
 

 

 21מס'  שלא מן המנייןעירייה ישיבת מועצת  פרוטוקול

 26.11.2019שנערכה בתאריך 

 בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

 :נוכחים

 ראש העירייה  - שושי כחלון כידור  •

 העירייה סגן ראש  - ירון חדוות •

 חבר מועצת העירייה  - עמית אזולאי •

 חבר מועצת העירייה  - ליטנטלרם ב •

 חברת מועצת העירייה  - 'מעיין חג'ג •

 חבר מועצת העירייה  - איציק בראון  •

 חבר מועצת העירייה  - איציק דב •

 חבר מועצת העירייה  - ברק אשרם •

 חבר מועצת העירייה  - גד רבינא •

 חבר מועצת העירייה  - שה בוארוןמ •

 חבר מועצת העירייה  - נחום ברזילי •

 חסרים:

 העירייה אש מ"מ רסגן ו - שי רומנו •

 ועצת העירייה בר מח - צבי ימין •

 חבר מועצת העירייה  - אלברט טייב •

 :בהשתתפות

 מנכ"ל העירייה  - ששי מגידו •

 ע. מנכ"ל העירייה  - אסנת טל •
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 גזברית העירייה  - ענבל דרור היימן  •

 יועצת משפטית לעירייה  - עו"ד שלומית גבע  •

 מבקרת העירייה  - אורית בז'רנו  •

 דוברת העירייה - אלמגור אטיאס  לההי •

 משרד רו"ח יעקב זיצר  - בי ענניר רו"ח  •

 כלכלית מנכ"ל החברה ה- סעדבני  •

 "ל המרכז הקהילתי מנכ- יסף זית •

 רכז קהילתי רו"ח מ- זילברמן דורית  •

 מהנדס העירייה - לי דיגאא •

 ה למען הקשיש ודהאג- ידן אבי וירו"ח  •

 הקשיש לעמןיו"ר האגודה - ןלילי הינד •

 יו"ר המועצה הדתית  - אהרון חג'ג'   •



 
3 

 על סדר היום:

 4 ...................................................................................................... הצגת דו"חות כספיים 
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 פרוטוקול

 ות כספייםדו"חצגת ה

 ורום?וטוב. היועצת המשפטית יש לנו ק  שושי כחלון כידור: 

 כן. :שלומית גבע

 .  אתה מתחילבוא שב.  שושי כחלון כידור: 

 מחוץ  לדיון (יהם מדברים בינ )

חות הכספיים אני  "לפני שאנחנו מתחילים את הדיון בדואני רק רוצה  שושי כחלון כידור: 

. אנחנו עה בהצללא  מזכירה ששתי הישיבות האלה הן ישיבות

חשוב לי הלאה.  כיםמקיימים דיון הצגת נתונים דיון שיח, וממשי

 ביום ראשון.נישואים  שנות 25לברך את רמי שחגג אחד 

 שכחתי עוד פעם על מה לברך.   אני כל הזמן שוכח.  ליטנטל:רם ב

ד  גאת חג הסיגת היום גית שחותיופאקיי. לברך את הקהילה ה -או  שושי כחלון כידור: 

מאוד יפה  ולקחנו חלק והייתה פעילות מאוד ירושלימה. ומחר אולי 

ה באמת חג שמח לקהילוהרבה מאוד אנשים שלקחו בה חלק. אז 

 האתיופית.

 תברכי אותי גם.  יק דב:איצ

 מה זה? שושי כחלון כידור: 

 תברכי אותי גם.  איציק דב:

 יציק. אאת  מברכתאני  שושי כחלון כידור: 

 שנות נישואים מה לא מגיע? 30 איציק דב:

 מתי חגגת? שושי כחלון כידור: 

 לחודש. אבל לא הזכרת את זה. 7  -ב  איציק דב:

 וק. יסביפב פרסמתלא  :דובר

שנה בנישואים.  אבל   30על זה שהוא שרד   באנחנו נברך את איציק ד ידור: לון כשושי כח

מי ששרד באמת זו אשתו. מי ששרד באמת זו אשתו אורית.  אני 
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  -ן בכל רחבי העולם היום הבין יוצ מבקשת לציין שביום שני אתמול 

. העיר כפר יונה מהיום הראשון  יםלאומי למאבק באלימות כלפי נש

הישן בצבע אדום. בעצם שמבטא את   העירייהן ייירה את בנאה

פעילות  מתקיימתויום חמישי  ימות ההזדהות שלנו עם מאבק באל

,  של הרשות המקומית בשיתוף פעולה עם המרכז הקהילתי כפר יונה

כך   -ואחר , כאן קודקוד חצאית בהצגהבהיכל תרבות.  אנחנו נצפה 

זמנים לקחת חלק  מון שכולם מובוכ ,ודיון סביב הנושאנתעסק בשיח 

בטח  שמתבקשתבאירוע. ההשתתפות  בעניין סולידריות חברתית 

וגם כאמירה  חברתית שאנחנו נגד כמובן הזה בתחום  בעיסוק

נשים.  אז אנחנו מתחילים עם  יומיה בוודאי כלפימות בכל תחאל

 של המועצה דתית. יםחות הכספי"הישיבה. נתחיל עם הדו

 ?יש נציגים :דובר

 הוא היה אמור להיות כאן. חגג?  אהרוןאיפה  ידור: ן כשושי כחלו

 נתחיל עם אחרים.  ובוא :דוברת

 מי נמצא פה? המרכז הקהילתי? החברה הכלכלית?   שושי כחלון כידור: 

 אולי רואה חשבון?  :דובר

 קהילתי.,מרכז חברה כלכלית  :דובר

 המועדון יגיעו יותר מאוחר. שושי כחלון כידור: 

 ן פה לא?ון של אהר ואה חשבוש רשו :דובר

 של מי? שושי כחלון כידור: 

 אהרון חגג. :דובר

 ) לא ברור, רחוק מהמיקרופון ( 

 מה זה?  שושי כחלון כידור: 

 היא אמורה להגיע.  :דובר

היא צריכה להגיע נכון. אז אנחנו מתחילים עם החברה הכלכלית.  בני   שושי כחלון כידור: 

 בני. חברה כלכלית זה אתה לא .בוא

 ם (ארגני) מת 
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לגבי כל התאגידים. אנחנו   8201בדצמבר  31ח כספי מבוקר ליום "דו שושי כחלון כידור: 

כלל זה לוחות הזמנים. אנחנו נעשה מאמץ להציג  -. בדרך 2019 -ב 

כדי שזה יהיה כמה שיותר  אותם קצת יותר מוקדם אולי כבר ביולי, 

 כן.הכספים. קרוב לסיום שנת 

חות "זה דו חות שאני מציג "כל זה דולם קודם שלום לכו ובט  :ביענניר 

ס אם זה מועצה דתית  אם  "שונים אם זה במתנ בפורומיםשאושרו 

חות האלה אושרו "זה דירקטוריון של חברת כלכלית. אז כל הדו

מיליון ש"ח. יש  33 -שותף של כ מונחתמו. חברה כלכלית יש רכוש 

מיליון   36 יאקטיב הכול -. סך מיליון ש"ח 3לנו גם רכוש קבוע עוד 

 תומדמקמיליון ש"ח שהרוב זה  33.8יש  התחייבויותש"ח. מצד 

מיליון   27 -בניכוי עבודות בביצוע נטו של לפי שיטה חשבונאית של כ 

נכון שוב  מיליון ש"ח.  1.7ש"ח. המאזן מצביע על יתרת רווח נצבר של 

רי זה  יום אח. 2018בדצמבר  31זה נתונים מאזניים, והם נכונים ליום 

 ול להשתנות. זה יכ

 אפשר שאלה. רם בליטנטל:

 כך. -אחר  שושי כחלון כידור: 

מדברים כאן על אז אנחנו  ברווח והפסד  ,רגע. דקה. ברווח והפסד :ביענניר 

ח על  "ח. דו"זהו זה בעצם עיקרי הדואלף ש"ח.  168בשנה של עודף 

יש   רמטי.שהוא משהו דגם כן אין איזה  ינוישינויים בהון עצמי אין ש

ח  "הדוח. שוב, כפי שאמרתי, "עיקרי הדוזה למעשה    ורים.כאן ביר

נשאלו הרבה שאלות   דירקטוריון החברה ב יכות רנדון באוהזה הוצג 

 בסופו של דבר  הוא אושר. כן שאלות גם בני יוכל לענות.

 כן. שושי כחלון כידור: 

לזמן  אשראי משיכת  ,דרפטובראשאלה אחת לבני. אני רואה שיש  רם בליטנטל:

 וחצי מיליון בבנק אז קצת הסבר. 15מיליון ש"ח.  יש  2.8של קצר 

 מיליון זה יותר  15זה שני פרויקטים שונים. כל דבר זה אחר.  בני:

 פנימה.  כנסבני  שושי כחלון כידור: 
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כנגד ביצוע עבודות מיליון  זה כספים מקדמות שקיבלנו  15 בני:

   .וניםגבעת אלאו  כמו שרונה,בפרויקטים 

 איציק. כידור: שושי כחלון 

בשיטה של משק את הפרויקטים  יםלהיפה נוף. כאשר אנחנו מנאו  בני:

כספי סגור של כל פרויקט. אין דבר כזה לערבב בין פרויקט לפרויקט.  

לזמן קצר זה הלוואה שלקחנו  לצורך הקמת המבנה  ההלוואה

ודש  ם הקרובים חהזו אמורה להתחלף בחודשי ההלוואהמרפאה. 

שנה. המרפאה  13  -ל הלוואה לזמן ארוך ב ,וביםרקה חודשיים

 . כבר מחר אמורים לחבר חשמל.  הסתיימהאוטוטו מסתיימת.  בעצם  

 תכף חונכים. שושי כחלון כידור: 

 . פתיחהיש טקס  בני:

 תכף חונכים. שושי כחלון כידור: 

  תלה הם ריבי, שהתנאים שאני מניח שהתנאים אני רק מניח  אולי לא רם בליטנטל:

 יותר מהלוואה לטווח ארוך.  גבוהה הרבה

 ברור. ברור.   בני:

לה ולא מלכתחילה לזמן ארוך אם אנחנו  יםאז למה אנחנו זקוק רם בליטנטל:

  ארוך? לזמן להחליף הולכים 

כי לקחנו כסף שאנחנו זקוקים לו בפרויקטים אחרים ואין לי את   בני:

ה?  הם. אם  ניקח  מבב ביניכול לערלא יאני  לוחות הזמנים שלהם. 

 אני לא אקח את הכסף של שרונה. 

 מיליון זה לצורך פרויקט של קופת חולים. 2.8 -אתה אומר  שה  רם בליטנטל:

 נכון.  בני:

אתה הולך להחליף את זה לזמן ארוך אני שואל למה מלכתחילה לא  רם בליטנטל:

 לקחת את זה לזמן ארוך? 

את זה כל עוד   ן לנו אפשרות להחזיראי היה לקחת כיאפשר  -כי אי  בני:

 הבנייה נמשכת ואין הכנסות.

 בסדר. אז אתה לוקח בלון.  רם בליטנטל:

 זה הבלון. זמן קצר  זה הבלון. בני:
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 קשים יותר.  זה בתנאים  רם בליטנטל:

 אחוז.  0.2זה ממש הפרש קטן מאוד.  בני:

 זהו?  רם בליטנטל:

ת בנק  נו את זה באמצעוטן. לקחממש הפרש ק זה ההפרש הקטן. זה בני:

הזו   ההלוואהגם   פועלים. זה ) לא ברור ( לשעבר. הפרש ממש קטן.

פי הצורך . כלומר, כעיקרון עלות סך כל  -נלקחת לשיעורים. על 

 מיליון ש"ח.   6שאנחנו אמורים לקחת זה  הלוואה

 כן. רם בליטנטל:

 ן .לקבל  תשלוםלפי  פי הצרכים -אנחנו לוקחים רק על  בני:

 ברור. רם בליטנטל:

 עד היום לקחנו פה זה   בני:

   לפי התקדמות בעבודה.  רם בליטנטל:

וחצי   5 -אז לקחנו עד עכשיו כ  2019אנחנו כבר בסוף  2018מדובר על   בני:

 מיליון.

 תודה. רם בליטנטל:

 פלאפון?  עוד משהו שאלות לגבי דוח של החברה הכלכלית?  שאלות ב שושי כחלון כידור: 

 ליין.  אני בפרסום און ק דב:ציאי

 תודה. שושי כחלון כידור: 

 מועצה דתית? :ענביניר 

 כן.  שושי כחלון כידור: 

 מועצה דתית. :ענביניר 

 רגע.  שושי כחלון כידור: 

 ) מתארגנים (

  ש?ישאתה רוצה את העמותה לק ענבל דרור היימן: 

 ח.  "ת הדומיצג אהוא  אהרוןצג את יכן. הוא  לא מי לון כידור: שושי כח

 תעשה את המתנ"ס. ,תעשה את זה  ן: ענבל דרור היימ

הוא לא עושה את המתנ"ס. תבדקו ששי אסנת תבדקו מה  קורה עם   שושי כחלון כידור: 

 העמותה. 
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 ) מתארגנים (

כפר יונה מנכ"ל המרכז הקהילתי של  ת סף זייטוב מי שלא מכיר  שושי כחלון כידור: 

לפני   תפקידו חיל אתס בסדר?  התי בואו נתכנהתחיל את תפקידו לפנ

 .כמובן לא מיצגח הזה "שבוע. הדו

 בהצלחה. :דובר

 תודה.  שושי כחלון כידור:

 תודה רבה. :תסף זיי

 כן? בבקשה.  על עצמו? אתם רוצים שהוא קצת יספר  שושי כחלון כידור: 

אור   תפקיד ארוך בעירייתסף אני מגיע אחרי ימה העניינים ?  אני  :תסף זיי

וצעירים  ערחברה נואת אגף תי לתפקיד שלי ניהבסוף ה יהודה.

רתי מהצבא בעצם עד היום אני עוסק רחהשתבעירייה. מאז ש

 ף. טרשמח להצשל תכניות חברה וקהילה.   וריכוזבתחומי ניהול 

 בהצלחה.  :דובר

 תודה רבה. :תסף זיי

 קהילתי.  ח הכספי של המרכז ה"טוב. אנחנו עם הדו שושי כחלון כידור: 

 קיי?   -מתנ"ס או  :ענביר ני

 המרכז הקהילתי. אני מבקשת לא לקרוא מתנ"ס, המרכז הקהילתי.  שושי כחלון כידור: 

.  2018בדצמבר  31  -המרכז הקהילתי. שוב. מאזן זה יתרות נכונות ל  :ענביניר 

לזמן  תפיקדונון. עוד מיליון ש"ח בבנק במזומ 1.6היה  ,מה שהיה

.  3.3ייבים של . היו עוד ח3.2הכול בערך  -וחצי בסך  קצר עוד מיליון 

וש קבוע  וחצי מיליון ש"ח. יש עוד רכ 6 -שותף היה  כ מרכוש  להכסך 

מיליון ש"ח. בצד של התחייבויות   7.4אקטיב ל הכ אלף ש"ח. סך  890

מיליון ש"ח. זה מורכב ממשכורת של דצמבר  5.3היה  שוטפות

ספים שנגבו ש וכהכנסות מרא .1.8. ספקים 2.3ששולמה בינתיים 

ע מיליון  ורב 1חצית שנייה של השנה חוגים. ר כנראה עבור מספטמב

 מה שנקרא ס יש "ש"ח. למתנ

 מרכז קהילתי.    :דובר
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וכאן  שהוא הולך ופוחת. מרכז קהילתי סליחה. יש מה שנקרא גרעון  :ענביניר 

מר ש  . כלומיליון  1.336היה בתחילת השנה כש אלף ש"ח  957 -מ  הוא 

יפה יש עוד גרעון.  שזה בירידה ש"ח  אלף  400  -ל קרוב  יש כאן

מיליון ש"ח. שזה התחייבות   2התחייבות של סיום יחסי עובד מעביד 

שותף  מלזמן ארוך. ההון החוזר הוא חיובי. כאשר בצד של הרכוש ה

 5.3וחצי מיליון ש"ח. מול התחייבויות שוטפות  6כפי שאמרתי 

 מיליון ש"ח. 

 העיר. מועצתחבר  ארבינ חכה רגע.  הצטרף לישיבה גד כידור:  שושי כחלון

מיליון ש"ח.  28 -מדובר על מחזור של כ פסד אז  הבצד של הרווח ו :ענביניר 

 עצמאיות הכנסותמיליון  19מחזור בהחלט נאה. כאשר  נתון זה 

חררו  מהרשות המקומית ועוד סכומים ששו  וןמילי 1.145מחוגים. יש 

מיליון. יותר  25  -קרוב ל ו 20פעילות עלות ה. 7.3נטו  מנכסים

אלפי   266בעודף לתקופה ל סיימו הכהוצאות הנהלה וכלליות, סך 

 ח.  "ש"ח. זה עיקרי הדו

 גם אנחנו קראנו את אותו דבר. איציק דב:

ח  של המועצה הדתית. וניר "וכן? את זה עכשיו אתה תציג רק הד שושי כחלון כידור:

 ציג . יודע להתה אם א יבדוק

 בעה אז הייתי בניגוד עניינים.  הייתה הצ אם  איציק דב:

 .  הבהרותאבל אתה לא.  כן שאלות הערות  שושי כחלון כידור: 

אלף ש"ח  200   -קטנו קרוב ל טוב. הערה הכנסות עצמיות מחוגים  רם בליטנטל:

 למרות שהישוב גדל. אני מקווה שזה בגלל שהורידו את מחירי

 שזה הסיבה. ברים כאלה החוגים ד

 זה לא משהו מהותי.    200  -זה ממש פחות  מ  דורית:

 אלף. 189 רם בליטנטל:

לא הייתה שום נק' משמעותית לגבי זה. זה לא חקרנו את זה לעומק.   :דורית

 אין אין פה משהו מאוד אין מגמה. 

  יאנקטנה.  בסדר. הישוב גדל. אנחנו רוצים לראות פעילות גדלה . לא   רם בליטנטל:

 מקווה 
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 עדיין  לא. יגדל. 2018 -ב הישוב גדל בשרונה  2019 -בעיקר ב  :דורית

 קיי. -או  רם בליטנטל:

 שווה לראות את זה בהשוואה. שושי כחלון כידור: 

 אגב  :דורית

סף יושב כאן ובאמת חלק יה שצריך להסתכל עליה בא'. ארזו ה שושי כחלון כידור: 

גיים שצריכים לראות גם  טים  האסטרמהתפקיד ואולי חלק מהיעד

לראות אם  2019בעיניים שהוא מסתכל עוד מעט אנחנו בסוף שנה של  

מגמת שינוי ועליה. אם לא באמת לשים את זה כיעד  יש איזו שהיא 

לראות דווקא בגלל הגידול אני חושבת שזו הערה   2020  -ל אסטרטגי 

 מאוד חשובה.  

 שתי שאלות נוספות   רם בליטנטל:

 גם בצד הכספי ולא רק בצד הכספי. דור: יי כחלון כשוש

מה עם הכנסות אחרות?  ח הפעילות. אחת " שתי שאלות נוספות מדו רם בליטנטל:

 אלף ש"ח?  150

 כן. שושי כחלון כידור: 

 אה. בשביל  ום נסכ רם בליטנטל:

שיש. שזה חצי   קפיטריהבעיקר דמי שימוש של זה הכנסות אחרות זה  :דורית

י ממש את כל המאזן בוחן אבל אשמח  ת שלא הבאתהאממהסכום. 

 לתת הסבר בהמשך. 

 קיי. שאלה אחרונה   -או  רם בליטנטל:

 דורית  שושי כחלון כידור: 

. אלף ש"ח   154שאלה אחרונה שלי זה הוצאת מימון מכובדות  רם בליטנטל:

 שראי?  אס זקוק ל"המתנ

  לא. זה הוצאות מימון של כרטיסי אשראי של חוגים.  :דורית

 אה . ל:טרם בליטנ

 .  מהכנסותגביה של חוגים  :דורית

 ל עמלות חברות אשראי?זה הכ רם בליטנטל:

 רק של ישראכרט. ,רק עמלות :דורית
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 תעשו איתם עסקה טובה יותר.   רם בליטנטל:

 של סלקים. :דורית

 מה זה שוחטים.   רם בליטנטל:

 אם יש לך הצעה אנחנו נשמח. :דורית

 ... ביא ים אותו תאבאין. ה רם בליטנטל:

 ) צוחקים ( 

 קדימה. תדבר איתם.   רם בליטנטל:

 תודה. תודה רבה.  שאלות נוספות? הבהרות?   שושי כחלון כידור: 

 תודה לכם.  :תסף זיי

 טוב.  ון מה העניינים.  ערב מועצה דתית. אהר ושי כחלון כידור: ש

 ) מתארגנים (

ר אין מה לעשות אתה  ציר זהדתית וני . ממונה על המועצהאהרון חגג שושי כחלון כידור: 

 ח הכספי."הדותהיה. יציג את 

בדצמבר היתרות  נכונות לאותו היום.   31 שוב  מועצה דתית  טוב.  :ענביניר 

מיליון  1.2  -מיליון ש"ח. מתוך  זה קרוב ל   1.545נכסים שוטפים 

יתרה קטנה של אלף ש"ח.  335מזומנים בבנק.   עוד קצת הקצבות 

התחייבויות שוטפות גם יש לנו רכוש קבוע    ש"ח.אלף  16של חייבים 

   -שגדל כלומר, עשו פה איזו שהיא רכישה של רכוש קבוע או שיפוץ ב 

בסוף שנה קודמת. ההתחייבויות   232 לעומת  אלף ש"ח. זה גדל  446

אלף  200שהיו שנה קודמת   -מ  גדלו גם אלף ש"ח,    324השוטפות 

אלף ש"ח. כך  110של  הכנסות אן ש"ח כי שינו גישה. יש כ

אם אני מנרטל את זה הן זהות.    למעשה שההתחייבויות השוטפות  

בפיתוח בית עלמין ועוד קרן אלף ש"ח.  926יש להם עודף נצבר של 

רכוש  ן חוזר חיובי הו הכול -. בסך 112אלף ש"ח, עוד קרן כללית  256

ב.  זה מצב טו ת.שוטפו התחייבויותאלף  300שותף מיליון וחצי מול מ

בהכנסות  מיליון ש"ח די דומה  3.3 -המחזור היה כ פסד הברווח ו

.  אלפים ש"ח. כלומר, היה למעשה איזון 8של ודף והוצאות וסיימו בע

מהרשות   700מיליון מהמשרד לשירותי דת   1.2הגיעו  3.3הכנסות של 
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סכומים ששוחררו עוד ו. 544המקומית, עוד הכנסות עצמיות של 

מיליון   1.8  -קרוב ל בצד של ההוצאה  לף ש"ח.א 836ו של נטמנכסים 

ות כל היתר זה תשואזה גמלאים.  419הלך לשכר. מתוך זה  ש"ח 

 זהו מי שרוצה לשאול. . לפעילות 

 יותר מהכפילו את עצמן.,הכפילו  ,גדלו  הוצאות פעילות  ?יש הסבר רם בליטנטל:

 יותר מהכפילו.   שושי כחלון כידור: 

ף ש"ח נוספים. קצת הסבר על זה? איך ככה. גם שאלה אל 687ן. כ רם בליטנטל:

 נוספת אם אפשר הסבר על ריסטיטמנט למה נעשה? 

 זה לאהרון.  שושי כחלון כידור: 

עלמין.  זה סכומים ההוצאות אני יכול לענות . זה פיתוח בית  :ענביניר 

 .  מההגבלה ששוחררו

 קיי.  -אה, או  רם בליטנטל:

 אלף ש"ח בבית עלמין.  800פיתוח של  כן. עשו :ענביניר 

 אז זה נרשם בשוטף גם.  רם בליטנטל:

 לה לגבי שאלה שנייה מה שאלת?   הסכום מהגבכן. זה שחררו את  :ענביניר 

 על ריסטיטמנט.  רם בליטנטל:

 זה הוא. :ענביניר 

 לתרגם שאתה אומר ריסטיטמנט. אתה צריך  שושי כחלון כידור: 

 זה הצגה מחדש.  :ענביניר 

 של מה? כידור:  ושי כחלוןש

מס' השוואה עם . 2016אם תשימו לב גם יש את הנתונים של יש  רם בליטנטל:

  מחדש. הצגה מחדש אני שואל למה נדרשה  הצגהכוכבית למטה כתוב 

 ?הצגה מחדש

 זה מה שאתה שואל.  שושי כחלון כידור: 

 כן. זה שינוי.   רם בליטנטל:

 כן. שושי כחלון כידור: 

זאת אומרת היה לנו שם איזה משהו ואנחנו    נט. טמריסטיה בלעז.  ז רם בליטנטל:

 מספרים לכם עכשיו את המס' הנכונים. 
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עשו שינויים   2018ח "שעשו את דומשהו במס' האלה שינו אותם.   :ענביניר 

 שאושר   2016של במס' 

  הואקיי.  -ח. זו שאלה שאנחנו או "אולי צריך לשאול את עורך הדו שושי כחלון כידור: 

 ע לענות על זה. לא יוד

 לדעתי :ענביניר 

 .להא שהאז הפניתי אלייך את  רם בליטנטל:

 ח. "הוא לא עורך הדו שושי כחלון כידור: 

 מי נתן את ההוראה.   רם בליטנטל:

אני מבקשת שנפנה את   קיי. אנחנו נפנה את השאלה הזו  -אנחנו או  שושי כחלון כידור: 

ות המועצה הדתית  מצעובן. באח בכתב כמ" לעורך הדו  השאלה הזו 

ועצת העיר.  . אנחנו נעביר אותה כמובן לידיעת חברי מונקבל תשובה

 בסדר?

 אני אגיד לך מה אני חושב.  :ענביניר 

 על הכיפק. רם בליטנטל:

  אני אגיד לך מה אני חושב.  :ענביניר 

 כן. רם בליטנטל:

יינים. יש  עמ דת שינואני לא יודע לתת לך מס'. שינו במשרד לשירותי  :ענביניר 

 יין. עפונקציה של מ

 יין.עמ :תברדו

 שנבחרו.  מהעינייםשל משרד של ירון. אחד  ינים זה יעאחד המ :ענביניר 

 מהמעיינים.  :דובר

באים לפגישות חשבונאיות זה יכול מהמעיינים. עכשיו המעיינים  :ענביניר 

 להיות שהם שינו איזו שהיא גידול חשבונאית. 

 רואה חשבון.חראי זה א מעיין :דורית

 ח.  "ן בדוימעי שושי כחלון כידור: 

 אה חשבון.  מעיין על הרו :ענביניר 

אולי שאבין כי אני מתקשה לראות בכלל איפה בדבר הזה יש הוצאות   רם בליטנטל:

 כך  -ח. למה יש כל "הדושהן לא לשנת כך  -כל והכנסות 
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 יש. לא? :תברדו

 אתה מבין? רם בליטנטל:

 כן. נו. זה שינוי שינו גישה. ותשינו גיש :ענביניר 

 קיי. -או  רם בליטנטל:

 זה מה שאני יכול לחשוב. אני לא יודע להגיד לך איזה מס' השתנה.  :ענביניר 

ח ואנחנו ניתן תשובה "נבדוק את זה מול עורך הדו ובןאנחנו כמ שושי כחלון כידור: 

 מסודרת בסדר? אנחנו נעשה את 

 זה  :ענביניר 

 דיקה הזו.  שאלות נוספות? הערות? הבהרות? תודה רבה אהרון. ב ון כידור: שושי כחל

 תודה רבה. אהרון חגג:

 תודה רבה. שושי כחלון כידור: 

 אהרון תודה רבה.  רם בליטנטל:

 נתראה בשמחות.  אהרון חגג:

 תמיד. האגודה למען הקשיש מוזמנים לפה.  שושי כחלון כידור: 

 ) מתארגנים (

תך.  רק תציגו את השמות שלכם בבקשה כדי שזה יהיה  יאנחנו אן. כ שושי כחלון כידור: 

 לפרוטוקול בסדר?  

 ) לא ברור ( 

 תחזור  על השם שלך.   שושי כחלון כידור: 

 . ןאני אבי ויד :ןאבי ויד

 . ןלילי הינד :ןלילי הינד

 . ןי הינדליל שושי כחלון כידור: 

 ) מתארגנים (

נעבור לנתונים שוב כנ"ל סוף   וקיי בוא - קיי ערב טוב לכולם . או -או  :ןאבי ויד

מותה. אז ככה דווקא  ידי חברי ע ים שהוגשו כמובן על נתונ 2018שנת 

ח רווח והפסד "בעצם מקביל לדוח הפעילויות שזה "נתחיל בדו

כלל בצורה  הכנסות של העמותה עולות בדרך בחברה עסקית. 

קורה  שזה גידול מיליון ש 5.361  -ל מיליון  5.163  -עקבית.  עלו מ 
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כמעט כל שנה למרות הרבה חששות. גם במקביל עלויות פעילויות 

מיליון. בסוף אותה   4.508   -מיליון ל  4.459  -שוטפות גם כן עלו מ  

  אןמכון שוטף. גירע היה 2017 -אלף, ב  123שנה היה עודף שוטף של 

שכל שנה יש לה את התנודתיות שלה שנה אחת יכול להיות גרעון 

אם נעבור למאזן עודף מסוים. וימת יכול להיות סשנה מ,וים מס

של האגודה למען  ית גות הפיננסההמאזן בעצם משקף את ההתנ

קבוע  מיליון, יש לנו גם רכוש  1.307של טף הקשיש. יש לנו רכוש שו

יש לנו באגודה למען הקשיש. הפיתוח שנעשה בעבר בעצם כל 

חוזר  הון נו לאומר שיש  זהאלף ש"ח.  537שוטפות של  התחייבויות

אלף. כלומר,   939   -של קרוב ל חיובי וזה אומר שיש לנו עודף מצטבר 

כלל כל שנה היא  המצב הכספי של האגודה הוא יציב. בדרך 

משתדלת גם לפי הנחיות של חברי הוועדה ) לא ברור ( לשמור על 

גם לשמור על  גם להשקיע בקשישים ,משהו זה יציב פלוס / מינוס 

 ת ולא להשתולל. יסנתנות הפינהאי

 להשתולל זה לא. רק עם קשישים.  שושי כחלון כידור: 

 בדיוק. :ןאבי ויד

 שאלות הבהרות? הערות?  מה?  שושי כחלון כידור: 

 עושה עבודה מדהימה. מהניסיון אני רק רוצה להגיד  שלילי  :אלברט

 נכון. זה נכון.  שושי כחלון כידור: 

 ממש. עושה עבודה.  :אלברט

 אני מסכימה.   כידור:  שושי כחלון

 דק' מה קורה. מדהים.  5חור של  , איעד שמגיע אבי :אלברט

 היא הנשמה היתרה.   שושי כחלון כידור: 

 צריכה להבין.   :אלברט

 במועדון נכון. ללא כל ספק. הערות הבהרות? תודה רבה.  שושי כחלון כידור: 

 תודה לכם. :ןאבי ויד

 תודה.  שושי כחלון כידור: 

 מתארגנים () 
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 ? . יועצת משפטית הערה משהו? שום דבר21סיימנו את ישיבה מס'  חלון כידור: שושי כ

 הכול  בסדר?  

 .  22אנחנו פותחים את ישיבה מס' הגיעה לסיומה.  21אז ישיבה מס' 

    
 ששי מגידו שושי כחלון כידור  

 העירייה מנכ''ל ראש העירייה 


