חברת "מוניסיטי"

ביטחון לתקציבי ביטחון
חברות "רון פישמן ושות' רואי חשבון" המעניקה שירות מקסום
הכנסות ממשרד החינוך לכ 100-רשויות ברחבי הארץ " ,רון
פישמן ביקורת פנים" מספק שירותי ביקורת פנים  ,ביקורת גופים
נתמכים  ,בקרות כספיות ותפעוליות לרשויות מקומיות ותאגידים
עירוניים.
שבתאי בראל ,מנכ"ל משותף  -בעל תואר ראשון בהצטיינות
בחשבונאות ומנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע ,כמו
כן בעל ניסיון רב בתחום תקציבי חינוך ,רווחה ואבטחת מוסדות
חינוך .במהלך עבודתו במשרד ,שבתאי ייצג מעל ל 60-רשויות
מקומיות ובעלויות .בעברו שימש כרפרנט בכיר במשרד החינוך
בכל הקשור לשכר עובדי הוראה ותשלומים לרשויות מקומיות.
אלירן תורג׳מן ,רו"ח ,מנכ"ל משותף  -בעל תואר ראשון בהצטיינות
בחשבונאות ומנהל עסקים ,המסלול האקדמי המכללה למנהל
ראשון לציון .בעל ניסיון רב בתחום תקציבי החינוך ,שכר ואבטחת
מוסדות חינוך .בוגר חברת רואי חשבון זיו האפט.BDO -

חברת "מוניסיטי ישראל" היא חברה פורצת דרך בייעוץ לרשויות
מקומיות בתחום תקציבי אבטחת מוסדות חינוך .החברה מייצגת
למעלה מ 80 -רשויות מקומיות ביניהם עיריית ירושלים ,עיריית
חיפה  ,עיריית כפר סבא ,עיריית באר שבע  ,עיריית הרצליה,
עיריית פתח תקווה ,ועוד עשרות רשויות נוספות.
במסגרת פעילותה הצליחה להשיב לכלל הרשויות המיוצגות
כספים אבודים בממדים משמעותיים ,בין היתר באיתור תקלות
רוחביות וטיפולן למול השלטון המקומי ומשטרת ישראל.
ההישגים המשמעותיים של החברה הינם:
•השבת כספים לרשויות בכל הקשור למערכת "שירת הסירנה"
•עדכון פרמיה העסקה רציפה לכל הרשויות בארץ לשנת תשע"ז
•השבת כספים אבודים בנושא תגבורי אבטחה
•השבת כספים אבודים מתוך מערכת "אלון" לשנים 2005-2015
איך אנחנו יכולים לסייע לכם?
במסגרת ההתקשרות החברה מתחייבת להתאמה מלאה
בין העסקה בפועל של מאבטחים לבין אישור התשלום על
ידי משטרת ישראל (בכפוף למגבלת הזכאות לכל מוסד).
אנו מבצעים בקרה ומעקב על דיווחי המאבטחים במערכת
 ok2goומציפים מדי שבוע חוסרים ,תקלות בדיווחים ומטפלים
בהם ישירות .בין היתר השירות מבטיח בדיקה יסודית של
חשבוניות הקבלן ,התאמות ההכנסה בפועל אל מול הדיווחים.
חברת "מוניסיטי ישראל" מיסודה של חברת "רון פישמן ושות'
רואי חשבון" המלווה כ 100-רשויות בתחום תקציבי חינוך ,הקשר
עם החברה מעניק יתרון מובהק בכל הקשור לידע ומומחיות
במשרד החינוך .בין היתר :עדכון זכאות למוסדות חינוך מיוחד,
עדכון שעות למוסדות על פי זכאות ,אישור תקנים ,תיקון לוחות
שנה והקשר הישיר אל מול גורמים בכירים במשרד החינוך.
החברה כוללת הון אנושי ושותפים בעלי ידע ,מומחיות וניסיון
בגיוס תקציבים ממשרד ממשלה בכלל ובאבטחת מוסדות חינוך
בפרט.
השותפים בחברה:
רו''ח רון פישמן ,יו''ר קונצרן החברות לגיוס תקציבים ממשרדי
ממשלה – בין החברות שרון שותף לניהולם ניתן למצוא את

להלן ריכוז ההמלצות מיושבי הראש של האיגודים המקצועיים
בעלי ההשפעה בשלטון המקומי:
יו"ר איגוד הגזברים וגזבר עירית באר שבע ,רו"ח תומר ביטון:
"עיריית באר שבע קיבלה ממשרד פישמן את השירות למיצוי
תקציבי אבטחת מוסדות חינוך שבוצע לשביעות רצוננו המלאה"
יו"ר איגוד הקב"טים והממונה על אגף חירום וביטחון בעיריית
בני ברק ,חיים נוגלבלט" :ישבתי עם השותפים בחברת מוניסיטי
במספר פגישות עבודה ,במהלך הפגישות התרשמתי בצורה
יוצאת דופן מרצונם לסייע לרשויות למצות תקציבי אבטחת
מוסדות חינוך וברצון לסייע לאיגוד הקב"טים בנושאים נוספים".
יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך ,סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה יו''ר
איגוד מנהלי מחלקות חינוך ,סמנכ''ל חינוך תנו''ס ורווחה בעיריית
הוד השרון ,אבי קמינסקי " :אני עובד עם השותפים בחברה שנים
רבות ,בכל תחום הביעו מקצועיות ,יחסי אנוש ומיצוי הכנסות
יוצא דופן".

פרטי קשר:
רון פישמן – 052-5342592
שבתאי בראל – 054-7383358
אלירן תורג'מן – 052-7985750
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