
 

 

 
 אגף חינוך וקהילה

30-0700373 
 ו' ניסן תשע"ד
 0302אפריל  30 

 164558סימוכין: 
 

 2 פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד חינוך מס'
20/20/2 

 

 נוכחים:
 

 מ"מ –חברה, עו"ד אבי אלטלף  –יו"ר, מיכל רימון  –גיל ליבנה  חברי דירקטוריון:
חבר,  -חברה, שחר טופז –הלוי  –חברה, ציפי קאופמן  –עידית הופמן חבר,  -

 גזבר המועצה –ס.מנהלת אגף חינוך, ישראל שטרסברג  –חברה  –אבירם  חגית
 חבר, –

 .מנכ"ל התאגיד –אופירה ביטון 

 

 גזבר התאגיד. –חניתה שעיו, רו"ח עובד כדורי נוכחים מוזמנים: 
 

 .זעיראיוסי , מנכ"ל המועצה –שי אברהמי  חברי דירקטוריון:חסרים 
 

 בן ניסן, נטע לביא.גבי הדר, צ'ריל קמפר, מיקה מוזמנים חסרים: 
 

 אופירה:
 סקירה תוכניות התאגיד

 
 4102בימים אלה אנו מקדמים מס' תוכניות פעולה לקראת קיץ 

 
 .. גן קיץ0
 ב . –לכיתות א  – . בית הספר של החופש הגדול4
 ט השאלת ספרים.. פרויק3
 
 

 משרד רו"ח שטיינר 2//2אישור מאזן 
 

  נכסים שלא קיימת עליהם הגבלת פעילות. (2עמ' )רווח והפסד . 
 

 נוצלו היתרות התקציביות. 
 

  גידול בפעילויות של התאגיד –יש גידול בהוצאת הפעילות 
 אין פיקדונות לתאגיד                                      

 



 

 

 

 אש"ח 31יתרה של  ,התאגיד מאוזן. 
 

 ? הוצאות המימון קפצו מאודגיל ליבנה: 
 

   יש הוצאות כ.אשראי ופעילויות. עמלות הסליקה דומה לזו של עובד כדורי: 
 המועצה.                 

 
 ייתכן והמשמעות היא שאנו נדרש לגבות דמי רישום, משום שעמלותגיל ליבנה: 
 גבוהות. הסליקה                

 

 .לגבי אולפנה ישיבה שלהבת                
 .אש"ח 311מינוס  4104 -ב                
 .אש"ח 011מינוס  4103 -ב                

 
 

  הוביל להוצאות הגידול במספר הילדים ולמידה בקבוצות קטנות   אופירה ביטון:
 בכל שכבות גיל קיימת כיתה לא תקנית. גדולות.                      

  . את גובה תשלום ההורים החינוך חייב אותנו להורידמשרד                       
 לביה"ס מדובר בסכום לא מבוטל.  הורים חייבים                      
 אש"ח. 311יצאו התראות להורים                       

 
 יש להעביר את הגביה למשרד עו"ד.       גיל ליבנה:

  בכל הארץ, משרד החינוך מגביל את שכר הלימוד. יש להביא                       
 תכנית הבראה לביה"ס. מומחה שיעשה                      

 
 מהלך כזה יעזור ברמה הציבורית לנראות של תשלומי ההורים     אבי אלטלף:

 בקרב הציבור.                     
 

 היישוב שמתבונן בתקציב ובעבודות הבניה בביה"ס לא  אדם מן     מיכל רימון:
 התנהלות זו. יוכל להבין                     

 

      :צוות בדיקה להתנהלות הארגון ותקצובמציע כי נמנה      גיל ליבנה:
 עובד )מבקש להצטרף(,אבי אלטלף  ,יוסי זעירא ,עידית הופמן                    

 הצוות ייבחן תכנית הבראה לביה"ס.. ואופירה כדורי                    
 30/5/02הועדה תבצע = תגיש דוח עד                     

 
                     

 
 
 



 

 

 
 
 

    המפתח הוא בסל השעות. במידה והורים לא משלמים ויש  ישראל שטרסברג:
 הפחתה בסל השעות מכאן מגיע הגרעין. פיצולי כיתה ואין                            

 שמקובל בציבור הדתי ניהול ע"י רשתות.  ניתן להציע מה                           
 כספית.  מעטפת לרשת. הרשת תיתןאת הניהול להעביר                            
 שחלק מקבלת ההחלטות  של צוות ההבראה היא  יתכן                           
 לניהול ע"י רשת. להעבירההמלצה                            
                            

 .ללא שלהבת  -  אש"ח   54: הפסד פעילות התאגיד היא
 .30/04/04עד  קודמתיתרה   –אש"ח  447                                             

 בלבד. 4103לשנת  ן שלהבתוגרע   -אש"ח  555                                    
                                                                            

 כולל  4103במצטבר עד  אש"ח 250הוא של שלהבת גרעון מדויק     עובד כדורי:
     

 שנתי כחלק מתכנית ההבראה. צינקיים דו"ח ח מציע כי           גיל ליבנה:
 נקבל תמונת מצב עדכנית.                          

 
 אש"ח ויש  011האולפנה ישיבה סיימה גרעון של  – 4103          עובד כדורי:

 לבלום זאת מיד.                                
 

 .ח"מבקש לאשר את הדו *            גיל ליבנה:
 בכפוף להכנת דוח רבעון ראשון כדי לקבל תמונת מצב של                              

 .בפרטושלהבת תאגיד בכלל                              
 עי.מנחים לפעול פעילות גביה מקצועית ע"י גובה מקצו *                               

 30/5/02דוח כספי יוגש ע"י עובד כדורי עד   *                          
 

 מחליטים:
 למפורט בפרוטוקול.בכפוף  4103מאזן לאשר 

          
 

                                  ___________________ 
 

 גיל ליבנה
 

 דירקטוריוןהיו"ר   
 

 רשמה: חגית אבירם


