
 27.12.2020פרוטוקול ישיבת ועד עמותה, יום ראשון 

נוכחים: רותי שמרון, מיקי שרגנהיים, יותם דויטש, איתי קן תור, אריה שטיינפלד, דניאלה פלנדרה, 

 אלדד חזן, צביקה שדה, מלי כהן ברייר, גל אורון.  

 

 יותם:   –. דיווח על מימוש מלגות 1

 המלגות השנה תוקצבו פי חמישה מהתקציב השנתי הממוצע למלגות, חצי מיליון שקל.  – אריה 

הגישו    25למשפחה. עוד    ₪1829, ממוצע    122,555משפחות. צפי התקציב    67עד כה טופלו    –יותם  

בקשות ונמצאות בתהליך. התחזית לפי היסטוריית שנים קודמות היא לכמות בקשות נוספת של עוד  

מהקהילה   30%-אלף ש"ח. כ  ₪250. כך שסך המימוש יעמוד על כ    82,313פחות. צפי  מש  45-כ

 הגישו מלגות.  

 

 . דיווח על תשלומי הורים לעמותה, יסודי ותיכון:2

 . אנו פועלים על מנת להרחיב את הגבייה.  360ילדים שילמו, מתוך  320 –גל 

 למים, מסננים וכדומה. זה מקשה. גבייה. יש אנשים שמתע 50%-בתיכון, כרגע עומדים ב –רותי 

מציע לצאת בקריאה דרך ועד ההורים וועדים שכבתיים, במיקוד לשכבות בעייתיות, על מנת   – ה  ריא

 לעודד תשלום בצורה הסברתית.  

 בתיכון יש משפחות במצב סוציו אקונומי נמוך יותר מן המשפחות ביסודי.   –רותי 

 גבייה, כדי שנוכל לשלם משכורות.   80% בשביל לכסות את התל"ן צריך לפחות  –מיקי 

 לנסות דרך וועד הורים והוועדים ולעשות מעקב שבועי בכדי לראות מה המצב.  – אריה 

 

 צביקה:   –. כיסוי ביטוחי לסיירת ההורים 3

 60צוותים ומעל    10הקיים בעמותה לפעילות סיירת הורים. יש היום   מבקש שימוש בכיסוי הביטוחי

הבעייתי הוא העניין הביטוחי. הביטוח של העמותה מכסה במידה ואנחנו מגדירים  מתנדבים. העניין  

שפעילות הסיירת היא פעילות שהעמותה מארגנת  אותה. בפועל, זוהי פעילות שחבר ועד עמותה 

 מההורים המתנדבים הם הורים ששייכים לוועד העמותה.   50%מפעיל אותה. 

 יוסיפו סעיף בהחלטות עמותה.   –החלטה 

 שקלים.  6000של העמותה בסך  ית וזכר שבמקרה של אירוע יש השתתפות עצמא

 אושרה.    –ההחלטה 

 

 גל:  –. בעיית אי הכרה בוותק עבודת מורי עמותה לצרכי דרגה במעבר למשרד החינוך 4

אנשי צוות שעברו מהעמותה למשרד החינוך, מורים ותיקים בעמותה. השיקול היה כלכלי מכיוון    3יש  

ים ותיקים יותר ויקרים יותר ולכן עדיף שמשרד החינוך יישא בהוצאות השכר שלהם. אלו שהם מור



מהעמותה  שעובר  מורה  החינוך.  חזרו למשרד  שוב  ואז  בעמותה  ואז  החינוך  במשרד  שהיו  מורים 

הוותק והדרגה נקבעים לפי הוותק בעמותה. המורים שחוזרים למשרד החינוך נשארים בדרגה שהיו 

 החינוך וכך גם לגבי הוותק. יש לכך השלכות על השכר.   בה קודם במשרד 

צריך לתת למורים האלו מענה לשנה הנוכחית. וגם עניין עקרוני שצריך לבדוק אותו משפטית. כרגע  

 מורים ביסודי. גל פנה להסתדרות בעניין והעניין בבדיקה.   3הבעיה היא עם 

 ותה.  אפשר לתת כרגע תמיכה לבדיקה משפטית מטעם העמ –יותם 

את העניי  – אריה   נבחן  לארץ.  יחזור  כשהוא  מיקי  ועל   ןנתייעץ עם  העמותה  על  זה משפיע  וכיצד 

 המורים. 

 

  


