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5.7.16 

 

 2016לשנת  2 סיכום ישיבת דירקטוריון מס'

 30/6/16   חמישי יום 

 :  נוכחים

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

 מר דודי זביב
 גב' דליה בסן

 מר קובי חמצני
 גב' עינת מירון

 גב' חני קרס
 מר אלי פלג

 אשר פאהןמר 
 גב' ענת דותן

 

 מוזמנים:

 מנכ"ל החברה העירונית חמש –כהן סדיקלר  גב' מיכל
 רו"ח יפה ארקש

 גב' סוזי בר
 ליאורה שפירו מדרגב' 

 גב' עינת ייגר
 לואיז ישראלובגב' 
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ה ציין את פועלם של שני חברי דירקטוריון: אלי פלג שהיעתם. ורוצה לשהגם כשמח ומודה לכולאני  יו"ר:

. נקדם בברכה אחרונות היו שותפים בדירקטוריון החברההשנים  6-גם יו"ר ועדת כספים ועינת מרון שב

לדירקטוריון שאחראי להובלה של פונקציה מאוד אתן מצטרפות  , את עינת יגר וליאורה מדר שפירו

בכל בית ובכל תושב, החברה צמחה , חברה שנוגעת בשוהםינוך הלא פורמאלי משמעותית בתחום הח

 הצלחה . לכן מבחינת שפע השירותים שמעניקה ומבחינת היקף התקציב. אנחנו מאחלים 

 יו"ר ועדת כספים. זכינו להכיראני רוצה לציין במיוחד את אלי כחבר דירקטוריון ו מיכל כהן סדיקלר:

מבקר ומקצועי ומצד שני נותן עצה וחופש פעולה. לות, צד אחד שואל את השאמ במענה. זמיןאדם קשוב ו

 רבות ומחכים שתחזור. תרומתך הרבה לאורך שנים מודה לך על 
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. היא בה מאוד אוהב את החברה ואת האנשיםאני החברה היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי,  פלג: אלי

ה. אני עוזב לא מרצוני, בכל פעם שאקרא לדגל מקצועית ובולט גם הקשר החברתי בחברמתנהלת בצורה 

 אתייצב. היישוב חשוב לי מאוד.

 

 נפרדים מחברים ותיקים שתרמו לחברה רבות. רוצים להיפרד ממךאנו לעינת היקרה, זה ציון דרך,  יו"ר:

 ולהעניק תשורה צנועה. 

 .בוועדות הלא פורמאליותלהתנדב אמשיך תודה רבה,  :מירון עינת

 

 לאשר את אשר פאהן כיו"ר ועדת כספים בחמש.להחלטה מעלה  יו"ר:

 : מאושרהחלטה
 

 .אשר פאהן הנכנס,את יו"ר ועדת הכספים  מבקשת לקדם בברכה :  מיכל כהן סדיקלר

 

 

 6/3/16מתאריך   1/16ישיבה דירקטוריון מס' אישור פרוטוקול : 1סעיף 

  מאושר. – 16/3/6מיום  16/1פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' : ההחלט

 

 

 דת כספים.הדוח נדון בווע -דו"ח כספי: 2סעיף 

 ח."מציגה את הדו :רו"ח יפה ארקש

בא  אשל נה שיפוי. כנגד הסגירה המועצה נתבתקציב המשכןובנה שיפוץ וסגירת פעילות המשכן מ יו"ר:

 לידי ביטוי ברבעון הראשון.

של השנה בשלב זה מלכ"ר אחרות, שת החברה ביחס לחברות אני רוצה לציין לטובה א רו"ח יפה ארקש:

 ח שנתי."דו מגישות

אנחנו יישמנו ככלי ניהולי למנכ"ל ולכך שנהיה מחוייבת בדו"ח רבעוני אך זה משהו ש החברה לא יו"ר:

 במעקב צמוד אחת לרבעון.

נסיביות ובגלל שהיתה אינט במשכן יש עודף זמני שנוצר בגלל העברות של המועצה  :כהן סדיקלר מיכל

 ות המשכן ברבעון זה ולפני השיפוץ.בפעיל

 יש ירידה בהוצאות?אם היתה עליה במספר האירועים איך  :יו"ר

 ולכן יש ירידה בחשבונות החשמל, והיתה התייעלות מבחינת הוצאות.שעון שבת  התקנו :ישראלוב לואיז

 

 ר.מאוש - 2016רבעון ראשון לשנת דוח כספי  החלטה:
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 ?ק אולם ספראאיך מתקדם שיוו :אלבאז שימי

מכור פרוספקט שיווקי והוצאנו קול קורא למכירת אוכל מוכן בסופי שבוע וערבי חג לזכיין שי הוצאנו יו"ר:

 אוכל מוכן, משהו שנראה על פניו שיכול להצליח. 

לדעתי זה ממש לא נכון לעשות במתחם בתי כנסת מקום למכירת אוכל מוכן. דווקא בבית  :חמצניקובי 

 היישוב. כנסת המרכזי של

 .מזוןהמתחם מיועד לאירועים ומבחינה תברואתית ומבחינת יעוד  יו"ר:

 היה דו שיח עם המתפללים? פאהן:אשר 

 לא. :יו"ר

  : כל דבר שיכול לשרת את התושבים מבורך.בר סוזי

 מה גובה ההכנסות מהמיזם? :חמצניקובי 

 הכנסה למקום. 25%ש" ח דמי שכירות לכל פעם. זה צפוי להיות עוד  0001-700 בין :כהן סדיקלר מיכל

 אחראי על הניקיון? וחמש על התחזוקה של המקום? הזכיין יהיה :מדר שפירו ליאורה

יה על סף בסופו של דבר היה מציע אחד שהפרטי עשינו הליך להשכיר את המקום לזכיין בעבר כן,  יו"ר:

ראינו כי ישנה הפרה של החוזה והמטרה שלנו שהתושבים ייהנו  ייה מהלקוחותהתקשרות, אך בנושא הגב

ויוכלו להגיע לאירוע קר שוק של הקייטרינג ות יוכלו לעשות סשהלקוחהוגן, ממקום סימפטי וממחיר 

  מוצלח שמתאים להם מבחינה כספית.

 

 לקבל סקירה על הקייטנות.מבקשת :  מירון עינת

ה קייטנות אלא צהרונים שהם המשך לגן קיץ ואת המחזור השני של מאחר וחמש לא מפעיל יו"ר:

למקומות אחרים  הצהרונים התמחור הוא על בסיס התמחור של השנה כולה. המחירים שלנו בהשוואה

 . הוגנים

שבשנים  והתמחור שלה מושפע מכך₪  850היא  , עלות התכניתשפועלת ע"י תאגיד החינוך  לגבי תכנית קיץ

 ו מעסיקים את הגננות גם בקיץ ולא סייעות מובילות. למרות העלויות הגדולות זה הוכיחהאחרונות אנחנ

 את עצמו בשנים האחרונות, ההמשכיות. 

ם שכל צוות הגן ממשיך ג הלכנו על מודל שנקרא יום חינוך ארוך שראינו ברעננה, פועל גם ברמת השרון. 

 שנעשה שם יותר יקר.. והתמחיר 16:30ביולי כך שהצוות של הגן ממשיכים עד 

 זה הויכוח שעלה לכותרות , משרד החינוך הבטיח לסבסד ולא עומד בזה. ד-לגבי כיתות ג

 פעמים בשבוע )סופרלנד, שפיים וכו'( 3 -הקייטנה יוצאת מחוץ לבי"ס כ

 פחות דיברו על התכנים אלא על המחיר. :מירון עינת

העסקת ועדת חינוך ובה נקבל החלטה האם יורדים מדיון בו נערוךהמשובים קבלת הקייטנות ו בסיום יו"ר:

 להוזיל את המחיר.  גננות ועוברים לסייעות ובכך

לדעתי צריכים לעבור להעסקת סייעות ולהוזיל את המחיר. האינטרס הוא שהמחיר יהיה זול  ת מירון:עינ

 יותר והסייעת תמשיך לשמור על הגן ועל הציוד בגן.
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( וכן את הילד השני והשלישי, יכול 70%גם ליולי )רק כ  נרשמיםדים צריך להילקח בחשבון שלא כל היל

 לתת הנחה גדולה יותר לילד שני ושלישי. יהיה שאפשר כך לתמחר להיות שצריך 

הזמנו את הנהגת ההורים היישובית, פתחו בפניהם את התקציב ואכן הם ראו שרוב ההוצאה היא  יו"ר:

ק אחראים למציאת הסייעות ולשלם שכר הוגן, אלא גם למוצר בסופו של דבר אנחנו לא ר (.80%שכר )כ 

 לדרך.שאנחנו מוציאים 
 

מתומחרים בחוסר לעומת התעריף  מאחר ואנו בישיבת החברה העירונית חמש, נציין כאן כי צהרוני קיץ

 שנה הבאה.הצהרונים ב במחיריהשנתי. גם לא יהיה שינוי 
 

מצעות מצגת הכוללת מידע כללי ומידע לגבי כל תחומי אמציגה דיווח חצי שנתי ב :מיכל כהן סדיקלר

 החברה.

קריטריונים להכרה  עםכבר כמה שנים שאנחנו מנסים לגרום למשרד החינוך להוציא קול קורא  יו"ר:

. בכך עשינו את כל הצעדים כדי לעמודגיש בקשה להכרה, בינתיים בקונסרבטוריון, כשיפורסמו אנו נ

 .משרד החינוךתקציבית של השתתפות זוכה לד החינוך, וכר ע"י משרשמקונסרבטוריון 

 

 

 סיגל ישרים רשמה:

 

 

 

 

 ,   בברכה                                                                           

 

 ליבנה גיל                                                                           

    דירקטוריון ר"יו                                                                       


