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 בהצלחה, גם ההפנינג וגם נשף פורים היו מוצלחים מאוד, אני רוצה לשבח את ופורים עבראירועי  יו"ר:

המשכן ולאחר מאמצים גדולים הצלחנו לעמוד  , ממיכל ועד צוות התרבות.  לפני חודש פתחנו אתהצוות

 .נויים שלנו ופתחנו את המשכן לפי לוח הזמנים המתוכנןבהתחייבות שלנו כלפי המ

אני שמח לבשר שתחום התרבות זכה בפרס שרת התרבות והספורט במקום השני בארץ בקטגוריה של 

בעבר זכינו כבר פעמיים בתחום התרבות, פעם במקום ראשון ובפעם במקום שלישי.  המועצות המקומיות.

 השרה בתחום הספורט.   לפני מספר שנים זכינו גם בתחום בפרס

 לשלטון המקומי.  המרכזבמקום השני בתחרות של שלנו זכתה בתחרות ארצית  יחידת נוערכמו גם, 

 

  16/4' מס ישיבה פרוטוקול אישור :1סעיף 

 מאושר - 16/4' מס ישיבה פרוטוקול: החלטה

 

 

 פנים המבקר  -: הכרות עם רו"ח אייל שיל"ת 2סעיף 

, וביקשנו כי ישרנו את מינויו של רו"ח אייל שיל"ת כמבקר פנים של החברה בישיבה הקודמת א יו"ר:

 לנושא לביקורת פנים. והעביר הצעהיצטרף לישיבה להכרות. אייל כבר התחיל ללמוד על החברה, 

 רואה החשבון ששותף בו .: מציג את עצמו ואת משרד אייל שיל"ת

 די להכיר את תחומיכ י של החברהומיפעשה י – "וניםסקר סיכ"השנה הנושא הנבחר לביקורת יהיה 

במטרה שבשנים הבאות נוכל לבקר את התכנים שעולים בסקר  הפעילות ולזהות את הסיכונים שיש,

 סיכונים.

 אפשרות להכיר את הארגון ולזהות את הנושאים שכדאי להתמקד בשנים הבאות. ןנושא זה יית

 מתוכנן.קציב השעות השעות לפי ת 100 -כ שייקחהערכה שלנו 

. מדח"צים )דירקטור חיצוני( מהמועצהועדת הביקורת היא ועדה שמורכבת בתאגידים העירוניים   יו"ר:

 היו"ר הוא יוסי לוי.

 מאחל הצלחה לרו"ח אייל שיל"ת.

 

 

 2016אישור דוח כספי לשנת  :3סעיף 

ארקש ממשרד  פהח ית אתנו רו"נמצא .מבעוד מועד לשמחתנו חמש הספיקה לסכם את הדוח הכספי "ר:יו

 העמידה בלוח הזמנים.  אני רוצה בהזדמנות זו להודות לך על המקצועיות ועל , מועלם ומועלם

בשנים האחרונות בממוצע, ₪.  100,000 -שעמד על כבגרעון  שנה בשנים קודמות החברה הייתה מסיימת 

 רוב הכנסות החברה הןמשמעותי, כי  שג מאודיהחברה מצליחה לסיים בצורה יפה, עם עודף כספי שזה ה
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, מכירת של התושבים ביעדי שיווק, שביעות רצון עמידהעבודה קשה,  הכנסות עצמיות שהן תוצר של

 .זובמשימה , ולא פשוט לעמוד להיות עם יד ביקורתיתבצד ההוצאות נדרש כרטיסים וכו'. מול זה 

בסיפוק רב, עמדנו בתחזית  2016רוצה להודות למיכל ולמנהלי התחומים שאנחנו מסכמים את שנת אני 

 התקציב. בהכנתשליטה בפרטים, מראה על כישורים ניהוליים ניכר כי יש תקציבית מול הביצוע, 

 

תית  יהאמ המאזן השנתי נותן את התמונה בוועדת כספים עברנו על כל סעיף וסעיף בדו"ח.  :פאהן אשר

 ת העתיד של החברה.את העבר ואלפעילות המתקיימת ולמגמות של חמש שלוקחות בחשבון 

 ברה כדי לדעת על כל שינוי שקיים בח על כל הדו"ח אני רוצה לציין כי הניהול בחברה מאוד אחראי, עברנו 

 ממליצים לאשר את המאזן. ואנו  העבודהאת ובסופו של דבר גם שיבחנו 

יכה שהמועצה אנו מציעים כי התמ תמיכה באגודות ספורט. – נושא עליו כבר דברנואנחנו רוצים להעלות 

ולא בתוך  וכל התמיכה תעבור דרך ועדת תמיכות לחמש מלאה, תהיה בשקיפותנותנת לאגודות ספורט 

 תקציב חמש.

התמיכות שאנחנו מאשרים, אם מדובר בסכום של תמיכה שהוא נמוך מדמי השימוש, אנחנו לגבי  יו"ר:

 עושים העברות ישירות לחמש.

וההכנסות רק על  250000דוגמא. ההוצאה בתקציב חמש עומדת כל ל כדורגל,לגבי מכבי שוהם  אשר פאהן:

 של העמותות. העלויותשקף במועצה את . אנו מציעים ל180000

בשעות המגרש את ולהשכיר  . חמש צריכה לשווק14:00רק משעה כדורגל משתמשת במגרש העמותה  יו"ר:

 המגרש ומדמי שכירות של המזנון.ל הכנסות נוספות מהשכרות שש י הבוקר.

 מצב של כפל תמיכות. רייווצשלא  שאנחנו מבקשים זה מה  : אשר פאהן

 

 מציגה את הדוח. :ארקש יפהרו"ח 

החברה מאוד מסודרת ומתנהלת בצורה האחרונות שנים . אנחנו רואים שבשלוש ההחברה מאוד יציבה

 אחראית.

ויסות המזומנים, המלצת וכחלק מהחברה החזיקה באג"ח  כספים. בוועדתשעלה  נושא נוסף אשר פאהן:

. וועדת כספים מקבלת את ההמלצה , כי לא שווה להסתכןלמכור את האג"חהיא רה הרו"ח להנהלת החב

 החלטנו למכור ולהכניס לעו"ש.

 מאושר -  2016לשנת : דוח כספי החלטה

 

 

 2016: דו"ח מילולי לשנת 4סעיף 

 מאושר -  2016לשנת  מילולי: דוח החלטה
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 לנושא מספר דוחות מבוקרים ועדת כספיםהמלצת  :5סעיף 

לשני  היא לעבורשל ועדת כספים ההמלצה . בשנהמאחד עד ארבעה דוחות מספר הדוחות יכול לנוע  יו"ר:

 ברבעונים לקבל דוחות לא מבוקרים. +שנתי(, ו חצי שנתידוחות מבוקרים בשנה )

שלא יהיה ההצעה שברבעונים  היא לא מידתית. הזמן של הנהלת החברה בהכנת הדוח  והשקעתהטרחה 

 כנסות התקציב. בוקר אך בהחלט תיתן מצב הוצאות והנקבל תמונת מצב שלא ברמה של דוח מדוח מבוקר 

חוץ מאשר  נוספות,  ארבע  פעמים בשנהבדוח רוצה לשתף בהתלבטות: גם ועדת הכספים דנה  :אשר פאהן

כי  אל, ולכן לא תמיד הדוחות משקפיםתלויים בשנה העברית ובחגי ישריש רבעונים שמאוד  בדירקטוריון.

 לסוף רבעון לפי שנה לועזית.לנקודת זמן או הם משקפים תמונת מצב 

אנחנו  – על מאזן בוחן שיהיה בולם ראשון. והבולם השני זה דוח איכותני כוועדת כספים אני כן חושב

תהייה דרך הדוחות האיכותיים בבקרה שת בהתאם לשינויים במגמות ולהיו נערכתרוצים לבדוק שהחברה 

 רשמים, הכנסות מחוגים, הכנסות משכירות וכו'.מספר הנכמו: 

 דוחות מבוקרים בשנה. 2-ירקטוריון מאשר לעבור ל הדהחלטה: 

 

 שונות:

הפיקה.  מעוניין להתייחס להפנינג פורים ולנשף:  שחמש אירועי פורים משבח את כל   שימי אלבאז:

ין אפשרות להתארגן על הר שלג בהפנינג ביקשתי כי יהיה הר שלג, כפי שהיה נהוג בשנים עברו, ואם א

 לפחות שיהיה תותח קצף. 

ריך מסוים שהם לא תושבי שוהם. כדאי שעד תא לחבריהםשקונים כרטיסים ם יש תושבינשף פורים: לגבי 

 תהיה מכירה רק לתושבים לפי בדיקת תעודת זהות, ורק לאחר מכן תפתח המכירה לתושבי חוץ.

 וצריך לשמור על האיכות של המסיבה. שוהם ותמיד תהיה זליגה אחוז מאוד גבוה היה מתושבי :ענת דותן

לגבי לאירוע פורים הגיעו אלפי אנשים. הבחירה להעביר ליום שישי הייתה מוצלחת.  :מיכל כהן סדיקלר

 אפשר לבדוק מקום חלופי אם רוצים להגדיל את המסיבה.  ,נשף פורים

בשנה שעברה  עי פורים.ויש מגבלה תקציבית לאירו, אש"ח 15-20עלותו כ  הר השלג היה עד לפני שנתיים.

ר הורים, מריבות בין הנועחשש למפגעים, מריבות בין  :מספר טענות בנוגע לשלגהמועצה עלו סגל בישיבת 

 .להזמיןהתקבלה החלטה שלא לילדים, ו

 נצמצם דברים אחרים.לג, כדאי שיהיה שלג, ככל שזה יעלה ש להר התושבים עולה בקשה מאם  יו"ר:

 פורים.הפנינג של פורים, כמה עלה השנה דוח כספי  מבקש לקבל 

 .בשנה הבאה נזמין הר שלג, והאירוע יהיה במסגרת התקציב שיאושר :מיכל כהן סדיקלר

כספים נושאים כספיים כמו פורים.  השנה פורים לא היה מוצלח, עדות ושנעלה בואני מבקש   :אלי כהן

 , האירועים לאחרונה פונים לגילאים קטנים יותר.מה לעשותלא היה ומעלה  10לילדים בגילאים 

 למה צריך לגבות ואי אפשר בחינם.₪,  10אני רואה בלוח אירועים מסיבת פול מון בעלות של  :חני קרס

 ערך בהתאם למספר המשתתפים שיגיעו.יהסכום הוא סימלי כדי לה :מיכל כהן סדיקלר
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 –של אומני היישוב סדנאות  18ד התרבות והתקיימו אני רוצה לשתף כי קיבלנו תקציב ממשר :בר סוזי

 טובים מאוד, נוצרים קשרים חדשים בקהילה.עשרות רבות של תושבים נחשפו לאומנים, וקיבלנו משובים 

: מבקשת לשתף ולספר כי בצהרונים יש פעילות פורה. היום הוקמה תערוכה בנושא מיכל כהן סדיקלר

 יו מתקיימת פעילות של הצהרונים.ירושלים, ובכל חודש יש נושא אחר שלפ

 

 

                                                                     

                                                                    

 

 

 

 

 

 על החתום                                                                     

                                                                      

 גיל ליבנה                                                                      

 יו"ר דירקטוריון                                                                

 

   

   

 

 

 

 

 

 רשמה: סיגל ישרים


