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7.3.16 

 

 2016לשנת  1 סיכום ישיבת דירקטוריון מס'

 6/3/16   שנייום 

 :  נוכחים

 יו"ר –מר גיל ליבנה 
 מ"מ יו"ר דירקטוריון – מר שימי אלבאז

 מר דודי זביב
 גב' דליה בסן

 מר קובי חמצני
 מר אלי כהן
 מר עופר רק
 גב' חני קרס
 מר אלי פלג

 אשר פאהןמר 
 ביטוןגב' אופירה 
 ןגב' ענת דות

 

 מוזמנים:

 רו"ח יפה ארקש
 גב' סוזי בר

 גב' צ'ריל קמפר
 מיכל כהן סדיקלרגב' 
 לואיז ישראלובגב' 

 

 סדר היום: 

    4/15ישיבה מס' אישור פרוטוקול  .1

   2015אישור דוח כספי לשנת  .2

  2015אישור דוח מילולי לשנת  .3

 
 

את תחום קשרי החוץ מנהלת תחום החינוך המיוחד ריכזה במשך שנים רבות קמפר צ'ריל : יו"ר

ומוסר אני מודה לצ'ריל על המעורבות והשותפות שלה עם חמש  והמשלחות ומכהנת כדירקטורית בחמש, 

שהחליפה אותה  ,מאחל לענת דותןעל תרומתה. אני  בשם חברי הדירקטוריון ובשמי את מלוא הערכתנו

  הצלחה רבה.ועדת קשרי חוץ,  וכמרכזתבתפקידה כחברת דירקטוריון 

 

חמש , בה אנו מאשרים את הדוח הכספי והמילולי, 2016לפתוח את הישיבה הראשונה לשנת י שמח אנ

 . הראשונהדירקטוריון ישיבת הולסיים את הכנת הדוח עד למועד הצליחה לעמוד ביעד 
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 30/12/15מתאריך   4/15ישיבה דירקטוריון מס' אישור פרוטוקול : 1סעיף 

  מאושר. – 15/30/12מיום  51/4יון מס' פרוטוקול ישיבת דירקטור: ההחלט

 

  2015דו"ח כספי לשנת : 2סעיף 

 .ח"הדו את המציג: יפה ארקש ח"רו

 . כמה עובדים לא חתומים ומי מהם.14אם יש עובדים חדשים שלא חתומים על סעיף ה לבדוקיש : 14סעיף 

הכנת מן הכלל מבחינת  מתנהלת בצורה יוצאתומועלם רו"ח מועלם  חברת חשוב לי לציין כי: אלי פלג

ברור לנו כי הגשת דו"ח שנתי בתחילת חודש מרץ היא משימה לא פשוטה, והחברה , הדוח ועמידה בזמנים

 בשיתוף הנהלת חמש הצליחו במשימה.

מהנהלת חמש כי יקחו לתשומת . ניתן לראות התנהלות טובה. מבקש הברכהמצטרף לדברי  :אשר פאהן

ה הגורם להקטנה בהכנסות ת הדעת עליהם בתכנית העבודה. למשל: מויתנו א 13-12ביאורים הלב את 

יש לבדוק  סות, ההוצאות גדלו ומנגד יש ירידה בהכנ -משכןכנ"ל לגבי הוצאות הפסטיבל שגדלו. ב ?פסטיבל

 מה קורה.

 גדל?במשכן : למה הגרעון בפועל יו"ר

 :סיבות עיקריות 3ישנן  :כהן סדיקלר מיכל

אנו חזיר אותם חזרה. לאחר השיפוץ נמנויים שעברו ברובם למתחרים. מקווים ש 200 -כ ירידה של .א

 עושים חשיבה בנושא לבחינת העניין השיווקי.

 ל השיפוץ, דבר שהגדיל את ההוצאות.דצמבר בגלהצגה נוספת למנוי בחודש  הכנסנו  .ב

 במנוי, כדי לעודד את מס' המנויים. שביעית בחירהנוספה הצגה   .ג

 עסקיים ותערוכות.כנסים בנושא שיווק המתקנים בעיקר ניצול המשכן ל לפעוליש  : יו"ר

 מאז שהדר נכנסה למשכן עובדים חזק בנושא שיווק. :אלי פלג

 עלו.  שכן בעת האחרונהולראיה ההכנסות מהשכרת מ אנחנו עובדים קשה ככול שניתן :כהן סדיקלר מיכל

 הכנסות בעקבות שיפוץ המשכן? האם בהכנת התקציב התייחסתם לירידה ב :דותן ענת

 נלקח בחשבון בתקציב.כן,  :כהן סדיקלר מיכליו"ר ו

שהחברה סיימה את שנת להיווכח אני שמח  ליפה ולוועדת הכספים.אני רוצה שוב להודות למיכל,  :יו"ר

 . אנו שומעים את שביעות הרצון  עמידה ביעדיםענפה ופעילות יחד עם , מוצלח כספיניהול עם  2015

הדר שניהלה את החברה במחצית הראשונה של גבי למופעים. יישר כוח למיכל ולקוחות, מהאירועים והמה

  השנה. 
 

 מאושר. - 5201לשנת דוח כספי  החלטה:
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 .2015דו"ח מילולי לשנת  אישור: 3 סעיף

 .מאושר 2015מילולי לשנת דוח : החלטה

 

 

 

 

 

 

 רשמה: סיגל ישרים

 

 

 

 

 

 ,   בברכה                                                                           

 

 ליבנה גיל                                                                           

    דירקטוריון ר"יו                                                                       


