריים שהשפיעו על הדו

וקטובר ולא תקיים באלעומת שנה שעברה שה, השנה הפסטיבל התקיים בחודש ספטמבר: פסטיבל סוכות

 .ח"אש 311 -תרם לגדילה בגרעון של כ, קיבל ביטוי ברבעון זה

 .ח בשנה שעברה"אש 933ח לעומת "אש 339הסתיים בגרעון של הרבעון השלישי : מרכז אומנויות הבמה

 

יב הוא חי, בסודללא סיוכל להחזיק את עצמו תרבות על מנת שאולם , מקומות 351באולם יש  :גבי הדר

 .מקומות ישיבה 511ו לפחות שיהי

 ? לסטייהמה בכל זאת גרם ,  נתון זה היה ידוע מראש :קובי חמצני

ח הכנסות "אש 51-צפינו כ, אולם נובעת מתכנון שגוי של ההכנסות מהשכרות הסטייה: לימור שגב

 .ןוהמבנה מתייש, המערכות מתיישנות, יש עליה בתחזוקת המבנה, בנוסף .שבפועל לא בוצעו, תמהשכרו

 .לא הצלחנו למלא את האולםבהם יש מופעים יקרים : גבי הדר

 ?כדי לשווק את האולםמה עושים  :קובי חמצני

בבניית התקציב לא הביאו , אך ההוצאות גם גדלו, הנתונים הכספיים מראים שיש גידול בהכנסות: ר"יו

. של המערכות והמבנה ובלאי, חשמל שעלו משמעותית בחשבון את ההוצאות לאשורן בין אם זה בהוצאות

 .יחד עם זאת צריך למצוא את הדרך לצמצם בהוצאות
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 ?האם יש שיתופי פעולה עם הטאפס בר : איתן פטיגרו

והתחלנו לעשות שיווק משותף לאירועים , אירועים יחד 3עשינו , משותפותקיימנו פגישות : לימור שגב

 .זה עדיין בתהליך ומאמינה שיצליח עם הזמן, פרטיים

 :ח"לראות שהשפיע על הדושניתן נוסף  תחום:  טיינרשגית ש

 .ח"אש 911השנה יצרו גרעון של , ח "אש 953בשנה שעברה השאירו עודף של : מעונות יום

 ?יהיה רווחי או מאוזן  3191-האם ב, בזמנו שלקחו את המעונות השיקול היה כלכלי: קובי חמצני

 .היום מעונות מספרצריך לבדוק אפשרות לצמצום : אלי פלג

וכתוצאה מכך , האדם שניהל את המעונות נפטר, הסיבות שהמועצה לקחה את המעונות היו שונות :ר"יו

בהערכות מהירה , להמשיך להפעיל את המעונות לא יכולים שהםקיבלנו הודעה באמצע שנת הלימודים 

ווח מהמעונות היה רה, ועל מנת ליצור מגוון, ולהורים החלטנו לקחת את המעונות וזאת כשירות לתושבים

 .ח"אש 111-כ

הורידו את , ל נשאר כמו שהוא"תשלום שכ, ת לא מעדכן את המחירים"משרד התמ, היום התמונה שונה

 .המזון, החשמל, יחד עם זאת ההוצאות של המעון עולות .התקנים של מספר הילדים בכל כיתה

 .כיתות 3נפתחו רק , תפוסה 51%-בומעון שגיא , י התקנים החדשים"עפ מעון מכבים בתפוסה כמעט מלאה

עדיין . נעמת הודיעה שלא מתכוונת לפתוח את המעון בשנה הבאה מהסיבה שגם אצלם התפוסה לא מלאה

סגירה של . הערכה היא שהסגירה תעזור למעונות אחרים, לא ברור אם ישפיע על התפוסה של מעון שגיא

, אף הוא לא עניין פשוט', קבלת סמל מעון וכו, מעון  וגם פתיחה מחודשת של, מעון זה לא צעד פשוט

 . 3191לדעתי צריך לעבור את , בהתאם להנחות אלה

גם את נחליט בסופו של דבר שאנחנו , 3195השאלה אם עכשיו אנחנו לא צריכים לחשוב על  :קובי חמצני

 .מחשבה בנושאצריכה להיות , מסבסדים

משרד . כפי הנראה באפריל, טרם פתיחת רישום למעונות לא נדע את תמונת המצב במעונות :גבי הדר

 .ת קובע את המחיר"התמ

 7%-יש לקחת בחשבון שהיתה עליית שכר מינימום ב :אלי פלג

 .גדול למצוא מטפלות ברמה טובהיש קושי עדיין ו:  עינת מירון

 : ח"תחום נוסף שניתן לראות שהשפיע על הדו :שגית שטיינר

השינוי , בהכנסות אין קיטון. אך לעומת העודף בשנה שעברה העודף קטן, דףמשאיר עוהתחום : צהרונים

 .מגידול בהוצאות עקב עלייה בשכר

הגרעון נובע מכך , ח"אש 351בגרעון של ההנחה שלנו שנסיים , שנהלסיום צפי עשינו בדיקת :  גבי

פעולות תרבות שלא , להוצאות חשמ, בעיקר בעקבות עליית שכר מינימום, וההוצאות עלו, שההכנסות קטנו

 .'הניבו הכנסות כמו שצפינו וכו

מוקדים שהניבו הכנסות שניתן היה השתנתה האנו כמועצה מבינים שהמציאות ההיסטורית שבחמש  :ר"יו

, להעלות מחיריםמעוניינים אנו לא , להתבסס עליהם לטובת פעולות לרווחת התושבים הולכת ומצטמצמת

יחד עם זאת להמשיך עם מגוון . ואף לפעול להקלות במחירים, להישאר במחירים אטרקטיבייםאלא 

עצמיות  הם הכנסות 55%-שהיום כהמצב  .'אירועים וכו, כמו ספריה שלא בתשלוםפעולות תרבות ופנאי 
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על  מסוימתלמועצה יהיו לנו הכנסות מעסקים ותהיה הקלה ,  3195-ישתנה ב והשאר תמיכת מועצה

 .התייעלות וכניסה לתחומים חדשים, היא שבחברה תהיה חדשנות הצפייהבנוסף , החברה בנושא זה

 ?ממה נובע השינוי בהכנסות בתרבות בצוותא : עינת מירון

, יוצאות לפועל ולא כולן, אנחנו מציעים תכניות, רקודמת צפינו הכנסות גבוהות יות בשנה: גבי הדר

 .ת היא בחינםהפעילומחלק גדול , ומצפים שאנשים ירכשו כרטיסים, מציעים תוכן

כשמכינים תכנית תרבות רוצים להציע את המקסימום וצריך להיות סלחנים לגבי פעילות  :אלי פלג

 .אך לא תמיד מגיעים אנשים, אנחנו חברה שמוכרת תרבות, שהציבור לא נענה לה

 .יש הכנסות מתרבות תורנית שנראה בדוח סוף השנה, בנוסף :גבי הדר

 

 .מאושר -  3102ת לשנשלישי דוח רבעון  :החלטה

 

 3104תכניות עבודה לשנת : 3סעיף 

 

הקפדה על כל נתון , על הפקת תכנית עבודה עשירהאת מלוא הערכתי  ולהביעאני רוצה להודות : ר"יו

לגוון בתכנים בעיקר והשנה אנו רוצים להגדיל את הפעילות . בניית התקציב היא מלאכת מחשבת,  ומספר

השנה נגביר את החשיבה ברמת , עברה חמש התחילה בייעוץ ארגוניבשנה ש. בתחום התרבות והפנאי

   .התוכן

 .ב המצגת"מצ -  3191הצגת יעדים מרכזים לשנת 

 : המלצות

 לחברי הדירקטוריון תהליך ייעוץ ארגונימסקנות  הצגת. 

  ולהשוות את שכר הסייעות , שכר סייעות המוצע בישובים באזור לערוך בדיקת –גיל רך

 .הסייעות באזורלשכר  בשוהם 

  ביהוד ולבדוק שיתופי פעולה" ארטיק"ס למוסיקה "ליצור קשר עם בי –העשרה. 

 ולהציג בפני ועדת , להכין תכנית שיווקית להשכרת המשכן לגופים עסקיים – משכן

 .כספים 

 .תמאושר -  3104תכנית עבודה לשנת : החלטה

 

 3104תקציב לשנת : 3סעיף 

מתוך זה השתתפות המועצה די דומה להשתתפות , ות או יותר באותו מצברוב התחומים נשארים פח: ר"יו

 .כולל תקציב מילואים, 3193בשנת 

 .ק סגור במידת האפשרשפועל כמכל תחום :  גבי הדר

 .יש גידול בסעיפי כח אדם :קובי חמצני

 .שכרהגידול נובע מהסכמות , ים יפוטרועובד 3, המשרות  במספריש צמצום  :גבי הדר
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 .אני מציע שסעיף הוצאות הנהלה יידון במסגרת ועדת כספים :מצניקובי ח

 ?מה הסיבה , תקציב החשמל כמעט הוכפל

יש , 3193ותקציב זה הוכן על בסיס הביצוע בפועל בשנת , החשמל לא תוקצב נכון 3193בתקציב  :אלי פלג

 .לקחת בחשבון גם התייקרות גדולה בתעריפי החשמל

ילרים בבית התרבות תוחלף למערכת מיזוג 'מערכת הצ, חיסכון באנרגיה המועצה מסייעת בנושא :ר"יו

, בחשבונות החשמל 95%-מתקין מייצב מתח שצפוי לחסוך כ. נקבל סיוע ממשרד האנרגיה, אויר מרכזי 

 .שנים 5-ויחזיר את ההשקעה תוך כ

 

 : ותהחלט

 .יידון נושא סעיף תקציבי של הוצאות הנהלהבמסגרת ועדת כספים . א

 .תמאושר -  3104הצעת תקציב לשנת  . ב

 

 

 

 

 סיגל ישרים: רשמה

                                                                   

 

 

 

 

 על החתום                                                                     

 

 גיל ליבנה                                                                     

 ר דירקטוריון"יו                                                                


