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מיום כ"ג טבת תשע"ח ()18.6.17
**************************************************************************
נוכחים  :בוב לנג ,אלישבע סטולמן ,חיים שמל ,מוטי אבנר,אביגיל מוסקוביץ,
פרוטוקול קודם :פרוטוקול מס  6מתאריך  21.5.17אושר.
קורס המשך לבוב:
אושר קורס המשך לבוב בעלות של ₪ 3500
דו"ח :2016
דו"ח מבוקר לשנת  2016אושר.
תקציב :2017
התקבל אישור על תוספת תקציב בסך כ – ( ,₪ 40,000ממשרד הדתות והמועצה המקומית).
הסכום שהתקבל אינו מכסה את עלות תוספת השכר לבוב.
תקציב  2017אושר.
בית הכנסת "זית רענן":
בית הכנסת עורך ערב הכתרת רב לביה"כ .ביה"כ הכין הצעת תקציב לערב זה בעלות של כ .₪ 7000
ביה"כ מבקש מהמוע"ד השתתפות בסך .₪ 2000
הוחלט  -המוע"ד מאשרת השתתפות בסך .₪ 1000
ימי חופש לשרה נחשון:
שרה מבקשת לאשר לה מילוי מקום במקום הדסה (הדסה עוברת בימים אלו טיפולים רפואיים) בתמורה
לימי חופש.
הוחלט  -המוע"ד מאשרת לשרה עד  5ימי חופש לשרה בימי מ"מ להדסה.
סיום כהונת הרב גולן:
הרב גולן יצא לפנסיה בסוף אוקטובר .בוב מבקש לברר מה ניתן לעשות לקראת בסיום כהונתו – ערב עיון
וכדו' ?
מוטי יבדוק מול הרב.

עובד אחזקה למוע"ד דרך המועצה המקומית:
לאחר ביקור עומק במח' שפ"ע ,בוב חושב שבמקום עובד אחזקה שלנו .שהיום העלות השתית
היא כ  .₪ 66,000עובד האחזקה עובד בחצי משרה ובפועל כשעתיים ליום ללא פיקוח מקצועי .כמו כן ,יש
דברים שהוא אינו יכול לבצע (חשמלי מוסמך ,אינסטלציה מוסמך ,הדברה וכדו')..
אני מציע לבדוק את האפשרות לשלם למועצה המקומית סכום חודשי כ  ₪ 5000והם יתחזקו את
המקוואות .המועצה המקומית מקבלת עוד חצי משרה לטובת מח' שפ"ע .גם בודקים שהעובד שלנו יהיה
עובד של המועצה מקומית.
אם יתקבל המהלך ,נצטרך לשלם לעובד האחזקה פיצויים ,פדיון ימי חופש ומחלה וכו..
אם כן ,יש לכתוב חוזה מול המועצה על מנת סגור את האחריות של מח' שפ"ע ולקבל קדימות בסדרי
העדיפות למקוואות מפני שהמקוואות חייבות לעבוד כול יום.
הוחלט :המוע"ד מאשרת לבוב וחיים לבדוק מול המועצה (מנכ"ל ומח' שפ"ע) ולהחזיר תשובות לדיון נוסף
במוע"ד.
בוב לנג
יו"ר המועצה הדתית

