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  2015דוח רבעון ראשון לשנת אישור : 1סעיף 

 : מציג את הדו"ח. רו"ח משה מועלם

ד עם יח,  2014-ממשיך את השנה הטובה שהייתה ב שקו מגמה מצוין, הרבעון הסתיים באיזון ורואים 

אינו מחולק ליניארית, כך שחייבים להמשיך באותה מגמה של יעילות.  זאת, זה רבעון ראשון והתקציב

 -פעילות, כדי לשמר את החוזק שלו  זרימי של חודשייםכזה יחזיק עודף תארגון בסדר גודל רצוי שלדעתי 

 לכל צרה שלא תבוא.

 מצביע על שינוי טוב ומגמה טובה.סה"כ הדוח טוב ו
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מבחינה כלכלית ולאיזון גבי הביאה את חמש למצב טוב  חמה לגבי,טובה ואני רוצה לסכם במילה : יו"ר

  .והמנכ"לית החדשה שתבחר תקבל תנאי פתיחה טוביםתקציבי 

 עלה בועדת כספים.צהרונים נושא מחירי ה: קובי חמצני

 את השירות המיטבי במחיר אטרקטיבי, ולשם אנו חותרים.: מטרת הפעלת הצהרונים נועד ליצור יו"ר

השוואה  עשינו . כח אדםישובים אחרים. הבעיה היא שיש קושי למצוא המחיר שלנו הוא יחסית נמוך מ

האלטרנטיבה להוציא את  הגיוס עדיין בעייתי. למטפלות אךר השעה מול מקומות אחרים והעלנו את שכ

 הצהרונים מחמש ולהעבירם לזכיין.

ם בתי ר דרישת ההורים הוחלט לשים אבטחה בצהרונים שבמתחהייתה תקרית בריחה מצהרון רבין ולאח

 לילד לחודש.₪  80הספר, בעלות של 

ק על השמירה רונים או למקד את התוספת רבטחה על כלל הצהאת הוצאות הא ם להשיתהייתה דילמה א

 בצהרונים בהם תהיה שמירה.

 האבטחה על כל ילדי הצהרונים.עלות את  מבקשת לבדוק בכמה מדובר אם נשית עינת מירון:

 : הורים לא יסכימו לשלם תוספת עבור משהו שלא מקבלים.יו"ר

 : לא חובה לשים שומר, אפשר נעילה בחט"צ.קמפר צ'ריל

 כל הצהרונים נמצאים בתוך חט"צ, חלקם בממ"ד, חלקם במרחבים פתוחים ללא דלת . : לאגבי הדר

ולעשות כל  על הילדיםכי אם אי אפשר למצוא פתרון מכני, נהיה חייבים להגן  ככה, : זה לא קובי חמצני

 פעולה כדי לשמור עליהם.

 צריך לחדד נהלים ולעשות פעולות הסברה עם הילדים.בכל מקרה  אלי פלג:

ההורים יתנגדו לשלם לא יהיה מימון כל האבטחה נועדה להגן על הילדים, יחד אם זאת אם  "ר:יו

 .לאבטחה

 

  מאושר.  -  2015דוח רבעון ראשון לשנת אישור  :החלטה

 

 בחירת מנכ"ל חמש.: 2סעיף 

 קיבלנו את אישור משרד הפנים לנוסח.– לתפקיד מנכ"ל חמש : פרסמנו מכרזדליה בסן

 מועמדים. 14מועמדים ולוועדה הגיעו  25פניות, ראיינו  70 –קיבלנו כ 

 , נציג משרד הפנים ואנוכי.חברה עירונית אחרת, נציג  ראש המועצה: השתתפובוועדה 

 :מועמדות, כולן עברו מבדקים 3הועדה המליצה על 

 כהן סדיקלר מיכל .1

 דור רינה .2

 מנלה נועה .3

 גודה השיתופית.את מיכל בא העסקתי  -: גילוי נאות  עו"ד שי כהן
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 נאחל לה הצלחה. – כהן סדיקלר נבחרה למנכ"לית החברה ברוב קולות: מיכל  החלטה

 

  1/15' מס ישיבה פרוטוקול אישור :3סעיף 

 מאושר. 30/3/15מתאריך  1/15: פרוטוקול ישיבה מס' החלטה

 

 .מכרז אולם ספרא -עדכון :  4סעיף 

 כרז להפעלת אולם ספרא, למכרז הוגשה הצעה אחת.בהתאם להמלצות הדירקטוריון יצאנו למ יו"ר:

ועמדה בכל של האולם, חברה אחת הגישה הצעה, היו תנאי סף שמדברים על ההפעלה  במכרז אלי פלג:

 להיפגש עם המציע ולהתרשם ממנו. ביקשהמכרזים הוועדת תנאי הסף. 

כנסת , ודומה מאוד שמנהלת מס' אולמות אירועים, אחד מהם בת"א במתחם בית חברה  המציע הינה

מהם התרשמנו בצביונו לאולם ספרא.  נפגשנו עם בעל החברה ועם המנכ"ל שינהל בפועל את אולם ספרא, 

 ומבחינת הכשרות. מבחינת הניסיוןלחיוב ומהחברה 

 מאמינים שהמקום יהיה מלא ולא רק בערבים.המנכ"ל תושב שוהם ומכיר את הצרכים של התושבים, אנו 

 וועדת המכרזים. החברה נבחרה ע"י

 להשתמש בקייטרינג שלהם? מחויבים: האם קמפר צ'ריל

 של לקוח לקייטרינג אחר הם יפעילו קבלן משנה,. לחברה יש קייטרינג, אם תהיה דרישה  אלי פלג:

 

 הדר שירן. –מנהלת תחום תרבות ומרכז אומנויות הבמה  -עדכון : 5סעיף 

 . 1.7.15 –, תתחיל לעבוד ב  הבמה אומנויות מרכזו תרבות תחום מנהלתלתפקיד  הדר שירן נבחרה

של צוות התרבות לציין לטובה את ההערכות השבוע חולקה חוברת מנויים למשכן בתיבות הדואר, רוצה 

עם רפרטואר עשיר מאוד: סדרות תיאטרון, סדרות לילדים בגילאים שונים, סדרת ת המנויים לעונ

 הרצאות, וסיורים.

 

 

 

 על החתום                                                                     

                                                                     

 גיל ליבנה                                                                      
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