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  –נוכחים 

 אוקון, גיל קוטלר, ורד מושקוביץ, טל שפריר, אוהד אגמון. -שמוליק פרוחי, ורד ניצן -ועד העמותה

 חברי עמותה.  34

 

 כל חברי עמותת ההורים.  –מוזמנים 

 

 .שמוליק פרוחי -האסיפה  יו"ר

 למזכירת האספה.ממונה טל שפריר 

 

  – נושאים על סדר היום

הבאה, לאחר שיבחר גזבר חדש  העמותהאסיפת בשמית על עזיבה של הועד שמוליק מודיע ר .1

 חפיפה עם הגזבר.  ותקופת

  מגרשי הספורט: .2

 (מטעם הועדאת הנושא גיל מציג )

בישיבה אושר הצורך במגרש ספורט בבית הספר. בפורום משותף מורחב עלה  2015ביולי 

גם הוחלט לשריין לטובת המגרש סכום כסף מתוך . בישיבה זו קמת מגרש "מיני פיץ"ה

 שקלים. 350000התקציב בהערכה של 

לקבל  ,דרך המועצה ,ת מדינהוסיונות שונים מול משרד החינוך ומול מוסדיהיו נ במהלך הזמן

 1מגרש  -והוחלט לבנות שני מגרשים  הגענו למצב שאין מגרש 2017. בתחילת מגרשיםמימון ל

המגרש הגדול עם  – 6מס  ומגרש )מגרש קטן, עומד בכללי ההנגשה( בכניסה מול הטריבונות 

יחד עם מהנדס המועצה וצוות מביס נעשתה עבודה . נגשה()אינו עומד בכללי הה מדרגות

 תוכננה על ידם, אדריכלי הנוף חייבה עבודה עם  מועצהה (.החינוכי עד ולצוותו)המשותף לו

צוות בינוי הגיע להבנה שעלות תכנית ראשונית של גינון ומגרשי ספורט יחד. לפני כמעט שנה 

עם שניהם להמשיך להתקדם וג מהסכום שהוקצע לפרויקט. הוחלט שני המגרשים תחר

 ת מדברים אחרים.לויובתקווה שנצליח להוריד ע

ול המועצה והקבלנים פגישת עבודה מ התקיימה 18/5לתכניות מפורטות יותר ב  ובמאי נכנס

איך אפשר להוזיל את התהליך ע"י התנדבויות של  הושקעה מחשבה. מפורטת תכנית עבודהל

 הורים ועבודת קהילה על הגינון.

יאה לביצוע של יצהמפרט את התהליך יצא עדכון מפורט לקהילה בנושא המגרשים ש 1/7ב 

 שני מגרשי הספורט.

הוחלט פה אחד , ולאחר דיון ארוך ונציגות מהמועצהה של צוות הבינוי יתה ישיביה 2/8ב 

לצאת למכרז של המגרש הקטן שכאמור נותן מענה מיטבי תחת הגבלות התקציב )בישיבה 

  התקיימה התייעצות גם עם צוות הספורט(. 

לאשר את החלטת צוות ישיבת ועד עמותה בה הוחלט  תקיימהה ישיבת צוות בינוי לאחר

הבינוי. ולאחר התפטרותה של טלי מראשות הועד התקיימה ישיבת ועד נוספת בה הוחלט 

 לעצור את המכרז ולפנות לכלל הקהילה להחלטה.

 



יש צורך דחוף בבניית מגרש ספורט בבית הספר. לאחר  -הציג את עמדת בית הספר יגאל

חצי המגרש יצטרף ל .1 בניית מגרש מספר את העדיףעדיפות ראשונה בית הספר התלבטויות כ

 אמירים.בשיתוף עם בית ספר  אולם ספורט

 אלא הרשויות.הוא שהורים לא צריכים לבנות מתקני ספורט שצריך לחשוב אליו נוסף  שיקול

 

 של כלל המשתתפים.  תלהתייחסויוהדיון נפתח 

 

במסגרת הדיון עלה כי יש כסף שנמצא בחשבון של המועצה ומשוריין לבניית קירוי ברחבה 

 . עלתה הצעה מאחד ההורים לדון על נושא הקירויהמרכזית. 

 

  -החלטות

 .באסיפה הבאהלדיון נושא הקירוי הצבעה בנושא פתיחת 

  ללא מתנגדים, ללא נמנעים.  קולות. 39של הוחלט ברוב 

 .ושלמותב 1מגרש מספר להמשיך עם ביצוע הצבעה בנוגע לאישור 

  ללא מתנגדים, ללא נמנעים.  קולות. 39של הוחלט ברוב 

 

 לצוות הכלכלי בחירת שני נציגים לוועד,  .3

ארז ויסמן  -להתנדבות של הורים לוועד, יש שני הורים שהביאו רצון יצא קול לפני האספה 

 .וויקטור דואני

יבחר באספה הבאה ששמוליק יעזוב סופית את הועד  שלישינציג כרגע יבחרו רק שני נציגים, 

 ויסיים את החפיפה עם הגזבר החדש.

 

 -החלטה

 .החדשים אישור שני חברי הועדל הצבעה

 קולות, ללא מתנגדים, ללא נמנעים.  31אושר ב 

 

  -הנהגות ההורים .4

 הועד(אוהד מציג מטעם )

 נושאים שאנחנוקידום  ס"הקשר של ההורים מול צוות ב הוא מתוך השטחשעלה אחד הנושאים 

 ס."קהילתיות בבויצירת  חושבים כקהילה שצריך לקדם אותם

להביא לידי ביטוי את הרצונות  -במסגרת השנה הקרובה  אחד הגורמים שאנחנו רוצים לפתח זה

 . הורים -צוות חינוכי-במשולש של תלמידים שלנו כקהילה ולחזק את התקשורת

כרגע, חינוכי צוות קשרי קהילה של הועד עובד עם צוות קהילה המשותף )משותף להורים וצוות 

לפתח הוא על הדרך לבנות את השיח הזה בצורה נכונה. המטרה היא בהמשך גם לתלמידים( 

 המבנה יקבע עד לאספות ההורים השנה. שיח ושותפות. תקשורת 

 

 של כלל המשתתפים. תהדיון נפתח להתייחסויו

 



  -הפעלת קפיטריה בבית הספר .5

יתה אמורה להתקיים פגישה לדיאלוג פתוח עם המפעילים וועדת יה עד העמותהוממה שידוע לו

קפיטריה בנוגע לחשיבה מחודשת על המזונות המוגשים בקפיטריה. זאת, בהמשך לדיון שהתקיים 

עד(. פגישה כזו נקבעה אולם המפעילים בנושא בפורום המשותף )פורום משותף לצוות הניהול והו

אינו  של הקפיטריה החליטו לפרוש מהפעלת הקפטריה טרם קיומו של אותו הדיון. ועד העמותה

יודע מדוע החליטו שלא להמשיך להפעיל את הקפטריה, ואינו מכיר שהתקיימה פגישה עם 

לים כלכליים. הועד ו מדובר בשיקואחר מטעם בית הספר. למיטב הבנת המפעילים של גורם רשמי

כפי שהוחלט בפרלמנט הבית ספרי שהתקיים בשנה שעברה, ובהרחבת  -תומך בהפעלת הקפיטריה 

 צוות הקפיטריה הבית ספרי, כך שיכלול גם נציגות הורים, ויאפשר לקדם את הנושא. 

 

 של כלל המשתתפים. תהדיון נפתח להתייחסויו

 

 .לבדוק אפשרות שיחזרו להפעיל את הקפטריהכמה הורים התנדבו לפנות למפעילים על מנת 

 מבורך, תומכים בפניה זו. –עמדת הועד 

 

 . ננעלה האסיפה .6


