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סיכום אסיפת עמותה  -חורף תש"פ
בתאריך  3לנובמבר  0211התקיימה אסיפת עמותה ראשונה לשנת הלימודים תש"פ
נוכחים באסיפה–
ועד העמותה -טל שפריר ,ארז וייסמן ,ויקטור דואני ,אוהד אגמון ,נעמה כהן ,רונית מאור ,גיל קרן
 62חברי עמותה.
יו"ר האסיפה  -אוהד אגמון
מזכירות האספה -טל שפריר
נושאים על סדר היום –
 .1אישור מועמודים לועד העמותה-
הצגת המועמדים :נטע וייס ,אופירה רול ,אורן בן אשר ,איתן ארבל.
משום שרק  5מועמדים הגישו מועמדות וישנם  5מקומות בועד העמותה הוסכם לאשר את המועמדים
בהצבעה אחת.
הצבעה לאישור ארבעת המועמדים יחד 62/62 :הצביעו בעד פה אחד.
באסיפה אושרו החברים הבאים לועד העמותה-
-

נטע וייס ת"ז 266256233 -

-

איתן ארבל ת"ז 262612625

-

אורן בן אשר ת"ז 26532515 -

-

אופירה רול ת"ז202025352 -

אוהד אגמון וטל שפריר בקשו להמשיך את חברותם בועד העמותה לתקופה נוספת.
הצבעה לאישור נציגים ממשיכים 62/62 :הצביעו בעד פה אחד.
 .0הצגת תחום בינוי:
באסיפה הוצגה עבודת צוות בינוי-

•
• הועדה כוללת  6חברי ועד העמותה ,מנהל בית הספר ואיש צוות נוסף
מי שאחראי לקדם בינוי בבית הספר היא ועדת בינוי
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הוועדה דנה בנושאים ופרויקטים שעולים מהקהילה כאשר היא בוחנת את הפרויקט ב  6היבטים –

•
• פרויקטים המקדמים ערך פדגוגי
• מקורות תקציב (ביחד עם הועדה הכלכלית)

פרויקטים הנותנים ערך לכלל הקהילה (או רובה)

מי שאחראי תעדוף הנושאים הם הנהלת בית הספר והפורום המשותף
כמו כן הוצגה תוכנית האב לפיתוח של בית הספר בחלוקה ל  12-פרויקטים
א .רחבת הכניסה ,מגרש ספורט קטן וחצר גן פרפר -פרויקט שבוצע לפני שלוש שנים
ב .מגרש ספורט (מיני פיצ) -כוונה שיקום במסגרת הצעה של מועצת כפר ורדים לבינוי מגרש.
ג .חצר גנים  -כוונה שיקודם ביחד עם מגרש הספורט הצמוד לו
ד .המדשאה הגדולה בצד במזרחי -כרגע ללא תוכניות
ה .כניסה מהחורש ורחבה אחורית  -כרגע ללא תוכניות
ו .כניסה מהחניה האחורית ואמפי  -כרגע ללא תוכנית פרט לבינוי כניסה מקורה לבעלי נגישות
(במימון של ביטוח לאומי)
ז .רחבת אוטובוסים עד קצה בית הספר -כרגע ללא תוכניות
ח .רחבה על גג הספריה  -פותחה במסגרת ארוע טו בשבט האחרון.
ט .פרויקט בינוי שלב ב'  -כרגע בבדיקת צרכים של בית הספר
י .הרחבה המרכזית  -לפני כשנתיים הוחלט להעביר לבצע תהליך של בדיקת צרכים בהובלת
התלמידים .בסופו של התהליך התקיימה החלטה בפרלמנט בשנה שעברה הוחלט להחזיר את המנדט
להחלטה לעמותה .כרגע לא מתוכננים פרויקטים ברחבה
פרויקט בינוי למגרש ספורט -
מועצת כפר ורדים הציעה לבנות מגרש ספורט (מיני פיץ') בבית הספר במימון שקיבלה לנושא ממשרד הנגב
והגליל .זאת תחת נדרשת התחייבות העמותה למימון התשתית.
ועד העמותה מציע להסדיר תחת אותו פרויקט תשתית לחצר הגנים הצמודה למגרש הספורט.
הצעת הועד להחלטת אסיפת עמותה :

.1

אישור מסגרת תקציב של עד  582אלף ש"ח לתשתית משותפת של מגרש ספורט וחצר הגנים

.2

אישור בינוי של מגרש ספורט (תקציב שאמור להיות מוענק למועצת כפר ורדים ע"י המשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל – ודאות של )18%

.3

התקציבים ינוהלו על ידי המועצה בפיקוח של צוות בינוי של העמות
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הצבעה לאישור תקציב תשתיות מיני פיץ'  +תקציב חצר גנים 00 :בעד  5נגד
 .6הוצגו יעדי ותחומי עיסוק של הועד לשנה הקרובה
 .5האסיפה ננעלה
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