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 התקיימה ישיבת ועד עמותה.  8/8/17בתאריך 

 אוקון, גיל קוטלר, ורד מושקוביץ, טל שפריר, אוהד  -גיגי, שמוליק פרוחי, ורד ניצן-טלי בן  –נוכחים 

 אגמון.

 השתתף חלקית בישיבה.  -הלחמי-ברק בית

 טלפונית–רוויטל תמרי השתתפה חלקית בישיבה 

 

  -נושאים על סדר היום

 

ישמחו לעזור וללוות ככל שצריך עד שיחפפו אנשי צוות  ברק ושמוליק הודיעו שוב וסופית על עזיבה. .1

 . חדשים

 בינויחברי הועד כל ש נכוןבבחירות הבאות צריך לחפש אנשים עם אג'נדה כלכלית.  -צוות כלכלי  .2

קהילה. אוהד נכנס לצוות הכלכלי בנוסף על ההשתתפות בצוות קשרי . את הנושאים הכלכליים

 הוחלט שלקראת האספה הקרובה יופץ מכתב לקהילה שמחפשים גזבר.

צריך להנחיל שיטות לניהול של הועד בצורה מסודרת. לבחור מטרות עיקריות, ללמוד אותם עד  .3

 הסוף, להחליט שעומדים מאחורי זה ולדבוק בו עד הסוף.

קטן  –הוחלט בצוות בינוי שיהיו שני מגרשים  -עדכון של גיל על נושא המגרשים –ורט מגרשי ספ .4

בכניסה לבית הספר וגדול מתחת לדשא. עם שני המגרשים האלה מתקדמים כבר כמה זמן. היה לחץ 

תקציב לכלל המצד ההנהלה והמועצה לקדם עניינים מהר יותר שיהיה מגרש כבר בשנה הבאה. 

, המצב היום הוא שאנחנו , ולא ניתן לממן את שני המגרשיםשקלים 780,000תכנית המגרשים 

אמרו הם גם הייתה התייעצות גם עם צוות הספורט, עומדים לצאת למכרז רק על המגרש הקטן. 

מגרש הגדול יצטרך לחכות עד שיהיו לנו כ הכלום. -שהם מעדיפים את המגרש הקטן כרגע מלא

700K  מכספי  עליוס אותו ממפעל הפייס או המועצה ולא לשלם נוספים. בתקווה שנצליח לגיי

. ולהבין יחד בפרלמנט 6ונצטרך לפנות לקהילה לגבי גיוס כספים למגרש   100K. ישארו לנו כ הורים

 הועד אישר את החלטת צוות הבינוי.  מה ואיך מגייסים את הכסף למגרש.

אם  הבנו שגיא ואיריס לא מעוניינים להמשיך בקפטריה. טלי דיברה איתם, לדבריהם  -קפיטריה .5

מסוימים, לא ישתלם להם להפעיל את העמדה. בשיחה עלתה אי  בי"ס דורש להוריד מזונות 

ההלימה בין החלטת בי"ס לאחר השיח בפורום המשותף )לעודד שיח בין נציגי צוות קידום בריאות 

י הקפטריה, ולהגיע להסכמות משותפות ללא כל הגבלות מוכתבות מראש(, לבין המסר לבין מפעיל

שעבר למפעילי הקפטריה. לאחר הפגישה בפורום המשותף, נקבעה פגישה עם מפעילי הקפטריה 

אולם הם ביטלו. לא ברור כיצד התנהל התהליך ומי מסר להם את המסרים. חשוב להרחיב את צוות 

יגי הורים, ילדים ונציגי צוות נוספים, לבחון את הנושא על כל היבטיו, ולקדם קפטריה, כך שיכלול נצ

הקמת קפטריה בבי"ס. החלטה: הועד יפנה לצוות ניהול ויוציא קול קורא בבקשה להרחיב צוות זה 

 ולכנס אותו בהקדם. 

כרגע לא נכון לממן את  ילדים. 24יש חוסר בכיתה. הייתה בקשה לכיתה לכיתת תקשורת. כ  -יורט .6

כסף לתחזוקה.  ההוקצשקל( בנוסף לא  120,000ממה שהוקצה ) 2היורט משום שהעלות תהיה פי 

מבקשים להגיע לפתרון אחר כמו חיבור מכולות. המשימה היא לדבר עם שי ולהסביר לו. שמוליק 



יתות או כל ממשיך את התקשורת מול שי ויגאל לשכור או לקנות. ולברר בתור התחלה האם יש כ

 פתרון יצירתי אחר.

להיות  נדרש. דרשנו לעשות הפרדת תקציב בין כספי ההורים ומשרד החינוך. עדיין התקציב לא אושר .7

 .בכל הוצאה שיוצאת מכספי ההוריםמעורבים 

ממשיכים לחפש ולהציע רעיונות לצוות ההנהלה לגיוון והעשרה של החוגים. צריך  –שיעורי בחירה  .8

 רעיון שעולה. להעביר לורד אנשי קשר. להמשיך לחפש. כל

 


