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 ורד מושקוביץ, טל שפריר -יםנעדר

 
 נושאים על סדר היום: 

הועד מודה לשמוליק ועד העמותה. ב תפקידורשמית  סייםשמוליק פרוחי  -פרידה משמוליק .1

 על פעילותו הענפה למען בית ספר תפן, ועל תפקידו כגזבר העמותה בשנתיים האחרונות. 

תקציב על ידי הצוות התקיים לימוד של נושא ה וחצי האחרוניםבחודש  – תקציב העמותה .2

  הכלכלי החדש.

 את תקציב העמותה לשנת הלימודים תשע"ח.הועד אישר  .א

הועד אישר את תקציב ההשקעות לשנת הלימודים הקרובה, הוחלט ששני סעיפים  .ב

 תקציב הקירוי ותקציב פיתוח סביבתי.   -יועברו לדיון ואישור החלטת אספת העמותה

 הועד לא אישר תקציב לכיסוי גרעון תפעולי של בית הספר.  .ג

 עמותה הקרובה.  לאישור אספת יועברהתקציב  .ד

את העבודה עד  הקבלן אמור לסיים –ש הספורט הקטן( רג)מ 1 עדכון על פרויקט מס  -בינוי .3

ימו יסשי, ולאחר לבינוי מעץ כן יכנס לעבודה צוות מתנדבים של ההוריםסוף החודש, לאחר מ

 עבודת גינון של הקהילה.  מתוכננת

  -וות קשרי קהילהצעדכונים של  .4

הענות ביה"ס להקמת צוות מורחב שיבחן את  על עדכנהרויטל  –קידום בריאות  .א

הנושא יעלה על ידי הועד קפיטריה ונושאים שונים הנלווים לכך. האפשרויות לחידוש ה

-במסגרת הפורום המשותף. בנוסף מתוכננות על ידי צוות קידום בריאות פעילות חינוכית

 .נושא יהיה בישיבה הבאהקהילתית במסגרת השנה הקרובה, פירוט ב

, יש בית הספראוהד עדכן כי לאחר סדרה של פגישות עם צוות  -נציגות ההורים .ב

לאחר סוכות ישלח מכתב פניה להורים להתנדב לנציגות ההורים  התקדמות בנושא.

ביסודי, ועל פי סיכום עם יגאל עד לפגישת הפורום המשותף יתקיימו פגישות בנושא עם 

 מנהלות כלל החטיבות. 

 .מועמדים עדכון על –עדת ביקורת וועד ולוובחירות ל .5

י וארז ויסמן לטפל בנושא כ"א הועד ממנה את ורד נ.א, ויקטור דואנ -העמותה העסקה על ידי .6

 בשל רגישות הנושא.  -שמועסק ע"י העמותה, ללא מעורבות של שאר חברי הועד

, בפורום נידרש להגדיר במסודר את 3/11הפורום הקרוב נקבע לתאריך  –פורום המשותף  .7

שיעלה  מחוייב –מבנה הפורום ולו"ז הפגישות שלו, כל פרויקט שדורש תקציב של העמותה 

 בפורום. לדיון 


