
 2021במרץ   23פרוטוקול ישיבת ועדת עמותה מיום 

נוכחים: אריה שטיינפלד, צביקה שדה, מיקי שרגנהיים, דניאלה פלנדרה, אמרי אביטן, אורית מרנדה, 

 יותם דויטש 

 . עדכון מלגות: 1

כ לערך מתוך    120,000  -נוצלו  זקוקות   ₪500,000  שהיו  המשפחות  שכל  מניחים  אנו  שהוקצב. 

 שקלים.  150,000למלגה הגישו. יש מספר ערעורים, להערכתנו לא נגיע גם ל

במודל היא מלגה   התקרה המקסימאלית   שנים.    8אריה: המודל על פיו נקבעת המלגה נבנה לפני כ  

עד   לנו  50%עד  ובמסגרת ערעור    30%של  גרם  שכזו,  תקציב המלגות בשנה  של  הנמוך  הניצול   .

לחשוב שצריך לעדכן את המודל  ולהעלות את גובה התקרה למלגה. אנו מעוניינים לעשות בדיקה  

מחודשת של הקריטריונים, לנסח מודל חדש ולהביאו בפני הוועד לאישור. לאחר שיבנה מודל חדש 

  .המשפחות שקיבלו כבר  מלגה  70-רש לכההפ נרצה לבחון את משמעויות השלמת 

 צביקה: לדעתי כדאי לשנות גם את השם "ערעור". 

 יותם: וגם את השם "מלגה". 

 הוחלט שוועדת מלגות תנסח קריטריונים מחדש ותביא לאישור הוועד.    –החלטה 

 . העסקת מורי תל"ן:  2

מנהלים בנוגע למספר השעות.  אנו כעמותה משלמים למורי התל"ן על בסיס הדיווחים שמגיעים מה

 המורים עובדים על פי הסכם בתנאים דומים לתנאי אופק חדש. 

בהגדרת הוותק. ותק צה"לי לא נכנס אצלנו בתוך חישוב  לאחרונה, גילינו שיש לנו ככל הנראה טעות  

בהסכמי ההעסקה בכל שנה, המורים    .מהמורים זה אכן רלוונטי  למי   הוותק. אנו צריכים לבדוק  

קבלים את התנאים על פיהם הם מועסקים שכוללים בין היתר גם את שנות הוותק. לגבי המורים  מ

תיקון רטרואקטיבי. לפי הערכה   לגבי  והלאה, השאלה היא  אנו נתקן מפה  שיימצא שנדרש לתקן, 

שקלים בשנה תוספת    60,000-על סך כל התשלומים, כ  3.3%-יסתכם ב ראשונית, הפער המקסימלי  

ההע הטעות לתקציב  את  לתקן  רוצים  אנחנו  האם  השאלה  רטרואקטיבי.  תחשיב  עשינו  לא  סקה. 

 רטרואקטיבית? 

מיקי: בותק הוראה שרות צה"לי לא נחשב ובוותק עבודה שרות צה"לי כן נחשב. אנחנו לא עשינו 

הבחנה בין הדברים. אצל חלק מהמורים קיבלנו דיווח של שנות ותק מהמורים עצמם. אנו נפנה באופן  

לשנה  אי רטרו  לשלם  היא  הנטייה  ותק.  שנות  על  מעודכנים  פרטים  לקבל  מנת  על  מורה  לכל  שי 

 הנוכחית. לא נוכל לפצות רטרו מורים שפרשו. מבחינה חוזית אנו לא מחויבים לתשלום זה. 

 ומעתה והלאה.  החלטה: תערך בדיקה וייעשה תיקון לשנה הנוכחית 

 ל בתי הספר הדמוקרטיים: . עדכון בנוגע לפגישה של ראשי הוועדים ש3



אריה: בפגישה שבה השתתפתי הובא לידיעתי שיש משרד בירושלים שמתמחה במתן שירותי הפקת 

נתוני שכר להעסקת מורי תל"ן. אני מבקש לבחון את החלופה של  העברת נושא חישובי השכר של 

 המורים לגורם חיצוני. 

 החלטה: מאושרת בדיקה. 

 ועדי בתי ספר דמוקרטיים אחרים.  צביקה: חשוב שיהיה קשר עם 

אריה: מסכים. ייתכן שצריך שגם תמנע תשתתף בפגישות של וועדי בתי הספר הדמוקרטיים. בחלק 

 מבתי הספר אין את ההפרדה הקיימת אצלנו בין ועד ההורים וועד העמותה.  


