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41/1/9
סיכום ישיבת ועד מנהל עמותת ידידי התיכון לחינוך סביבתי.
משתתפים :חברי ועד -גד שוגר – (טלפונית) יגאל שוקרון ,סיגלה גולדפרב ,רז ארבל – (פיזית).
התנצלו :ענן שיאון.
נוכחים :איתי הס – יועץ משפטי.
איתי מנור  -רוא"ח – (טלפונית).
שנת  53/9הינה שנה קריטית למיסוד העמותה ולהשפעה שיש לה על התיכון בצל המשברים שעתידים
לפתחו של התיכון .השנה תתאפיין בסימן תוכנית ההתייעלות המושטת על התאגיד ועתידו הלוטה בערפל
של התאגיד כגוף עם יכולת פיננסית איתנה .עניין זה ישפיע בוודאות על התנהלותו של התיכון.
עמותת ידידי התיכון במטרותיה ,מחויבת לחיזוק עצמאותו הכלכלית והאוטונומיה של התיכון ואנחנו
נפעל ככל שנידרש לשמר את איתנותו של ביה"ס כמוסד מוביל בתחומי החינוך לסביבה ,אהבת הטבע
והמידבר .יחד עם הנהלת התיכון נפעל על שמירת התוכנית החינוכית ונעשה כל שנוכל למנוע פגיעה
בביה"ס.
ועד העמותה החליט להתמקד ביעדים הבאים בשנת :9102
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להעמיד את מספר חברי העמותה על  /333חברים לפחות עד סוף ( .53/9כיום כ033 -
חברים?) .יגויס פרויקטור לעניין זה לתקופה של  0חודשים בתשלום חלקי.
יגבו דמי חבר שנתיים בסכום של  ₪ 83מידי שנה .
נפעיל מערכת מסודרת של רישום וגביה כולל תזכורת בסיום שנה על דמי חבר.
נוציא עדכון לחברים אחת לרבעון.
נפעיל את אתר האינטרנט  1פיסבוק בשיתוף ביה"ס.
נסיים את תהליך אישור ניהול תקין וקבלת טופס 164א כעמותה עם יכולת זיכוי מס לתורמים.
נבנה מערכת של יחסי אמון עם ביה"ס ונגדיר משימות מדידות לעשייה השוטפת כולל הגדרות
תפקיד לרכז1ת בוגרים בשנה הקרובה.
נגייס סכום של  ₪ /33,333בשנה מתוכם  ₪ 83,333לפרויקט שיוגדר מראש יחד עם התיכון
לחיזוק התיכון.
יוכנו תיקי תורם בהתאם לפרויקט שיוגדר ע"י התיכון ויאושר ע"י ועד ידידי העמותה.
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גיוס פרויקטור1ית לפעילות בחלקיות משרה לגיוס חברים – אחריות רז ארבל
הסדרת תהליך גביה אינטרנטי  -איתי מנור
עדכון רבעוני לחברי העמותה  -רז ארבל
הפעלת אתר אינטרנט והשלמת האתר הקיים כיום – רז יפנה לחברה שתעשה זאת בהתנדבות.
סיום אישור ניהול תקין ואישור עמותה – איתי מנור.
הכנת דף מסרים לחברי העמותה ועיצוב גרפי פשוט – יגאל שוקרון
פניה למשרדי פרסום  1שיווק לסייע בארגון החומר  1הפקת תיקי תורם  1מצגות וכיוב -....איתי
הס
הגדרת פרויקט לגיוס כספים בתיכון – סיגלה גולדפרב ביחד עם גד שוגר ( בתאום עם ביה"ס)
ריכוז תורמים פוטנציאלים מבין חברי התיכון ( בוגרים ,הורים ,צוות) – כולם מתבקשים להכין
רשימות שמיות של תורמים פוטנציאלים – איתי מנור יפתח טבלת אקסל לרישום בקובץ
משותף.
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כל מי שמתקדם בכל אחת מהמשימות מתבקש לדווח ,אני זמין להצטרף לפגישות ולהתייעצויות
ברוב שעות היממה.
תודה לכולם על ההשתתפות פגישתנו הבאה תתקיים ב  6151/9בשעה  /7:33שיחת ועידה טלפונית
.
רז ארבל – יו"ר ועד עמותת ידידי התיכון.

