קיבו יד מרדכי

ד.נ .חו אשקלו 79145

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיו .05/01/12
משתתפי :דודי דורו ,שי ציו ,מוטי ברנדס , ,יריב קלרמ  ,צבי מירב ,ער שטרנברג  ,אופיר לבנה ,צביה סגל,
גלעד בארי ,שמעו כור ,יונת מ ,ושפרה שכטר.
חסרי :גדי רינת ואיתמר דגני .

סדר יו:
 .1אישור פרוטוקולי של הנהלה כלכלית וועדת כספי מיו . 01/12/11
 .2תוכנית משק לשנת . 2012
 .3העתקת אנטנת סלקו ופלאפו וצרו! חברת פרטנר.
 .4שונות.

דיו:
 .1באי הערות אושרו הפרוטוקולי.
 .2תוכנית משק לשנת " 2012

עיקרי התוכנית:

תוכנית 2012

אומדן 2011

תוכנית 2011

יתרות רווח עסקים

8,553,394

7,593,439

8,392,515

מימון בגין הטלת
החוב

-459,478

-429,559

-393,300

הוצאות כלליות
עסקים

-1,314,950

-1,320,291

-1,364,657

פחת עסקים

-260,000

-276,706

-300,000

מימון עסקים

-600,000

-609,946

-410,000

משק סה"כ

5,918,965

4,956,937

5,924,558

-3,950,000

-3,408,489

-3,200,000

1,968,965

1,548,448

2,724,558

השתתפות משק
בפרויקטים קהילה
סכום כולל

מסגרת התקציב אושרה  ,למעט תוכניות הפרדס ,תיירות ושרותי האבקה.
הוצג להנהלה תזרי מזומ וחוב הקיבו $כולל חוב המוזיאו ,למשק ולקהילה שגדל השנה בכ80 %
אש"ח מאשתקד  ,המוזיאו אמור לקבל את כספי ועידת התביעות לאחר הביקורת ,וה ישמשו
להקטנת החוב.
בסו! רבעו ראשו תעודכ התוכנית כולל תוכנית השקעות התאגידי.
לישיבה הבאה תוצג להנהלה תוכנית העבודה של התיירות והמוזיאו.
 .3העתקת אנטנת סלקו :דווח להנהלה על העתקת אנטנת סלקו ממקומה הנוכחי בצמוד לאול
הכנסי ותועתק לאזור המט"ש בצמוד למבנה מקורות ,לתור אשר יוק תעבור ג אנטנת פלאפו
אשר ממוקמת היו בכביש העוק! ליד מגרש הכדור רגל ,וחברת פרטנר שמעוניינת ג היא להצטר!
לתור המוק ,בתמורה לשכ"ד  .ההנהלה מאשרת את הצטרפות חברת פרטנר.
 .4שונות:
א( דווח להנהלה על ביצוע דוח  9חודשי סקור לפי דרישת הבנקי לאישור המסגרות ,הדוח
נעשה ע"י רו"ח הקיבו $ויוצג להנהלה.
ב( טיול הנה"ח %במהל* שנת  2011שודרגה תוכנת הנה"ח  ,המאמ $שהושקע במהל* השנה היה
רב ,לבקשת מוטי הטיול השנה יהיה ארו* ויקר יותר מהמקובל ,הטיול המתוכנ הינו
ליומיי לפטרה אשר בירד .עלות לאחד כ .$ 400 %לדעת חברי ההנהלה הבקשה סבירה
ולשיקול דעת הנהלת הנה"ח א וכמה לחייב כל עובד באופ אישי .ההנהלה ממליצה ליידע
את המזכירות ולאישורה.
ג( חשמל סולארי %התקבלו היתרי הבנייה ,וממתיני להערות חברת חשמל.
ד .הערכה שנתית למנהל הכספי  %דווח להנהלה על ביצוע הערכה שנתית למנהל הכספי ,מוטי
ברנדס ,בפורו של וועדת כספי .בדיו ראשו שהתקיי בוועדה הציג מוטי עיקרי עיסוקו,
תפיסת תפקידו ,מטרות ,יעדי וכיו"ב .בדיו שני ללא נוכחות מוטי הביעו חברי הועדה הערכה
חיובית לעבודתו של מוטי ,והועדה ממליצה על המש* עבודתו של מוטי כמנהל כספי .

רש :דודי דורו

