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 צטרפו אלינו לישיבה מנהלי התחומי בחמש., השנההסיכום אנו פותחים את ישיבת הדירקטוריון ל יו"ר:

רוצים אנו מחליף את אלי יפרח , בדירקטוריון  החברה, הוא כחבר  פהאןאשר  אני מברך על הצטרפותו של 

 .הצלחהולאחל לאשר תרומתו לחברה, לאלי על להודות 

 

  153/' מס ישיבה פרוטוקול אישור :1סעיף 

 מאושר - 3/15' מס ישיבה פרוטוקול: החלטה
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  2015דוח רבעון שלישי לשנת אישור  :2סעיף 

 ח והמליצה לאשר אותו."וניכרת עבודת התייעלות בחברה, ועדת כספים דנה בדודו"ח טוב ה יו"ר:

  .מציגה את הדו"ח ארקש יפהרו"ח 

 .14חתומים על סעיף  בקונסרבטוריוןם המורים : בועדת הכספים ביקשנו לברר אחמצניקובי 

כיום מפרישים וסוגר את התקופה הקודמת ו לחוק פיצויי פיטורים 14תייחס לסעיף מההסכם  :אביב רון

 להם בתשלומים.

 מאושר - 2015דוח רבעון שלישי לשנת : החלטה
 

 2015סיכום שנת : 3סעיף 

ו שינויים משמעותיים מבחינת כ"א בחברה. שמנו לנו למטרה יבשנה האחרונה ה :כהן סדיקלר מיכל 

 התפקידים.יה הרגשה של שבר או האטה עקב חילופי כתמול שלשום ולא תה תמשיך להתנהלשהחברה 

 .שנההמציגה את מצגת סיכום 
 

 2016 לשנת ותקציב עבודה : תכניות4סעיף 

 .2016יעדים עיקריים בתכנית העבודה לשנת מטרות ומציגים   מנכ"לית חמש ומנהלי התחומים

 מציע לעשות קבוצת מיקוד. בנושא של פתיחת חוגים חדשים כמו הקתדרה: אלי פלג

 לפתוח פייסבוק לחמש. ממליץ: פהאןאשר 

כמו  הרבה פחות שנראיםויש פעילויות  שהציבור נורא נחשף אליהן יש פעילויות של חמש  אלי פלג:

 יוזמן לאירועים בתחומים אלה. שהדירקטוריון. מבקש גיל הרךו קונסרבטוריון

 .ל בעלי מוגבלויות בשוהםלגבי מספר ש: אפשר לפנות אליי צ'ריל קמפר

 .)במועצה ובחמש(מנהלי ספורט  2הבנתי שיהיו   -בנושא הספורט  : קובי חמצני

יעבוד במסגרת תוכנית האב לספורט הוצג מודל ספורט שפועל בהרצליה, המשמעות היא שאמיר  :יו"ר

 ופני בבתי הספר,קשר עם חינוך ג: ויהיה אחראי על נושאים כגוןתחת אגף החינוך  במשרה מלאה במועצה

הווה כתובת יס , קשר עם אגודות ספורט וימפעל הפטוטו והפיתוח מתקנים, קשר עם רישוי ועיר בריאה , 

 במהלך השנהתעשה חשיבה  ,בטיחות במתקנים. כמו כןספורט תחרותי, במועצה לאגודות, מינהלית 

לידי המועצה תחת אחריותו  מחמשאולמות הספורט ומגרש הכדורגל ניהול לגבי העברת  2017לקראת שנת 

חוגי עסוק בתחום לבחמש יהיה תפקיד מנהל הספורט  שימוש במתקנים.מהמועצה וחמש תשכור  של אמיר

בתקציב המועצה השתתפות  הספורט, רישום מאמנים, פיקוח חוגים, טורנירים, אירועי ספורט יישוביים.

  נשארה בעינה גם בשנת הכספים הזו.חמש 

לקידום נושאים שונים בספורט,  משאביםזמן ואמיר למצוא של צורך ההשינוי נבע מ: מיכל כהן סדיקלר

  - דורש זמן ועבודה רבההתפקיד בחמש בחמש הוא לא הצליח לעשות זאת מאחר ו ובמסגרת תפקיד כאשר

אירועים פעילות ולפתח ו להמשיךרוצים אנו קיימים במשך השנה, והמתרועים יאילדי חוגים ו 1000יש מעל 

 ים.חדש

 בין התפקידים השונים כדי לקבוע אחריות ברורה. "גבולות גזרה" חשוב לתאם אלי פלג:
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  2016תקציב  

 .שהוצגוולמטרות מותאם ליעדים והתקציב עבר סיקור מעמיק של ועדת הכספים : מיכל כהן סדיקלר

עקב סגירת המשכן לשיפוצים, אובדן הכנסות בתקציב שיפוי של המועצה בגין רוצה לציין שיש : יו"ר

גיל הרך בגין פעילות שנת  והגדלת השתתפות המועצה במספר תחומים נוספים כמו: קונסרבטוריון,

 ,הסתיימה הספורטהילדים, נוער, קשרי חוץ, תחום הספורט ימשיך השנה באותו סכום למרות ששנת 

במשרד החינוך והמשך  יתתרבות תורנלהוגשו בקשות לאגף שלאחר תקציב מותנה בתרבות בצוותא 

 .₪ 475000בגובה  בפסטיבל המוזותתמיכה 
 

להעצים את המיצוב מא' ועד טף", היעד נבע מהרצון  ד מרכזי ע"י המועצה כ"שנת הילדיםהשנה נבחר יע

כתובת שמשפחות צעירות מרגישות נוח ומוצאות שוהם הינה כיישוב לאוכלוסיה צעירה ולילדים. של שוהם 

 הזדמנויות למפגש בגילאים דומים. להורים ולילדים, לצורך זה צריך ליצור את החברה הצעירה
 

ועדת הכספים   רבה של מיכל וצוות המנהלים, כל סעיף נבדק ונחקר.נעשתה פה עבודה ניכר ש :אלי פלג

את השנה הנוכחית באיזון שנסיים , מקווה והדברים נעשו במקצועיות רבה החברה עברה שינוירואה כי 

של המועצה  רכישת שירותים" ל"השתתפות מועצה" טרמינולוגית את המושגמבקש לשנות אני  תקציבי.

 ."מחמש

נעשתה פה עבודת נמלים מבלי לעוות  בבניית התקציב, על כל פרט ההקפדה עללהערכה אני מצטרף : יו"ר

 ת שעברו משנה לשנה.טעויו ינוי של חשיבה וגילוישנעשה ,  את הנתונים

 הצפייה שלי  . תוצאות שמניב להעיד על משב רוח מרענן  אני שמח י, הובלה חדשה. יש פה צמיחה, שינו

החברה מנסה להציע יותר כדי ותר מחשבה על פיתוח משאבים לחברה, מעבר לכך ששקיע יכדירקטוריון שנ

, משהו ריווחי. וגם להמציא משהו אחר "ן שיש לחברה. צריך למצות את נושא הנדללשמור על הקיים

 מאושר – 2016תקציב  :החלטה

 

 אישור הסדרת שכר העובדים בחברה: 5סעיף 

 : החלטה

במטרה למסד את המבנה הארגוני, תחום השכר  ,מברך על הסדרת שכר העובדים בחברההדירקטוריון 

 (.2015-65942והאופק המקצועי של העובדים ובהתאם לאישור משרד הפנים )מסמך שמ. 

 

. תוקף 4לדרגה  3הרשות המקומית מדרגה החברה בהתאם לעדכון ת הדירקטוריון מאשר את עדכון דרג

 .1.1.2015 םהאישור מיו

                                                                      

 על החתום                                                                     
                                                                     

 גיל ליבנה                                                                      

 יו"ר דירקטוריון                                                                
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 נספח א'

        

 
 3.1.16 סיכום ישיבת ועדת כספים מיום

 

 

 : משתתפים

מנכ"לית חמש,  -חבר ועדת כספים, מיכל כהן סדיקלר  -יו"ר ועדת כספים, קובי חמצני  -אלי פלג 

נציג  -מנהלת משאבי אנוש של המועצה שוהם, אלעד דניאלס חברת דירקטוריון ו -דליה בסן 

 משרדו של היועץ שמואל נחמני.

 
 

 
 

 העירונית חמשאישור הסדרת שכר העובדים בחברה הנדון: 
 
 

, אישר הדירקטוריון את מסמך משרד הפנים 30.12.15בישיבת דירקטוריון החברה מיום  .1

( בנושא הסדרת שכר העובדים בחברה, בכפוף לבדיקת וועדת 2015-65942)מסמך שמ. 

הכספים של החברה כי אין חריגות בתקציב החברה כפי שאושר בישיבת הדירקטוריון 

 האמורה.
 

 תכנסה ועדת הכספים בהשתתפות הנציגים שלעיל.נ 3.1.16ביום  .2
 

 

  מבחינת התקציב, ואישרה את ההסדרהועדת הכספים דנה בהסדרה, הן מבחינת המאזן והן  .3

 לעיל. 1נשוא סעיף 

 

 

 בברכה   

                                                                 

 אלי פלג   

 יו"ר ועדת כספים ומכרזים
  

 :קהעת

 דירקטוריון חמש


