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

 .2017שיציגו את תכנית העבודה לשנת 

 

  16/3' מס ישיבה פרוטוקול אישור :1סעיף 

 מאושר - 16/3' מס ישיבה פרוטוקול: החלטה
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 14/12/16אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום  :2סעיף 

 הערות שהועדה ביקשה לבחון בדירקטוריון: 2בישיבת ועדת ביקורת עלו  יו"ר:

לשקול : עפ"י חוק הנוער יחידת הנוער בחמש ולא במועצהמנהל של  סוגיית מיקומו .א

 מועצה.מחמש לל היחידה הנהעברת העסקתו של מ

: בבדיקה שנעשתה ע"י מורן מול יחידות נוער אחרות העסקת עובדי נוער בסופי שבוע .ב

עולה כי אנו פועלים כמו שאר יחידות הנוער, מאחר ויש פה היבטים חוקיים, נצטרך להתייחס 

 לכך מההיבט של המועצה. 

 יות שייבדקו ברמה משפטית.: נאשר את הפרוטוקול ונקבל אותו בהתאם לאותם הסתייגוהחלטה

 

 רו"ח דוד דן ממשרד אסנין דן. –: פרידה ממבקר הפנים 3סעיף 

 , אנו רוצים להודותהחברהפנים של  נו משרד אסנין דן לסיים את כהונתו כמבקרלאחרונה פנה אלי יו"ר:

 על תקופה השירות הטובה והמועילה.

בחלק מהזמן הצלחנו , 2009את חמש משנת תודה על ההזדמנות לעבוד עם חמש, אנו מלווים  דוד דן:

אנו שההמלצות שלנו התקבלו ונעשה שינוי גדול בתפיסת המוקד.  "המוקד",להשפיע על החברה כמו 

 מבקשים לעזוב כי המשרד גדל ויש עלינו עומס רב.

 

 ת"רו"ח אייל שיל –מינוי מבקר פנים : 4סעיף 

ל הפסקת פעילות התחום ביקורת הפנים, לצורך רואי חשבון ע –בעקבות הודעת משרד אסנין דן  :יו"ר

מינוי מבקר פנים נתקבלו הצעות מחיר מארבעה משרדים, הצעתו של רו"ח אייל שיל"ת היא הזולה מבין 

סיון העבודה מול רשויות מקומיות, משרד יהארבעה, בנוסף התרשמנו מיכולותיו של המשרד, זמינותו, נ

ת מינוייו של רו"ח אייל שילת כמבקר הפנים של החברה. נוכל הפנים, מבקר המדינה וכד'. אבקש לאשר א

 להזמינו לפגישת היכרות בישיבת הדירקטוריון הבאה.

 : מאשרים מינוי רו"ח אייל שילת כמבקר פנים של החברה.החלטה

 

  2016דוח רבעון שלישי לשנת אישור  :5סעיף 

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

כי בשנה , עם זאת אנו רוצים להסב את תשומת הלב הכספי טוב, ומעיד על ניהול אחראיהדו"ח : אשר פאהן

משפיע על המאזן בנקודת זמן הדוח שעברה החגים היו בספטמבר והשנה הם היו באוקטובר, והדבר 

מצב ההרשמה מושפע מעון הבא, כמו כן הדבר , את ההוצאות של אירועי תשרי ופסטיבל נראה ברב31/9/16

 לחוגים. 

סות נמוכה יותר לדוגמא: אם רואים מגמת הכנ, איכותי-ביקשנו לבדוק את ההיבט הכמותי

בקונסרבטוריון, אנו מבקשים לדעת מה הסיבה לכך: מיעוט משתתפים או שהחגים היו בספטמבר או כל 

 סיבה אחרת.
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, ולכן התרבות בעודף, מה שאומר שברבעון הבא 2015ומת דוח של בדוח לא נכלל הפסטיבל,  לע  יו"ר:

 נראה את הביטוי לכך.

 כמו כן קיבלנו בשבועיים האחרונים לא מעט כספים של הפסטיבל ותרבות יהודית. ן:פאהאשר 

המגיעים לה מגופים ממשלתיים, ללא קשר  התקציביםתעביר לחמש את כי המועצה התחייבה השנה  יו"ר:

 קציבים אלו כבר התקבלו במועצה.ותלות אם ת

 דוחות לשנה, 4-בעקבות בקשת ועדת הכספים בישיבה האחרונה עולה שאלה האם יש צורך מהותי ב

ל בתאגידים אחרים אנחנו לא עושים את זה, דוח רבעוני נותן תמונת מצב צמודה לביצוע, אך דוח זה מתקב

 באיחור כשבועיים לפני סיום הרבעון הבא אחריו.

תמונת מצב של החברה במדויק בכל מה שנותן דוחות מבוקרים  4כיום אנו מציגים : הן סדיקלרמיכל כ

גורע מהזמן ו, ועל מנהלי התחומים כבד על מערכת הכספים בחברהם זאת ה יוצר עומס יחד עאך  ,רבעון

 בנוסף, המאזן המבוקר בספטמבר אינו החברה.  לטובת המשך קידוםלבצע בדיקות איכותניות  שלנו

 להעלאה שמבקש. בשולי הדברים נציין גם את נושא עלות רו"ח והתייחסות . כפי שציין אשר אפקטיבי

דצמבר יוגש -. יולי2. 2017ש בספטמבר יוני אשר יוג-. ינואר1רים: דוחות מבוק 2-לעבור ללכן,  המלצתי

ת : תשקיפי בנק, דוחות ממערככגון חציונים באופן שוטףה. במקביל, נגיש דוחות משלימים בין 2018במרץ 

  שנתי לאישור.  כריגל תקציבהכספים שלנו ובסוף שנה יוגש 

כנס יעדת כספים, ולדעתי הפורום הגדול לא יכול להו: חבל שנושא כזה מורחב לא עלה בוקובי חמצני

 , אך הייתי רוצה לשמוע את המשרדים המקצועיים.עם מיכל לנושא כזה, בעיקרון אני מסכים

עליה,  החברה מנוהלת כהלכה אך היה קושי לראות את הסיבות לירידה אומה שמעיד כי אה טוב, הדוח נר

 אני תומך בהצעה אך מבקש לראות את הדוח האיכותני שציינת.

מיכל כהן סדיקלר: הצעתי זו עולה בעקבות ישיבת ועדת הכספים שהיתה בשבוע שעבר ובה עלתה 

 חשיבותם של נתונים איכותניים.

 .2017לפני דו"ח רבעון ראשון לשנת  עדת כספים ויעלה להחלטת הדירקטוריוןוושא יידון בוהנ יו"ר:

ויש לנו צפי שגם את הסוף שנה נסיים  נמצאת באיזון עפ"י הדו"ח הרבעוניהחברה  רו"ח יפה ארקש:

 . יש נקודות שהןל יציבות החברה, ועל מגמה שנמשכתבאיזון. הדבר מעיד על ניהול כספי אפקטיבי, ע

ה. עדת כספים כל סעיף וסעיף, וראינו שיש יעילות במערכת הכספים וניהול החברוארעיות, ניתחנו בו

 ראות עודפים לטובת צמצום פערים משנים קודמות.מקווה שגם בדוח השנתי נוכל לה
 

 מאושר - 2016דוח רבעון שלישי לשנת : החלטה
 

 2016סיכום שנת : 6סעיף 

וך מתן דגש על פעילויות חדשות שנעשו בתחומים השונים במהלך השנה תמיכל מציגה מצגת סיכום שנה  

 .)מצ"ב(שחלפה 
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 2017 לשנת ותקציב עבודה : תכניות7סעיף 

 )מצ"ב( 2017יעדים עיקריים בתכנית העבודה לשנת מטרות וחמש ומנהלי התחומים  מציגים  מנכ"ל
 

 גיל הרך: 

 ך?גיוס כח אדם בגיל הרמה קורה עם  קובי חמצני:

ם למעונות ולצהרונים. עושים מבצעים שיווקיים דרך העובדות, משקיעי כ"אשי לגייס יש קו מיטל בן דור:

וחק וקשה לגייס מקום מרהוא ששוהם . אחד הקשיים את העובדות בפרסום ובהשתלמויות בכדי למקצע

  .אנו דואגים להסעות שזו לוגיסטיקה מורכבתעובדות, 

 ?ביחס למקומות אחרים השכר מה קורה בעניין קובי חמצני:

ה, ונעימ האנו דואגים לסביבת עבודה טובבהשוואה לרשויות אחרות.  יש לנו מנגנון שכר יפה מיטל בן דור:

גרות מחוץ ליישוב וזמן הנסיעה הוא ת וסייעשרוב ההבעיה היא השתלמויות, יום טיול, ואירועי חברה. 

 ל כל העובדות(.איסוף ופיזור ש)בערך שעה לכל כיוון הכולל הוא 

 

 העשרה:

 ג'.  גם לכיתות יורחב קיץשל  קיץ פרויקט בי"סהקיץ, יש לקחת בחשבון כי החל מלגבי קייטנות יו"ר: 

 

 :קונסרבטוריון

 : יש פניה של קהל בוגר?מדר שפירו ליאורה

 הרכבים.: הקהל הבוגר יותר פונה בעיקר לאביב רון

 

 : נוער

 כי יש פערים בגילאים אלה. לפי שכבות?ות את הפעילויהאם מחלקים  אלבאז: שימי

 ות. תלוי בפעילוייב', -', י'ט-שמחלקים לפי שכבות או לפי ז': יש פעילויות דורון מורן

 

  2017תקציב  
 

ועם חידוש הפעילות של , פעילויות חדשות : אנו רואים פעילות שמשמרת את הפעילות המרכזיתיו"ר

 ד לתחום זה. את השינוי הכספי שמיועגם המשכן נראה 

כמו גם בהתאם להגדרת יעדים  : גם השנה עבדנו בבניית התקציב לפי הביצוע בפועלמיכל כהן סדיקלר

לתעל ומטרות לחברה כולה ולכל תחום. יש דברים בהם הצמצמנו או אגמנו משאבים וזאת מתוך מטרה 

 ספים בצורה נכונה ומבלי לפגוע בפעילות החברה.את הכ
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. רוב הסכום שנתנו למשכן בגלל השיפוצים נשאר, לא 10%בכמעט השתתפות  הגדילהה : המועצאשר פאהן

אש"ח. צופים שהשיפוץ גם יניב הכנסות  500כ  בהורדנו חזרה. סה"כ אנחנו רואים שהסכום במשכן עלה 

 אטרקטיבית. יותר עצמיות גבוהות יותר בגלל שהפעילות תהיה 

 ם?מדוע יש עליה גדולה בביטוחי :אלבאז שימי

ישנה לדעתי באופן כללי יש משבר גדול בבטוחים של הרשויות המקומיות.  השנה עשינו מכרז חדש, : יו"ר

והסוכנות  חברת הביטוח. אנחנו הצלחנו במכרז באופן יחסי לשמר את את הרשויות חברה אחת שמבטחת

 שעבדנו איתם עם התייקרות מסוימת. 

 

 מאושר – 2017תקציב : החלטה

 

                                                                      

                                                                    

 

 

 על החתום                                                                     
                                                                     

 גיל ליבנה                                                                      

 יו"ר דירקטוריון                                                                

        

           


