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 פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חברה עירונית לחינוך
 חדר ישיבות "אורן"מיקום:  16:00 4.5.2021תאריך: 

 
 :נוכחים

 מ"מ יו"ר דירקטוריון -  מר מוטי אלוש
 סגן ראש העיר, חבר דירקטוריון -   מר שלמה מליחי

 נכ"לית החברה"מ מראש מנהל החינוך, מ -  טינה ולדמן גב'
 חברת דירקטוריון -  גב' בתיה אדרי

 חברת דירקטוריון -  שבע חייט-גב' בת
 רכזת כ"א מנהל החינוך, חברת דירקטוריון -  גב' אביבה גבאי

 
 :משתתפים

 מנכ"ל העירייה -  מר שלום שלמה 
 רו"ח החברה העירונית -  מר שגב סיטי

 עוזר מנכ"ל העיריה -   נקנדב מו
 

 :חסרה
  חברת דירקטוריון -  גב' רעיה שכטמן

 
 :סדר יום

 מנכ"ל העיריה ומ"מ מנכ"לית החברה העירונית –עדכונים שוטפים  .1
 2020אישור דוחות כספיים לשנת  .2
 עדכון ועדות .3
 שונות .4

 
 עדכונים שוטפים .1

 
 ופותח את הישיבה בברכה.מ"מ יו"ר דירקטוריון  -מציג את עצמו : מ"מ יו"ר דירקטוריון

מעדכן, כי שוחח עם ראש העיר ואף קיבל את אישורו להכנסת תוכן נוסף לחברה העירונית, כמו צהרונים 
 ופרויקטים נוספים( אבל אז בשל הקורונה הנושא נזנח.

 
החברה העירונית מבטאת תקורות שברובם שכר עובדים. כרגע מס' העובדים  רו"ח החברה העירונית:

 וזה יילך ויגדל. 540 עומד על
 הקורונה לא פסחה מעלינו. ישנו קיטון במחזור לעומת שנה שעברה בגלל חל"ת של העובדים.

 הדוחות הכספיים מוצגים.
 בשנה זו החברה גדלה משמעותית לפני הקורונה ויותר אחרי בשל קליטת גופים נוספים

 ועוד. , עוזרי ותומכי הוראהכמו בטחון לאומי, קליטה
 העירונית היא חברת בת של עיריית עפולה.החברה 

 הדוח מוגש למס הכנסה ולחברה לתועלת הציבור.
 

 .2020ל  2019: לא הבינה את ההפרש בין בתיה,  חברת דירקטוריון
 

 : התקורות שמגיעות הן לכל עובד ספציפית.רו"ח החברה העירונית
 

 ₪ מיליון  18המחזור הוא  2019בשנת : מנכ"ל העיריה
 ₪מיליון  21המחזור הוא  2020בשנת             

 לא זהה לאף שנה והיקף השעות גדל. 2021הפעילות גדלה. שנת 
 

 הדוחות אושרו פה אחד ע"י כל הנוכחים
 



 
 
 

עובדים היום וראוי לציין שכרגע נמצאים  540: החברה העירונית מעסיקה מ"מ מנכ"ל החברה העירונית
 וקל על העבודה.של דיגיטציה על מנת שיבתהליך 

 
: ראש העיר וממלא מקומו אכן ישבו כדי לבחון איך להכניס תוכן ולא רק חב' שמהותה מנכ"ל העיריה

 העסקת כ"א. כרגע מי שמפעיל צהרונים, הם המתנ"ס ויש לציין, שזוהי מטרת החברה העירונית.
פנו אלינו ממשרדי הממשלה כמו בטחון פנים, שהעובדים יועברו לחברה העירונית ואכן אותן  –רקע כללי 

 מחלקות עברו לשם.
 אחר והתקורות הן מינימליות, השרות שניתן הוא לא מספיק טוב.מ
 

 : מאשר שנמצאים בתמימות דעים לגבי קבלת סיוע למחלקת כ"א.מ"מ יו"ר דירקטוריון
 

: מעדכנת שקיבלנו את ברכתו של מנכ"ל העירייה להשתלמות סייעות של תמ"מ מנכ"ל החברה העירוני
 מכון אדלר בנושא הורות.

 פרט לכך בוצעה חלוקת שי לעובדי החברה העירונית בדומה לעובדי הרשות.
 

 מנכ"ל העיריה: הנושא יועבר לאישור מועצת עיר ולחתימתה.
 
 


