
 נוכחים: רונית, אלי, איליה, מירב ונעמה
  

נעמה סוקרת את ההסטוריה של הפעוטונים במינהל. אלי מתאר את המשבר עם בית החיבוקים החל מיוני 
 האחרון.

  
אלי: האופציות נכון לעכשיו הן שאו שנשארים איתו, והוא מנהל את הגן השנה וצריך איכשהו לבוא לקראתו, 

 מנהל את הגן, שנעמה אומרת שזה בלתי אפשרי. או שהמינהל
  

 מירב: אז צריך לבדוק אם המינהל יכול לנהל את זה
  

רונית: בוא נצא לחוזה חדש שבו אנחנו דורשים מספר דרישות: חלק מדמי הניהול אנחנו מוותרים ודורשים 
 שהם יעמדו בחזית.

  
 שאז הם צריכים לשלם לנו דמי שימוש מלאים רשומים, 57-הצעה של נעמה: מוותרים על דמי שכירות, עד ל

  
 איליה: צריך לקבל את מה שהוא מציע כרגע ולהיערך בהתאם

  
אני צריכה לחשוב על זה  -שקלים, ואם הוא לא מסכים  4:22מירב: צריך להציע לו ויתור על דמי שימוש של 

 מה עושים.
  

 רונית: אני 
לשעה, וזה מצב בלתי נסבל. אני רוצה להעלות את השכר,  שקלים 53יניב: אני משלם כרגע לחלק מהגננות 

 ואני גם אחזיר את רותי לליווי מלא.
  

 22:,6=52*382רשומים.  52מצב כרגע: 
  

 הנחות:

 616הנחה של  -מליאנקר 

 1111הנחה של  -אוסיפוב 
  

 3853=83853237סה"כ הנחות: 
  

 ;8,68:סה"כ הכנסה חודשי צפויה ללא הנחות: 
  

:868;*2.24=394;.5: 
  
  
  
  

 מועברים "למינהל" בגין הנחות של המינהל. 20211-ועוד כ

  

לא אמרתי שהשאלה קנטרנית0 אני פשוט מרגיש שאני אומר את אותו הדבר במשך חודשיים0 אבל מה 

 שעוזר לכם...

 שני דברים מרכזיים יקרו עם הכספים:

למועמדות רלוונטיות בשביל למשוך נשות  העלאת שכר הגננות הקיימות והצעת שכר גבוה יותר .1

 צוות מתאימות יותר לגן.

 החזרת הליווי של רותי. .2

___________________________________ 
 0 מנכ"ל העמותה ומייסדיניב אפרים

 0 יוצרים התפתחות ע"ר.בית החיבוקים
Yaniv@Creating.co.il | 7916797-111 

http://hugs.creating.co.il/
http://hugs.creating.co.il/
mailto:Yaniv@Creating.co.il
mailto:Yaniv@Creating.co.il


  

  

  naama.k@matnasim.org.il< On Wed, Aug 7, 2019 at 11:37 AM <נעמה כץ גבעה צרפתית 

wrote:   
את המחויבות שלך לרמה החינוכית הגבוהה בפעוטוני יניב עמדתך מובנת לחלוטין ואני מעריכה 

 המינהל.

 שח למינהל מדי חודש. 0033ילדים אתם אמורים להעביר  03כיום עם הרשמה של 

 יביא אתכם לאיזון תקציבי. 0033

נוספים במידה ונוותר על דמי השימוש? זו לא שאלה קנטרנית אלא כדי לדעת  0333מה תעשו עם 
 על ההכנסה אם אכן זה יוחלט. לטובת מה אנחנו נוותר

 מינהל קהילתי הגבעה הצרפתית והסביבה Iמנהלת  Iנעמה כץ 
  
  

From: יניב אפרים>Yaniv@creating.co.il<  
Sent: Wednesday, August 7, 2019 11:22:51 AM 

To: נעמה כץ גבעה צרפתית>naama.k@matnasim.org.il<  
Cc: אלי רוזנפלד>; eli993@hotmail.com< רונית כהן גלוזברג) ronagl24@gmail.com( 

>; patricia jerusalem.org.il-nir@akim< jerusalem.org.il-nir@akim>; ronagl24@gmail.com<
>; patiari1@gmail.comgoldman <רונית כהן>; ronit0230@gmail.com< רותי ברכה 

>ruthyb9164@gmail.com< 
Subject: Re: מכתב בקשה למינהל הקהילתי  

  

 לא כ"כ הבנתי את התגובה.

רותי במהלך השנה הוא לא "החלטה שהתקבלה" אלא מצב אבסורד לחלוטין מבחינתי העדר ליווי של 

 שמערער מבחינתי על הצורך שנמשיך להיות חלק מהפרויקט כלל ועיקר.

תשלום שכר מינימום לאנשי צוות הוא לא "החלטה שהתקבלה" אלא שוקת שבורה מולה עמדנו בתוך 

ל והחובה לסגור אנשי צוות. כל יום שהדבר הזה לא התהליך ובקצב הדברים האיטי של התנהלות המינה

נפתר הוא עוד יום בו הגן בבית הכרם איתר בטעות אשת צוות שמתאימה לגבעה0 ואנחנו משחררים אותה0 

כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את השכר הסביר ביותר שהיא דורשת0 כי אנחנו מעבירים למינהל 

 אשת צוות כזו. ש"ח בחודש. היום הייתה עוד 80111

  

  ש"ח(0 20811-כרגע יש בור תקציבי שייפתר בילד אחד נוסף )כ

 אבל הבור מייצג מצב של גן שנמצא בהישרדות ובמחסור. הפערים האמיתיים הרבה יותר גדולים.

המצב הנוכחי אולי דומה למצב שבו הגן היה הרבה שנים0 אבל אני לא אהיה חלק מפרויקט שבו זו 

 רת שגדלים בה ילדים בגיל הרך.האווירה של המסג
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