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24.9.15 

 2015לשנת  3 סיכום ישיבת דירקטוריון מס'

 21/9/15   שנייום 

 :  נוכחים

 יו"ר –מר גיל ליבנה 
 גב' דליה בסן

 מר אלי כהן
 מר עופר רק
 גב' חני קרס

 מר ישראל שטרסברג
 מירוןגב' עינת 

 מוזמנים:

 משה מועלםרו"ח 
 עו"ד שי כהן
 גב' סוזי בר

 מיכל כהן סדיקלרגב' 
 לובגב' לואיז ישרא

 גב' הדר שירן
 

 סדר היום: 

   2/15ישיבה מס' אישור פרוטוקול  .1

  2015לשנת   חצי שנתיאישור דוח  .2
 

 

למיכל כהן סדיקלר מנכ"לית חמש ולהדר  וצה לפתוח את ישיבת הדירקטוריון באמירת תודה אני ריו"ר: 

ע סוף הקיץ שהיה הפקת אירו עלשירן מנהלת תחום התרבות ומרכז אומנויות על כניסה חלקה לתפקיד, 

  .ועל עבודה מאומצת לקראת פסטיבל מוזות הקרבמאורגן למופת, 

מאחר ומניין חברי הדירקטוריון אינו מספק על מנת לקיים את הישיבה, אנו נקיים אותה באופן לא 

 פורמלי, והשלמת האישורים תתבצע לאחר מכן באמצעות מייל או טלפון.

 

  152/' מס ישיבה פרוטוקול אישור :1סעיף 

, אישור שאר חברי 8/6/15מתאריך  2/15פרוטוקול ישיבה מס'  אתהנוכחים מאשרים : החלטה

 הדירקטוריון יתבצע באמצעות מייל או טלפון.

 

  2015לשנת  חצי שנתידוח אישור  :2סעיף 

 : מציג את הדו"ח. רו"ח משה מועלם

החברה  לחברה העירונית, דו"חות יש שיתוף פעולה נדיר בין הרשותמנסיוני עם חברות דומות, בשוהם 

צופה שבקרוב תהיה לחברה "רצועת בטחון כלכלית" כך שהחברה תהיה מספיק איתנה אני . טוביםהינם 
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 2016מקווה שבסיום שנת רואים את המגמה הזו, ואני  2014כבר משנת  .לא צפויים ותוכל לספוג שינויים 

 כבר ניתן יהיה לראות יתרות.

המערכת תהיה יותר יציבה, לא שתוך כמה שנים תקציבית אם יהיה עודף אפשר  ברמה :שטרסברג ישראל

 מבחינה תזרימית.

 בכל תחומי הפנאי ביישוב.ופועלת  המועצה מתקניאת כל  מנהלת ומתחזקתחמש  :רוןיעינת מ

 .מהחברהקונה את השירותים האלה  המועצה יו"ר:

. במקרים שיש גוף יים את הפעילות הזולקכדי  "כסף צבועהחברה מקבלת מהמועצה " מועלם:רו"ח 

 במועצה זה פתח לצרות.גם במתנ"ס ומקביל גם 

. חמש מתחזקת את המבנים בצורה מתקציב חמש 16% -כ המועצה משתתפת ב :כהן סדיקלר מיכל

לנצל הזדמנות זו ולהודות על רוצה  כספים. אני , כאשר מה שקשור לבינוי המועצה מעבירה לנו שוטפת

 השיתוף פעולה בין המועצה לחמש. 

, אישור שאר חברי הדירקטוריון יתבצע  2015את הדו"ח החצי שנתי לשנת הנוכחים מאשרים  :החלטה

 באמצעות מייל או טלפון.

 

  -: דיווחים מיכל כהן סדיקלר

משתתפים רבים,  היו מוצלחים והגיעובעיקר בחודש יולי, האירועים רבים התקיימו אירועים  אירועי קיץ:

 קיבלנו משובים טובים.

מספר פתיחת השנה: יצאנו לדרך עם חוברת חוגים ופעילות ענפה, חלקם חדשים וחלקם ממשיכים. 

 יצאוהחגים במקום קודם שעברתי כשמאחר והחגים כולם בספטמבר. הנרשמים בשלב זה יחסית מועט 

 יבנו חודש אחד בלבד, נשקול לעשות זאת לשנה הבאה.ם וחיהחודשי, חיברנו את אוקטובר - בספטמבר

 מה המצב, ושלא תהיה בעיה תזרימית עקב כך.בדוק עקוב ולל צריךיו"ר:  

נבחרה לרכז את התכנית, בימים אלה החלה בגיוס ונקבעו תאריכים רעות חלפון  עמיתי דילר:תכנית 

 מיונים.ל

קשר בין הקהילות. המשלחת הישראלית תפגוש את להמשך האנשים  10 -משלחת של כ משלחת ונצואלה:

 הוונצואליים בבודפשט.

 פסטיבל סוכות: 

 .: מציגה את תכנית הפסטיבלהדר שירן

                                                                     

 ם על החתו                                                                    

                                                                     

 גיל ליבנה                                                                      

 יו"ר דירקטוריון                                                                

 רשמה: סיגל ישרים


