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 2016לשנת  3 סיכום ישיבת דירקטוריון מס'

 26.9.16שני יום 

 :  נוכחים

 יו"ר –מר גיל ליבנה 
 גב' חני קרס

 מר אשר פאהן
 מר אלי כהן

 ליאורה שפירו מדרגב' 
 גב' עינת ייגר

 מר קובי חמצני
 מר זאב שוורץ 

 מר עופר רק
 גב' דליה בסן
 גב' ענת דותן
 ביטוןגב' אופירה 

 
 מוזמנים:

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

 לואיז ישראלובגב' 
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 שנה של עשייה ויצירהת חברי הדירקטוריון וצוות החברה על רוצה לברך אי לכבוד השנה החדשה אנ יו"ר:

נחת מהילדים, אהבה בבית לכולנו ענפה.  ברמה האישית וברמה המשפחתית שיהיה הפעילות ה ועל 

 לטובה. ליבנו והגשמת משאלות 

כיהן הודי, בשליחות העם היאב שוורץ, תושב ותיק עם קריירה עשירה ז -ריון חדשהצטרף חבר דירקטו

 בראש ארגון תורה מציון. עומד מזכ"ל בנ"ע העולמית. כיום בתפקיד 

 

 30/06/16מתאריך   2/16ישיבה דירקטוריון מס' אישור פרוטוקול : 1סעיף 

  מאושר. – 16/30/06מיום  16/2פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' : ההחלט
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   2016 לשנת שני רבעון כספי דוח אישור: 2סעיף 

ואני חושב שנעשתה עבודה  ותהמאזן מאוד יפה ומשקף את הפעילהדו"ח נדון בוועדת כספים, : פאהן אשר

 ספים עלו שאלות בנושאים מסוימים.ועדת הכ. בטובה
 

 סוקרת את הדו"ח לפי הנושאים שנדונו בועדת כספים:יפה ארקש: 

 -תני שירותים בכה בספקים ונומזומנים נובעת בין היתר מעלי ה במזומנים ובשווייהעלי - קופת מזומנים

ייבות שלנו לספקים וכמו כן יש עליה בהתח .₪אלפי  480 -של זכאים אחרים של כובעליה ₪ אלפי  750

וחזרו י)ברבעון הבא  הפקדנו אותם בבנק.ו₪ אלפי  302 -קדונות בית ספר מנגן שהסתכמו ביאת פ  קיבלנו

 כספים אלו (.

 מנתינת אשראי . קדונות בית ספר מנגן אוית לגביה נובע מפה של המחאויגם העלי - המחאות לגביה

 גין תשלומים בגין ב₪ אלפי  177 -מועצה חורגת מהתקציב בההשתתפות  - השתתפות המועצה המקומית

2015 

בגלל תשלום הפרשי שכר מנכ"ל עקב אישור משרד  442וות עומד על משכורות ונל - הוצאות הנהלה וכלליות

 .2016 ילהפנים את השכר באפר

לא חולק על  אש"ח( 49,561)  4/2016בוצע במלואו לכל השנה ב  2016יוב מועצה לשנת ח - דואר ותקשורת

 יתוקן ברבעון הבא. אךפני השנה 

ק על פני השנה, העבודה בוצעה ברבעון השלישי יחולק מבקר פנים לא חול - ייעוץ מקצועי שכר טרחה 

 ברבעון הבא. 

 

ש לערוך יספורט, שמבוצעים בהם חוגי ה של המבנים והמתקנים של חמש עלויות האחזק מהם יו"ר:

. אנחנו בשלב של הכנת התקציב לשנת ביחס להכנסותואיפה הם עומדים  בדיקה ולראות את ההיקפים

 שורם.י"שטח" ולשקף את ההוצאות והשיפוי לאלה"מפה" . זה הזמן להתאים את 2017

 ולאיזה פעילות ההעמסה הזו הולכת.: יש לבדוק האם העמסה נכונה, קובי חמצני

ם השינוי הדמוגרפי ביישוב, עאך  ההכנסות מהשכרות ומחוגים צריכות להחזיק את המתקנים, יו"ר:

הצטמצמו, הציפייה היא אם מבחינה כספית ההכנסות של חמש מהחוגים . "השחקנים במגרשהשתנו גם "

מש מחזיקה ואין לה שום פעילות שם, יש מתקנים שח ת לקהלים החדשים.לעשות חשיבה ולפתוח פעילו

בו.  כדורגל. פעם חמש היתה מפעילה בי"ס לכדורגל, עכשיו רק מכבי שוהם משתמשיםהמגרש  -לדוגמא 

 מגרש. פעילות האגודה במהזמן של המגרש ובעצם יוצא שחמש מסבסדת את  99%האגודה תופסת 

 להעביר את המגרש למכבי שוהם. צריך לבדוקאם כך, : אלי כהן

השימוש במגרש. אך הם מניבים עלויות התמיכה של המועצה לעמותת הכדורגל לא מכסה את  :יו"ר

 הכנסות מהטוטו. ניתן לשבת על המאזנים שלהם. 

ת יחד עם זאת יש פה קונפליקט שחמש נמצאת בחזי ,: אנחנו רוצים לטפח קבוצות ייצוגיותחמצני קובי

חמש דורשת על כך תוספת תשלום, אך הם עוד שעות באולם, שוהם פונים לחמש ומבקשים  אם מכבישלו. 
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לבדוק את שעות השימוש בפועל  2017לא מעוניינים לשלם, ולכן חמש עומדת בחזית מולם. נצטרך לתקציב 

 . לעומת התשלום

 70 תמיכה בסךאת ה , המועצה תעביראש"ח  את הכדורגל  70מסבסדת  ב אם חמש לדוגמא,  :פאהן אשר

 לכדורגל והם יעבירו לחמש. אש"ח 

, צריך לבדוק אם המשקל של המתקנים לתמיכות שצריך לפעול לפיהם כלליםזה לא בדיוק כך, יש  :יו"ר

 לבדוק כדייכול לקבל פקטור גדול יותר. אני מציע כי מיכל תכין דו"ח שימוש במתקנים אל מול ההכנסות 

 עשות את זה. באיזה דרך ניתן ל

 של מתקנים והאם הזמן הפנויהדו"ח צריך לכלול את החוגים ושכירויות וכמו כן  את מידת  :חמצני וביק

  .ניתן להכניס עוד משתמשים

וצאים כי חלק גדול מהתקציב הולך . אנו מכספיםלישיבה עם ועדת  ח זה"נכין דו :כהן סדיקלר מיכל

ועי ספורט. ככל שוועדת התמיכות תאזן את לאירוחסר כסף לפעילות ספורט קהילתית אחזקת האולמות ול

נוספים קהילתיים רועי ספורט אישיוחזר בפעילות לקהילה כגון בהנושא של המתקנים יישאר לחברה כסף 

 על הקיימים. 

 מעבר לנושא התקציבי יש לעשות חשיבה ולרענן את התוכן באירועים, לחדש  וליצור עניין. :יו"ר

מיכל מנהלת וצה בשמי ובשם החברים בדירקטוריון  לשבח ולחזק את אני ר נאשר את הדוח הכספיבטרם 

 כך שלקחה את הניהול הכספי של החברה ועושה זאת בכישרון ובהצלחה. החברה, ואת לואיז על 

 

 מאושר. - 2016לשנת  שנירבעון דוח כספי  החלטה:

 

 

 סיגל ישרים רשמה:

 

 

 

 ,   בברכה                                                                           

 

 ליבנה גיל                                                                           

    דירקטוריון ר"יו                                                                       


