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 עקרי דברים:

 

 דו"ח פעילויות סל תרבות, טיולים ופעילויות אחרות בשנת הלימודים תשע"ה .1

ידי רו"ח העורך את הדו"ח. -עלגם הנ"ל  להצגת הדו"חהופנתה בקשה  21/12/2015 -מ ת ועדת כספיםבישיב

 דו"ח ביצוע פעילויות סל תרבות, טיוליםניר הציגה את -נושין גדולים ממשרד בר רו"ח ,בהתאם לבקשה

תשלומי , פירוט 31/07/2015מאזן ליום כולל: , שכיות לשנת הלימודים תשע"הופעילויות חברתיות חינו

תשלומים שהוצאו מהחשבון בחלוקה לשכבות ולסעיפים,  פירוטבחלוקה לשכבות ולסעיפים,  הורים שנגבו

והוצאות  הצוין שעלות עמלות ניהול החשבון והגביי .ותשע"יתרה: עודף/גירעון שהועברה לשנת הלימודים 

 השרון.-מועצה אזורית לב –ידי הבעלות -על ותמשולמאינן חלות על ההורים וניהול אחרות 
 

 ןשיקים לפירעו .2

ש"ח. צוין שלאחר יום המאזן נפרעו  75,229עומד על  סעיף שיקים לפירעוןהתחייבויות שוטפות ליום המאזן 

ש"ח הם  41,320ש"ח. מתוך סכום זה  44,120ש"ח. לפיכך, היתרה בסעיף זה היא  31,109שיקים בסכום של 

 ,ורים לא פרעו אותם. בהתאם להמלצת רו"חוהה ,(2007הלימודים תש"ז )החל משנת  ,ו להוריםמסרשיקים שנ

ש"ח  8,123תמיכה בתלמידים, סה"כ  ףסכום השיקים יועבר לסעי ,שבע שנים מלפנישיקים שלא נפרעו 

 ,להוריםלגבי יתרת הסכום, בתקופת חופשת הקיץ תעשה פנייה ש"ח(.  5,063ש"ח, תשע"ח   3,060)תשע"ז  

לפרוע את השיקים )מחייב הגעה לבית הספר לשינוי מועד ש"ח,  250 -עו שיקים בסכום גבוה מרשלא פ

 הפנייה להורים בדוא"ל )לאלה שכתובת המייל שלהם ידועה( או בדואר ובטלפון. פירעון(.
 

 נציג הורים מורשה חתימה .3

למנות נציג הורים למורשה חתימה בחשבון הבנק שבו  השרון-מועצה אזורית לב –הבעלות על בית הספר על 

למנות מורשה חתימה נדרש  ,של מורשה חתימה קודם ,מופקדים תשלומי הורים. עם סיום חברות בוועד הורים

, יו"ר ועדת כספים בוועד הורים מוסדי, למינוי יריב בורטהשרון -אזורית לבתוגש בקשה למועצה אחר. לפיכך, 

 למורשה חתימה.
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