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 .יגאל שוקרון, איתי הס, מנוראיתי : התנצלו
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 .ס"עדכון כללי על ביה .1

– אופיר נתן סקירה על ההערכות לשנה הבאה 

 . מתעניינים שעברו תהליך קליטה /13 -כ 'וכיתות ט 'קליטה גדולה לכיתות י

 ך"חסרים עדין מורים ללשון ותנ

 .נקבעה פגישה עם ערן דורון –אופיר מנסה לייצר שותפות עם המועצה לשנה הבאה 

ס מבקש "ביה. בגלל דרישות משטרה₪  000,/1עדלאידע נגמרה השנה בגירעון של 

 .פ עם בתי הספר היסודיים במועצה"להגדיר את האירוע כאירוע מועצתי ולייצר שת

 .עם בוגרים והעמותה בחלקיות משרהבשנה הבאה יוגדר מורה שיהיה אחראי על קשר 

נשארים לשנה הבאה השאר  3על תחלופה גדולה מאד של מדריכים רק : יונס מדווח 

 .בשנה הבאה עובדים על ליווי יותר טוב של צוות ההדרכה ותגמול מותאם. מתחלפים

 .מבנה ארגוני ישתנה ויהיה רכז שכבה לכל שכבה

 . רים השאר יהיו חיצוניםב נשא"שינשינים מכיתה י 8רק  -שינשינים

 

ביכולת לכנס את כלל תלמידי , ס"אופיר מציג פער משמעותי של ביה :פרויקט לתרומה

ישמח שזה . אין במדרשה אופציות של חלל גדול לכינוס התלמידים –התיכון למקום אחד 

 .יהיה יעד לגיוס משאבים של העמותה

השמשת אולם ספורט : אופציה ב ,אולם חדש צמוד לצוקרמן: אופציה א –חלופות  3הציג 

 .קירוי של מגרשי ספורט: אופציה ג, ישן

 

 .סיגלה ושירי יבחנו דרכים לקדם את הנושא –י צוות גיוס תרומות "הנושא יבחן ע

 .גד שואגר יבדוק אופציה לפרויקט סולארי מעל מגרשי הספורט

 

 : דיון בנושא גיוס משאבים .8

 .לתהליךעבודה הסיגלה ושירי הציגו את התוכנית 

 .סיגלה תקבל הצעת מחיר –בדיקה של עלויות להכנת תיק תורם  .א

לשליחת מכתבי  םרלוונטייוגורמים , קרנות, שירי תרכז כתובות ושמות של בוגרים  .ב

 .(MOIבשפה המקצועית ) גישוש 

 .תאריך יעד למשלוח מכתבי התעניינות לקרנות ולבוגרים סוף יוני .ג

 

 חברים  1000הגדרנו יעד של  –הגדלת מספר החברים בעמותה  .3

 . כיום ניתן דרך אתר העמותה להירשם ולשלם עבור חברות
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שמות נוספים שנרשמו בשנה שעברה  130יש כ , מהשנה האחרונה 11כרגע רשומים 

כתובות מיילים של בוגרי  1300 -כעוד בידנו  . חברים בלבד 800 -כ בעמותה כ"סה

של ההרשמה נדרש הגדלה משמעותית .   ס שלא הגיבו לבקשת ההרשמה שלנו"ביה

 .בוגרים ויצירת תוכן רלוונטי שיעניין אותם על מנת שיצטרפו כחבריםאצל ה

לנסות ולצרף לחוברת הרשמה להורים בתחילת שנה דף הרשמה  .א: לאחר דיון הוחלט

 .עם אופיררז יתאם  –. לעמותה

אנשי צוות לשעבר 5 הורים5 לנסות שוב לגייס עובד שעתי ליצירת קשר ועידוד בוגרים 

בוגרי התיכון או אנשי צוות לשעבר  5 רז יביא המלצות לפנסיונרים  – להירשם לעמותה

 .לביצוע

 

להגדיר משימות ולכתב את  ,גיוס הורים נוספים לעזרה בפעילות העמותה במהלך השנה .4

כל חברי הועד התבקשים להעביר לי משימות להרחבת פעילות העמותה  – .כלל ההורים

 .ונכין מכתב מסודר לחברי העמותה

 

ש של טכס זריחה מתקיים אירוע פתיחת שנה להורים חדשים "בתחילת השנה בסופ ./

לינה , שיחות עם בוגרים סביב מדורות, צ"ולבוגרים הכולל טיול משפחות בשישי אחה

ארוחת הערב . יעה מרוכזת כשיירה למנחת לטכס הזריחהבשטח למעוניינים ונס

מארגנים עצים למדורות , אנחנו פורסים שולחנות( הורים ואורחים מביאים)משותפת 

הפרויקט . ובוגרים להובלת מעגלי שיח על חינוך סביבתי. נדרשים הורים לסייע. ומים

 .י עמותת ידידי התיכון "מנוהל ע

 
 :אישור ועדת ביקורת  .1

 
 . נירית פורטוגז, נציגי ועדת ביקורת טל רוגובסקיאושרו 

 .אין מתנגדים 

 

 .רשם רז ארבל 

 
 

 

 

 

 

 

 


