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 שלא מן המניין תאגיד לחינוך שוהם בע"מ  פרוטוקול מליאה 

 193.26.' תשע"ט ב' באדר יטמיום  

 שוהם  2שנערך בבית המתנדב ברחוב לשם 

 
 זיו שמע,פלג רשף, יו"ר, רונן פרידמן, שמעון אלבאז, חני קרס, -איתן פטיגרו              נוכחים:

 אשר פאהן, אבי אלטלף, יוסי לוי, סוזי בר ואלי פלג. יוחנן תורגמן, איתן ליליוס,  

 

 רקש. עו"ד דן אור, אדגנית שטיניג, אופירה ביטון רו"ח  יפה דודי זביב,   משתתפים:

   

 גליה שמש.               רשמה:

 

 על סדר היום: 

 דו"ח כספי תאגיד החינוך

 

 3,640,000אנחנו רואים יש ירידה בהכנסות של  ,דו"ח מאוד חיובי :רקשאי. 

 אורט. בעקבות אולפנת שלהבת שעברה לרשת ,  ₪

שנשארנו עם הכנסות נטו מפעילות של מאוד, כך הוצאות ירדו  

  1.3%הוצאות הנהלה הם  . ₪ 324,384לעומת   ₪ 617,559

יעילות בניהול של התאגיד. יש לנו עודף , ניתן לראות מהמחזור

 ₪ 63,000שזה מביא אותנו לעודף מצטבר של  ₪ 350,000 –של כ 

 ובסך הכל דו"חות מאוד יפים.

 12מה זה הכוכבית הזאת הוצאות תפעול וכוח אדם. בסוף עמוד  ס. בר:

 לא הבנתי?

 

 



 

 

 

המבקר הפנימי, ביקש שנוסיף את פעילות המועצה שאינה עוברת  :י. ארקש

ת את בית בספרי התאגיד והוספנו שהמועצה עוזרת ומממנ

 .₪ 495,000הגמלאי חוץ ממה שממומן על ידי התאגיד בסך של 

קיימת בעיה שדרך מהדברים ממומנים ע"י התאגיד וחלק על ידי  יו"ר:

ממומנים על ידי המועצה. קשה לראות את כל התמונה וחשוב 

 לדעת  כמה עולה לנו בית הגמלאי.

 איפה ההכנסות שלהם של בית הגמלאי?  ס. בר:

 כאן. זה יו"ר:

זאת אומרת מה שאני רואה פה זה הכנסות ומה שאתה מעביר  ס. בר

 כתקבול, אני לא רואה.

 מה שאת רואה כאן, זה הוצאות נוספות שמממונות.  יו"ר:

 בנוסף להכנסות של התאגיד?  ס. בר:

 בנוסף להכנסות של המועצה הוא מראה את התמונה הכוללת.  פ. רשף:

זה לא נכון וככה ביקשתי בכל אי אפשר לראות חלקים,   יו"ר:

 התחומים.

מה שמתנהל בתאגיד ואת רואה הכנסות של התושבים ושל  א. ביטון :

 הגמלאים, זה הכנסות של המועצה על פעילות חוגית שמתנהלת.

 גם המועדונית וגם בית הגמלאי? ס. בר:

 כן.  א. ביטון:

 המועדון שלהם וזה מנוהל בנפרד? ס.  בר:

כנסות למועדון ויש הכנסות לבית הגמלאי וזה הכל כן, יש ה א. ביטון:

פעילות.  מה שיש בתקציב המועצה זה כוח אדם, על המנהלת, 

 מזכירה, אב בית ותחזוקה. 

 שאלות חברים?  א. פטיגרו:

 תודה רבה. 



 

 

 

 

 מאשרים פה אחד

  2018לאשר דוח  כספי תאגיד חינוך שוהם 

 

 תמה הישיבה 

 

 
 

     
        
                           ----------------------                                      ------------------------ 

 דודי זביב                                                           איתן פטיגרו                                 
 ראש המועצה                                    מנכ"ל המועצה                   

 
 

 

 


