
 20/9/16סיכום ועדה כספית מיום 

 ) ראשון (בסעיף האלוש  ברק(טלפונית), יגאל, לימור ,סימה טל, שמוליק, משתתפים: 

 .                                  הוצג הקושי בגביית שכ"ל בחנ"מ   – גביית שכ"ל בחנ"מ  .1
בימים הקרובים ,  יגאל ושמוליק יכינו מכתב משותף לגביית שכ"ל מהורים חייבים בחנ"מ .א

 . טלפונית למשפחות החנ"מ החייבות נוספת לקראת סוכות תיעשה פנייה 
 .עדת הנחות ולהציע למשפחות החנ"מ  לפנות לו .ב

 
 מקרה מיוחד –ח אדם למילוי מקום בחנ"מ תקשורת וקליטת כ .2

עד סוף דצמבר  שעת מינימום ש"ש בתעריף שכר  20מ"מ בהיקף אשר קליטת הוחלט ל
יש לעגן בחוזה מסודר (ברק/טל  יעבירו  אחד הסיעים .עקב מצבו הבריאותי של  2016

 ללימור ההסכם) . בסוף דצמבר ייערך דיון נוסף בעניין .
 

 דיון באישור השקעות : א. יורט ב. מכולות  .3
 :צרכים דחופים שני הועלו 

 חסרהכיתת אם א. 
 מכולות   -פתרון לאחסון ב. 

 לפני תשתיות (חשמל, מיזוג  וכד')₪  60,000 –מ'   7הצעות מחיר ליורט, בקוטר 
 ₪  30,000-כ –פיט כולל הובלה  40מכולות שתי הצעות מחיר ל

 : דרוש .  תעקרונילאשר הוחלט  –יורט  –החלטה 
 לקבל אישור המועצה .א
 לקבל הצעת מחיר כולל התשתיות המבוקשות  .ב

 החלטה מכולות 
 מאושרתמסגרת התקציב  .א
 שמוליק יבדוק עם איש הרכש שלו הצעה נוספת .ב
  הובלהאת נושא הטל תבדוק מול גלית (אמא בבי"ס)  .ג

 הועדה הכספית תעודכן בכל התפתחות בנושאים אלה . 

 ₪ . 4800הכנת השטח להצבת המכולות : אומדן ל – אחרי הועדה דכוןע

 סוגיית עובדים המועסקים ע"י העמותה  .4
להעביר את עובדי החלטה מהמסתייגת מ /יגאל ולימור כי המעדכנה את ורד  –עדכון 

 העמותה למועצה . 

  באופן תהליכי ומסודר מועסקי עמותה יימשך טיפול ברשימת המשך ה

  סיוע זמני למילוי מקום בגן הצעיר .5
התאקלמות והעומס רבים ולכן הקושי ב, ש')  2.8עקב קליטת תלמידים בגילאים צעירים (

 שיופחתו מהרזרבה . ₪  4000-חודש ספטמבר בעלות מוערכת של כנוסף לסיוע תבקש נ
 

 :שכר לימוד  .6
 הועלו מס. בעיות של תשלומי שכר לימוד . 

 
  לקראת שלב ב':  בוועדת היגוינציגות  .7

  לוועדת ההיגוי.דמות כספית ו קשה לצירוף דמות מקצועיתב
 , כספית עדה הפורום של ו -נושא הכספיב -
 בעבר נוצרו מתחים רבים . -נציגות מועד העמותה לצרף לא הומלץ  – המקצועינושא ב -



 
 שונות 

 .  7/10יתקיים ב –פורום משותף  .1
 שבון העמותה.ועברו לחעל מנת שי, אש"ח  400  -טיפול בנושא היתרות לבקש מאיתן  .2
אלא מגרש ספורט שעלותו נמוכה  לבנות מיניפיץהמליץ לא הוחלט ל -מגרש הספורט  .3

 יותר
 משותף.הפורום ועלה בחוג דרבוקות , טיולים כנרת . נושא הקפיטריה י –עודכן בתקציב  .4

 

 לימור . 

 

 

 

 

 

 

 
 


