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 2017לשנת  4סיכום ישיבת דירקטוריון מס'

 3.7.17שני יום מ

 :  נוכחים

 יו"ר –מר גיל ליבנה 
 מר אשר פאהן

 מר אלי כהן
 מר זאב שוורץ
 מר דודי זביב
 גב' ענת דותן

 שפירו  -גב' ליאורה מדר
 גב' עינת יגר 

 
 מוזמנים:

 אייל שילת  -מבקר פנים
 מנהלת תחום הגיל הרך -מיטל בן דור
 מנהלת תחום הנוער -מאיה ביבלה

 מנהל תחום הספורט -גבריאל בן סמיאן
 מנהלת חשבונות ראשית -לואיז ישראלוב

 מנכ"ל חמש -אילן קומה
 מנהלת משאבי אנוש –סיגל ישרים 

 
 על סדר היום : 

 אישור פרוטוקולים  .1

 הצגת סיכום שנה  .2
 

 יו"ר גיל ליבנה מברך את אילן.
 

 םפרוטוקוליאישור  .1
 

 ספית: מציגים את הדוח הכספי.פעילות כ
 

 : צריך לקבל החלטה שלא אמרנו שהרו"ח לא תכין מאזן אלא תכין מאזן לא מבוקר.אשר פאהן
דוחות  2 -מאזנים, שחררנו מ 4היא אמורה להכניס דוח רווח והפסד. כל המשרה והשכר נקבע על 

 מבוקרים. צריך לשבת עם הרו"ח לקבל החלטה. 
 את ההסכם. לואיז תיצור קשר ותבדוק

 דוחות.  2לעשות  -חלק מההעסקה כדי לא לייקר
 

 את הדוח, התקציב צמוד לביצוע. מציגה  :לואיז
 

: לא כינסנו ועדת כספים כי לא כולם יכלו להגיע. הדוח לא יכול לאבחן מבחינתו את מצב אשר פאהן
 החברה. 

 
ן הקודם. סה"כ הדברים : זה נותן פרספקטיבה, וזה נותן תמונה שאנחנו שווי ערך לרבעויו"ר

 הולמים את התוכנית התקציבית, ומקווים שימשיך כך. 
 

 : העודף שאנחנו רואים זה בגלל נקודת הזמן.ליאורה
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 הצגת סיכום שנה .2
 

 : שדרגנו את חצר יחידת הנוער, פעילות ענפה של אירועי קיץ.יו"ר
 

מעון מכבים  -להכניס לאיזו: נשקיע השנה ביח"צ של הצהרונים ונתארגן בהתאם.  )מיטל בן דור
 ירוק(

 
 : מציגה פעילות נוער.מאיה ביבלה

 
: נצא במסע פרסום. התקשרנו עם יוסף שיעזור למתג את שירותי הקונסרבטוריון גם לאור אביב רון

 ההכרה וגם לרענן את ה"מוצר" על מול מכרזים שונים.
 

 טובה עפ"י הפרמטרים שהוגשו. -שביעות רצון
 

 וד לכל הפעילות, עושים מלאכה. מהציבור יש שביעות רצון מוחלטת. : כל הכבאשר פאהן
 

 אין כמעט פעילות. אחד האתגרים של חמש לגילאים אלו.  65-50בני 
 

 קורס לסבא קוסם. -רעיון
 איש. 200הרצאות בימי רביעי מעל  6 -סדנה לחנק

 
התאים את הפעילות . האתגר הוא ל40-65: יש לעשות תוכנית במסגרת עיר הבריאה לגילאי שימי

 לגילאים של הישוב.
 
 
 
 

 

 

 

 

 על החתום                                                                     

                                                                      

 גיל ליבנה                                                                      

 יו"ר דירקטוריון                                                                

 

 

 רשמה: סיגל ישרים


