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  19פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

 2015אוגוסט  52 שליש יום תאריך:

 נוכחים:

 יו"ר הועד מ"מ סולומון,  שושנהגב' 

 מר שלום שוורץ, חבר 

 מר אלנתן גולומב, חבר

 גב' מימי וילנסקי, מנהלת ועד מקומי

 :נעדרים

 סולומון  אלישבעגב' 

 גב' ניצה דוד

 נושאים :

 מעון .1

2.  

 

 דיון והחלטות:

 לא הסתייע פתיחת המעון ע"י מפעיל, ערכנו התייעצות עם עורך הדין :כיוון ש -מעון  .1

a. .למיטב ידיעתו אין תקדים לוועד מקומי אשר מפעיל מעון 

b.  בהיבט הפעלת מעון כרוכה בחשיפה לא מבוטלת הן בפן של בטיחות הילדים והן

 העסקת עובדים.של 

c.  המעון על ידי גורם חיצוני, במקרה דנן ע"י החלופה המועדפת הינה הפעלת

 המנהלת אשר תהווה המפעיל

d. .הפעלת המעון ע"י הוועד היא החלופה הנחותה והפחות מומלצת 
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e. המעון ינוהל ה הוחלט כי מימי תציע את אופציית ההפעלה למנהלת ובהעדר הסכמת

 )הובהר כי הסיכוי לקבלת הסכמתה הינו מזערי( ע"י הוועד.

f. הבהירה שהיא אינה מקבלת אחריות על הפעלת המעון , המשתתפים הסכימו  מימי

פה אחד לפטור את מימי מכל אחריות הקשורה למעון והוועד לוקח אחריות בלעדית 

 על כל המשתמע. כמובן שמימי תסייע ככל הניתן בהיבטים הכספיים כולל משכורות.

 

 

 - תקצוב המעון .2

בתקציב פיתוח למטרת שיפוץ והתאמת המעון אושר ע"י כל המשתתפים לעשות שימוש 

לדרישות הבטיחות כפי שיפורטו בדוח הבטיחות של היועץ שהועסק ע"י הוועד. מימי מעריכה 

. בנוסף הוועד רשאי לעשות שימוש ברווחי ₪ 100,000שהתקציב יעמוד על סדר גודל של 

 היריד כדי לסייע בתפעול השוטף של המעון.

 

   - מעוןה מבנה .3

פנה לאגודה כדי לעשות שימוש בכיתה השנייה )סלוג'יק( כיוון שההשקעה הנדרשת הוועד י

בהתאמת כיתה זו קטן לאין ערוך מההשקעה הנדרשת בכיתה הנוכחית. שלום שוורץ הודיע 

כי הוא תומך במהלך. המעון יתחיל לפעול בכיתה הקיימת תוך שאיפה לפתוח בתחילת 

קבלנים להגשת הצעות מחיר  3עץ נפנה לחודש ספטמבר. במקביל, עם קבלת דוח היו

כשבועיים. בתום העבודות הכיתה  -והשיפוץ יתבצע בכיתה השניה. הערכת זמן שיפוץ 

 הנוכחית תתפנה. 

  - עובדת מעוןהעסקת  .4

מסתיים בסוף חודש יולי, היותה היועץ המשפטי הבהיר כי למרות שהחוזה עם העובדת 

קה עד הלידה ולאחריה, במשך חודשיים )חודש בהריון מחייב את הוועד להוסיף ולהעסי

לאחר שובה מחופשת לידה ניתן לקיים שימוע ולפטרה בהתראה של חודש(. גם אם המעון 

 יופעל על ידי גורם חיצוני יש לפנות לממונה על העסקה במשרד התמ"ת ולבקש אישור.

  - איש תחזוקה/ניקיון וגינון .5

 מוכן לבצע את עבודת הניקיון, הגינון והתחזוקה בהיקף משרה של ע.ל. דיווח כי  אלנתן
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(. מימי תשוחח עם ₪ 7200ברוטו )עלות מעסיק כ ₪ 6000שעות חודשיות ובתמורה ל 150

האם הוא מתכוון להמשיך  -שרולי אשר מבצע את עבודת הגינון בשלב זה בהתנדבות 

 בעבודה זו.

 


