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פרוטוקול אסיפה כללית שנתית עמותת ידידי התיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר ע"ר
- 58-0582302מיום 20/9/19
האסיפה הוכרזה כאסיפה נדחית
נוכחים :גד שוואגר ,ענת כדורי ,אופיר בן פורת ,ענן שיאון ,סיגלה גולדפרב ,רז ארבל ,אורי
רוזן ,אראל מוריס ,אבי עטר ,איתי הס.
 .1ליו"ר האסיפה רז ארבל ולמזכיר האסיפה נבחר אראל מוריס
 .2רז הציג את חברי הועד ,את אבי עטר מנהל בפועל של התאגיד ,את אופיר בן פורת.
 .3אופיר בן פורת נתן סקירה על פעילות והערכות ביה"ס .
אושר פה אחד

מנהל בית הספר הציג את מצב בית הספר והפנימיה .יש צוואר בקבוק במגורים
(הרבינות) .לא תהיה הרשמה לכתה יא בשנה הבאה .משרד החינוך דורש  35ילדים
בכתה ולכן יש בעיה גם בגודל הכיתות שיחייבו בינוי.
אופיר מחזק את הצורך בחיבור בוגרים לבית הספר  -אחריות ענת כדורי.
אחריות סביבתית  -של בית הספר .איך הופכים רעיונות לפעולות.
הכשרת בני שירות לליווי טיולים כדי לפנות את המורים.
אופיר מודה עמותה שתסייע ברכישת עגלה לבית הספר.
צריך לחשוב על דרכים ואמצעים לעידוד יציאה לטיולים.
יש בעיה בגיוס מדריכים בוגרים לביה"ס נושא שיכנס לטיפול מערכתי בתאגיד רצוי
להחזיר בוגרים.
 .4אבי עטר מנהל בפועל של התאגיד ממלא מקום מנכ"ל התאגיד
מציג רצון לפתיחת מגמות חדשות לשני בתי הספר בשיתוף עם המועצה.
יש תהליך מרכזי לבחירת מנכ"ל (גם אני ) ניגש אליו במקביל לניהול בית הספר
שדה.
נחתם הסכם מול משרד החינוך ל  4שנים הקרובות לתקצוב יורד.
עד היום משרד החינוך תמך ב  12מיליון שקלים אך הערוץ הזה נסגר מנהלית
והתחיל תהליך לפתרון הבעיה .התהליך הושלם וב 4השנים הקרובות התזרים
ימשיך ויפחת בהדרגה .יש צורך במציאת אלטרנטיבה ,מנועי צמיחה ,שינוי
תעריפים וגבייה מהורים .יש גם צורך בהתייעלות פנימית כדוגמת פרישה מרצון.
בית ספר שדה הוא מנוע הצמיחה הפוטנציאלי העיקרי .צריך תוכנית  5שנתית .צריך
גיוס תרומות .גם דרך מענה לקולות קוראים.
הדחיפות הגבוהה ביותר היא בקידום הסכם העבודה.
מבחינת בית הספר נראה שהצוות במצב מצויין.
 .5רז ארבל -יו"ר העמותה ציין כי
העמותה תסייע בשיתופי פעולה של הגופים השונים בבית הספר.
כדאי להתחיל להשתמש בקשרים שיש עם אנשים בשלטון.
מעבר על דוח סיכום פעילות העמותה ( מצ"ב לסיכום זה) .הדוח אושר ללא
מתנגדים.
רוא"ח של העמותה ממשיך בקידום אישור ניהול תקין ואישור לסעיף  46דבר
שיאפשר עבודה עם תורמים.
חשוב לגייס יותר אנשים שיהיו שותפים בעמותה.
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רז ארבל הציג דוח תקציבי שהוכן ע"י רוא"ח של העמותה איתי מנור  -מעבר על
תקציב דוח כספי  -יש שורה תחתונה של פלוס  29אלף שח ויש תכנון לרכישת
עגלה (הוצאה צפויה של  )₪ 10,000אנחנו מחיובים להגדיל את מספר החברים
בדמי חבר שנתיים .ולהתחיל בגיוס תרומות מהר ככל הניתן – .דוח התקציבי אושר
ללא מתנגדים.
 .6ענת כדורי  -מורה ומובילת מועצת התלמידים  ,ורכזת בוגרים מהתיכון .ענת תסייע
במציאת תלמידים לחזק פעילות של אתר ודף הפייסבוק כדי ליצור ולחזק קשר עם
בוגרים .מתוכנן כנס בוגרי מחזור כ' וביה"ס מתכוון לחזק כנסים כאלו .בסוף השנה
ביחד עם בוגרים ועמותת הידידים מתוכנן שבת תרבות לבוגרים /הורים /תלמידים
שאנוחנו בוחנים להפוך אותה לשבת תרבות סביבתית  /חברתית (דגם אקטון)
 .7אורי רוזן  -מציע לגבש תהליך למיצוב התרומה לעמותה.
 .8אופיר מציע לרשום את התלמידים לעמותת הבוגרים בטקס חלוקת תעודות הבגרות.
 .9ענת ממליצה להעמיד עמדות רישום בכל הזדמנות של הגעת הורים לפנימיה ( ימי
הורים /אירועים).
 .10אראל מוריס מציע להעביר לתלמידים והוריהם מיזם בתחום התחברוה השיתופית
אראל יעביר את הפרטים לגבי המיזם למייל העמותה .amutatsb@gmail.com -
 .11ועד עמותת ידידי התיכון נפרד מסיגלה שעוברת לעבודה חדשה בארגון המורים.
מודים מקרב לב על תקופה ארוכה בועד העמותה הועד יידרש למורשה חתימה
חדש במקומה.
 .12אופיר -העלה את המלצץ  bdoלפתיחת מרכז להכשרת מורים במידרה .נשמע
פוטנציאל מצויין שעוד לא מומש.
דוח מילולי מלא לשנת – 2019
דוח סיכום פעילות העמותה לאספה הכללית לתקופה דצמבר  - 18ספטמבר .19
עמותת ידידי התיכון שמה לעצמה כמה וכמה מטרות לשנה החולפת.
סברנו כי שנה זאת ,תתאפיין בסימן תוכנית ההתייעלות המושטת על התאגיד ,ונעסוק הרבה בעתידו
הלוטה בערפל של התאגיד כגוף עם יכולת פיננסית מוגבלת .חששנו כי עניין זה ישפיע על התנהלותו של
התיכון כבר השנה.
לכן הגדירה העמותה 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.
לשמחתנו תוכנית ההתייעלות והמצב הפוליטי שבו נמצאת מדינת ישראל ,לא הטריד במיוחד את התאגיד
ולא השפיע על הערכות ביה"ס .רק לאחרונה אושר תקציב התאגיד לחמש השנים הקרבות .זהו "תקציב
יורד" – כלומר מחייב התייעלות והפחתה משמעותית בתקציב התאגיד משנה לשנה.
התייעלות זאת עלולה לפגוע בתיכון ,בכוח אדם ,פעילות ובתקציב שוטף.
בתחילת השנה החליט הועד להתמקד במשימות הבאות בשנת .2019
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 .1הועד החליט בדצמבר  18להעמיד את מספר חברי העמותה על  1000חברים לפחות עד סוף
 .2019הועד החליט כי יגויס פרויקטור לעניין זה לתקופה של  3חודשים בתשלום חלקי.
כיום חברים בעמותה כ 80 -חברים בלבד המשלמים את דמי החבר ועוד כ 150 -חברים
רשומים ללא תשלום שנרשמו בשנים עברו.
הועד לא גייס פרויקטור ליצירת קשר טלפוני עם בוגרי התיכון – אנו מקווים שבעזרת סיוע
של ביה"ס ניתן יהיה להגיע לכל הבוגרים ולייצר מאגר מידע טוב לשימוש העמותה.
 .2הועד החליט בדצמבר  18כי יגבו דמי חבר שנתיים בסכום של  ₪ 50מידי שנה ובסיום כל שנה
תועבר תזכורת לכל חברי העמותה על חידוש חברותם.
לצורך כך הקמנו מערכת רישום וסליקה אינטרנטית ( .)UPAYלאחר הרבה חבלי לידה
נראה כי המערכת התייצבה ,ולאט לאט נרשמים אנשים ומשלמים דרך המערכת את דמי
החבר.
עדין נדרשת עבודת שיווק והסברה על חשיבות העמותה אצל בוגרי התיכון.
 .3הועד החליט בדצמבר  18כי נוציא עדכון לחברים אחת לרבעון.
עד כה יצאו  2עדכונים שעיקרם הכרות ועידוד הרשמה לעמותה .אנו ממליצים לאחד את
עדכון העמותה ביחד עם עדכון מביה"ס.
 .4הועד החליט כי נקים ונפעיל את אתר האינטרנט של העמותה ואת אתר הפייסבוק – בשיתוף ותאום
עם ביה"ס.
העמותה הקימה אתר אינטרנט ופייסבוק ותשמח לשיתוף פעולה עם תלמידים וצוות
התיכון לתחזוקה שותפת וליצירת "טראפיק" באתרים .עד כה לא נוצר שיתוף כזה.
 .5הועד הציב יעד בדצמבר  18כי נסיים את תהליך אישור ניהול תקין וקבלת טופס /46א כעמותה עם
יכולת זיכוי מס לתורמים עד לסוף שנת .2019
אישור ניהול תקין נמצא בתהליך – הועברו בחודש יולי /אוגוסט כל הטפסים הנדרשים
ושולמו כל האגרות הנדרשות אנו ממתינים לתשובות רשם העמותות.
 .6הועד החליט בדצמבר  18כי נבנה מערכת של יחסי אמון עם ביה"ס ונגדיר משימות מדידות
לעשייה השוטפת כולל הגדרות תפקיד לרכז/ת בוגרים בשנה הקרובה.
לכל אורך השנה היה קשר שוטף ומידע רצוף ,על כל צרכי ביה"ס כולל מפגשי עבודה עם
הנהלת ביה"ס ועדכון הדדי עם ועד ההורים.
אנחנו שמחים לבשר כי ,ביה"ס גייס רכזת בוגרים לשנת הלימודים הקרובה –
נעשתה ישיבת הכרות ותאום ראשונית .ועד העמותה הנכנס יתאם ויקיים ישיבות שוטפות
אחת לחודש עם רכזת בוגרים על מנת לשלב כוחות ולתת מענה לצרכי ביה"ס.
 .7הועד החליט בדצמבר  - 18כי נגייס סכום של  ₪ 100,000בשנה מתוכם  ₪ 50,000לפרויקט
שיוגדר מראש יחד עם התיכון לחיזוק התיכון.
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העמותה לא עמדה ביעד הגיוס ולכן הוחלט לאפשר לביה"ס לרכוש עגלה גדולה לנודדים
במימון של עד .₪ 10,000
 .8הועד לקח על עצמו להכין תיקי תורם לגיוס משאבים לעמותה .
צוות גיוס תרומות עבד על תיקי תורם ,עדין אין התקדמות ממשית בתחום.
פעולות נוספות שבוצעו:
ועד העמותה סייע לוועד ההורים בארגון הרשמה ותמיכה בתיכון במהלך העדלאידע.
ועד העמותה סייע לוועד ההורים בארגון והפעלת טיול הורים בוגרים במהלך טכס הזריחה.
דוחות כספים לשנת 2019
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רשם – אראל מוריס .

