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דוח מילולי חצי שנתי תש"פ

דוח סיכום פעילות העמותה בחצי שנה האחרונה ספטמבר  -פברואר
תקציבים ותמיכה בתיכון:
עמותת ידידי התיכון ממשיכה ע"פ העקרונות שנקבעו בתחילת השנה .שבהם אנו מוודאים כי
התיכון מקבל את המשאבים הנדרשים מהתאגיד למרות זאת נראה ,כי כבר בשנה זאת סובל
התיכון מתוכנית ההתייעלות של התאגיד ובעקבות כך מצמצום משאבים.
כתוצאה מכך הועד נרתם לסייע ברכישת עגלה חדשה לתיכון לצורך מתן מענה למנהלות השטח
לנודדים של השכבות.
גיוס חברים:
אנחנו ממשיכים בגיוס חברים לצורך יצירת עמותה גדולה וחזקה המחויבת לחיזוק עצמאותו
הכלכלית והאוטונומיה של התיכון .
ייעלנו את התקשורת עם הבוגרים באמצעות קבוצות וואטסאפ שמופעלת ע"י ענת כדורי שמונתה
בתחילת השנה כאשת קשר עם הבוגרים.
שיפרנו את מערך הגביה באמצעות מערכת  UPAYמערכת אינטרנטית הגישה אליה מחוברת
לאתר האינטרנט.
אנו נדרשים כרגע לגיוס פרויקטור לביצוע התזכורות האישיות לחברי העמותה על תשלום שנתי.
עד כה לא נמצא אדם המתאים לצורך זה.
פנינו למועצה האזורית כחלק מפרויקט מעורבות חברתית לגייס סטודנט  /טית בוגרי התיכון על
מנת להפעיל אותם כמנהלי הגיוס והקשר עם חברי העמותה.
עד כה נרשמו בעמותה כ 140 -חברים המספר הולך וגדל אבל בקצב איתי מידי.
גיוס תרומות:
לא חלה התקדמות בתחום זה אנחנו ממתינים לאישור ניהול תקין שלא ניתן לנו עדין ,ונשמח לכל
עזרה של מתנדבים לגיוס תרומות.
עבודה שוטפת עם ביה"ס :
הועד מקדם מספר פרויקטים עם ביה"ס
א .כנס בוגרים בחודש מאי
ב .מפגש אקטון סביתית לצוות התיכון שיעסוק בתחום החינוך הסביבתי.
קרן מלגות:
בעקבות פניית בוגרים להקמת קרן מלגות ע"ש הגר פלמ"ח ז"ל נפגשו נציגי הועד עם קבוצת
בוגרים והתקיים מפגש במרכז הארץ של הבוגרים וגובשה חלופה לקרן מלגות ( תציג מעין שמר).
התנדבות לוועדות פעילות בעמותה:
ועד העמותה מחפש מתנדבים בוגרים  /הורים או אנשי צוות מהתיכון שייקחו חלק פעיל בפעילות
העמותה ע"פ התחומים הבאים-
ועדה לקשר עם חברי העמותה וגיוס חברים חדשים.
ועדה לעידוד פעילות עם התיכון יוזמות  ,רעיונות ,וניהול פעילויות קיימות.
ועדת גיוס תרומות מקרנות ותורמים.
בברכה
רז ארבל – יו"ר עמותת ידידי התיכון.

