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 התקיימה אספת עמותה למען בית הספר הניסוי תפן.  21/3/18בתאריך 

 האסיפה: אוהד אגמון  יו"ר

 מזכירות האסיפה: טל שפריר

 חברי עמותה 22חברי ועד, חבר ועדת ביקורת,  8נוכחים: 

 

 נושאים על סדר יום האספה : 
 

  2016 הצגת מאזן .1

 . 2016הציג את מאזן העמותה לשנת  -רו"ח העמותה -עמית קיסילוב

. שם ניתן להחליט על הוצאות עתידיות. אישור 2018ארז, גזבר העמותה: באוקטובר אישרנו את תקציב שנת הלימודים 

וצאות המשמעותיות של ההורים, והוצאות של תקציב ההשקעות של הכלל ההמאזן הוא על מאזן הוצאות/ הכנסות עבר. 

 העמותה יהיה במסגרת אישור של אספת העמותה. 

 בעד, ללא נמנעים, ללא מתנגדים.  22הצבעה לאישור מאזן: 

 המאזן אושר 

 

 גדעון טרן -היועץ הארגוני  הצגת .2

 חודשים האחרונים 5תהליך העבודה ב ו רקע מקצועיגדעון הציג 

 הורה: איך נוכל למדוד את התוצאות.

 גדעון: אנחנו נצטרך תוכנית כתובה בסוף השנה. אם לא תעמוד כזו תוכנית אז אפשר לומר שלא הצלחנו.

הישג אחד למשל: שיחת סיכום חצי שנתית של צוות ההנהלה. הכנסת שפה של תכנון וראיה קדימה. יעדים / הערכת 

 ות אירגונית בית ספרית של דיאלוג מבוסס נתונים. צריך ללמוד לזהות מגמות.ביצועים / תוצאות. צריכה לחלחל תרב

 הורה: לאן מבחינתך אתה מנסה להוביל את תפן? האם יש תוכנית?

גדעון: אני לא רוצה לתפוס את קדמת הבמה. אני לא מנהל את סדר היום אני עושה עבודה עם אנשים כדי להוציא את זה 

 הספר. אני צריך לדאוג שלא תיווצר בי תלות.מהם. אני לא מוביל את בית 

 תכנית העבודה שלי היא שתהיה תוכנית עבודה לביס.

 

 פעילות נציגויות ההורים .3

 אחת ממטרות הועד היא שיהיו נציגויות של כל החטיבות ושיהיה קשר בין הנציגויות של כל החטיבות.

 חטיבה צעירה ויסודי -נותויות השות הוצגה על ידי הורים מהנציגיוופעילות הנציג

נפגש עם הורים ונעמי. סוכם שיהיו שולחנות עגולים עם הורים ותלמידים הנציגות טרם הוקמה. הועד  בחטיבה העליונה

 ודיון בפורמט. ממתינים לתאריך מנעמי.

 בחינוך המיוחד פועלת נציגות הורים בתוכנית משותפת על הצוות 

 איך לגייס יותר הורים.נה חשיבה ישיש צורך בהרחבת המעגל והרחבת השותפות. 
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 הצגת מטרות הועד לשנה הקרובה .4

 כחלק מהעבודה השוטפת הועד הגדיר לעצמו יעדים ומטרות. מטרת הועד לשנה הקרובה:

 צוות החינוכי, קהילה, מועצה, משרד –ביסוס דרכי ניהול והתנהלות הועד פנימה, ואל מול הממשקים השונים 

 החינוך.

  -מטרות משנה לשנה הקרובה 3הועד קבע לעצמו 

o ביסוס הועד כוועד הורים מרכזי והקמת נציגות הורים בכלל החטיבות 

o  חברתית בבית הספר. פעילות אשר מובלת עי ההורים ומערבת את כלל הקהילה:-קידום פעילות חינוכית 

 הרמת אירוע בית ספרי בהובלת ההורים -

 קידום בריאות, נעים בתפן וגינון ובינוי)-(כמו קידום צוותים בהובלת הורים  -

o ביסוס שיטות עבודה 

  -הצגת פעילות הצוות הכלכלי .5

 למידת מרכיבי תקציב בית הספר תוך שיתוף פעולה מלא עם יגאל, לימור ואיתן היימן .א

 .ניטור ושמירה משותפת על מילוי התקציב , מימושו והסיבות לאי מימושו היכן שיש .ב

 .עובדי העמותהבקרה על העסקת  .ג

 .דיון רחב שעסק בשעות התקן הניתנות לכל כיתה בכל חטיבת גילהצוות יזם  .ד

 

 –שימוש אולם הספורט  .6

ש"ח עבור השימוש באולם הספורט . הגבנו במכתב המודיע על אי שימוש  90,000התבשרנו באופן פתאומי כי עלינו לשלם 

 : לת תחום החינוך והגזבר בו סוכםצה , מנהעבאולם עד שהנושא יוברר מול המועצה . התקיים דיון מול ראש המו

  . התשלום הוא לא עבור השימוש , אלא עבור השימוש בחשמל ,מים וניקיון חלקי שלוש .א

 .ש"חא 30עד כ  2018אנו נשלם עבור שנת  .ב

 . לשנת הלימוד הבאה יעשה השימוש באולם תוך תכנון שימוש / תקציב .ג

 

 הצגת פעילות צוות קישרי קהילה .7

  הקמת נציגיות הורים .א

 חידוש מוסד הפרלמנט .ב

 ארוע טו בשבט .ג

 

  -עדכון על הקמת קפיטריה בבית ספר .8

 המפעילים הקודמים החליטו שהפעלת הקפיטריה לא משתלמת להם כלכלית והפסיקו לאור כך את פעילותה. 

 יש הסכמה שהקפיטריה צריכה להיות מקום שמהווה תחליף לארוחות.

 נבדקו מפעילים וכולם דרשו מקום קבע. והוחלט שזה מה שיעשה. קיבלנו יעוץ אבל לא התקדמנו מעבר לזה.

 עושים אנחנו בודקים קודם הצעות מחיר לבדיקת ישימות.כל דבר שאנחנו 

 

 - שכירת עו"ד .9

 נבחר עו"ד אורן סלעי לייצג את העמותה בנושאי דיני עבודה , עמותות ועוד
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  -עדכון בינוי .10

 של בית הספר רחבת הכניסההסתיימה הבניה של  .א

יב לשיפוץ של הרחבה -כיתות יאבמסגרת תחרות של משרד החינוך זכתה הצעה ההצעה שהגישו תלמידי  – M 21  .ב

של כיתות אלו. הפעילות הובלה על ידי התלמידים ומיכל תירושי , שגם תרמה את התכנון האדריכלי. הזכיה 

אש"ח). הועד לא אישר לתקצב זאת מכספי ההורים והתשלום  110אש"ח (מתוך  30מחייבת גם השלמת תקציב של 

 על הפרויקט יגיע מתקציב בית הספר.  

 ישנו תכנון של בינוי שלב ב' של בית הספר, מובל על ידי צוות בית הספר בראשות דרור. ' -שלב ב .ג

 

 

 האספה ננעלה  .11

 

 

 

 מצגת עם כלל המידע שהוצג באספה הופץ במייל והועלה לאתר בית הספר 

 

 שמח פסח חג 

 

 


