
)ר"ע)עמותת ידידי התיכון 

28.12.18אסיפה כללית 

לעמותהלרישום מקוון 
https://form4u.co.il/mr30tachles/

או 

052-2743671לנייד SMSי /שלח
לקבלת הקישור–תכלסעם המילה 

https://form4u.co.il/mr30tachles/


ז האסיפה  "לו

 2017פעילות מהקמה ועד

 2018שנת הפעילות

  אישור דוח מילולי

 אישור דוחות כספיים

 הצעה לעדכון תקנון

בחירת ועד ומינוי בעלי תפקידים

מחשבות ותוכניות קדימה



כפי שמופיעות בתקנונה הנוכחי–מטרות העמותה 



2017–2014–סקירה כללית 

 580582302עמותה מספר /3.2.2014העמותה נוסדה ב

(  50₪) חברים 163שילמו –2014בעדלאידע

 וטרם נגבה תשלום  "( טופס צהוב)"חברים מילאו טופס בקשה 30כ

 2015/2017ללא פעילות בשנים

 חברים  74שילמו –2018עדלאידעהחייאת העמותה בפעילות סביב

 ישיבות ועד העמותה  5התקיימו 2018במהלך שנת העבודה

 חברים מילאו טופס מקוון  20כ

י  /שלח
SMS
לנייד  
052-

2743671

עם  
המילה  

–תכלס

לקבלת 
קישור 
לרישום



בעלי התפקידים בעמותה  

 (27.1.2018אושררו באסיפת בעמותה ב )חברי הועד

סיגלה גולדפרב1.

ענן שיאון2.

שווגרגד 3.

סניף באר שבע  בנילאומיבנק -068918' לעמותה חשבון בנק מס

סיגלה+ ענן :  חתימהמורשי

ד איתי הס "עו: ד העמותה"עו

איתי מנור  ( משפטן)ח "רו: ח העמותה"רו

  כל בעלי התפקידים בעמותה פועלים בהתנדבות



2018–גיוס מימון פרויטק

 ובכדי להפעיל את קיומההעדלאידעפרויקט גיוס המימון הופעל עקב סכנת קיום

 50,000₪מעלות הפעילות ועד 50%סוכם כי יועברו לתאגיד

 הכנסות מגיוס המימון :

 88,224₪–( ישירות מהאתר )גויסו לפרויקט

    8,930₪-עמלת האתר

 79,294₪-( סכום נטו)עבר לבנק

 (פירוט בשקף הבא)5403₪-הורים       / העברות ישירות של תורמים

93,627₪–כ גויסו לפרויקט "סה

 המיוחסות לפעילות זו 70,000₪לפי רשימת חשבוניות שהועברה לוועד העמותה הוצגו כ–

.לתאגיד מדרשת שדה בוקר35,000₪ועד העמותה מאשר בזאת העברה של 

15,000₪ יושקעו בציוד הגברה שיועבר לשימושו של בית הספר  .



2014-2018–דוחות כספיים 
ביאור  20142015201620172018

הכנסות

8,150הכנסות מחברים
ללא  

פעילות 
ללא  

2,350ללא פעילות פעילות 

88,224הכנסות מפרוייקט גיוס מימון  

5,4031

8,15000095,977כ הכנסות"סה

עלות הפעילות

941423,3192הוצאות הפעילות

1,994250604173הנהלה כלליות ועמלות בנק

2,088264060423,492כ עלות הפעילות"סה

6,062-2640-60472,485לשנה( גרעון)עודף 

11,1005,350הפקדה לפיקדון  

5,7505,350משיכה מפקדון  

0005,3500תנועות בפיקדון 

6,0625,7985,7985,194יתרת עודף לתחילת שנה

6,0625,7985,7985,19477,679יתרת עודף לתום שנה

חולצות 
1,600טרם שולם ('מחזור מ)

79,279יתרה בבנק



תורמים / העברות ישירות של הורים 

ח"שאסמכתאתאריך

מזומן/ תרומות קופת אמון 04/03/181,293

תרומה לעמותה  30/04/18430

' שיכבה לט/ מתנות סוף שנה -תרומה 13/05/18880

' שיכבה מ/ מתנות סוף שנה -תרומה 14/05/18960

' שיכבה מא/ מתנות סוף שנה -תרומה 30/08/18880

'  שיכבה מב/ מתנות סוף שנה -תרומה 14/05/18960

5,403כ  "סה



רכישת מתנות  /הוצאות–גיוס מימון פרויטק

אסמכתאח"שפרטיםתאריך

משיכת שיק1,8002095253פנסים  28/03/18

משיכת שיק3,1502095255בלנסטוןנעלי 04/06/18

משיכת שיק5,6002095254אלבומים  06/06/18

2095256משיכת שיק 479קניות לטיול מודרך  20/09/18

2095256משיכת שיק 500גיוס משאבים  / פגישת יעוץ 20/09/18

2098926משיכת שיק 80שליחת מתנות בדואר  25/09/18

25095258משיכת שיק 410מדבקות עמותה 16/10/18

משיכת שיק7702095259פיתוח ומיסגור תמונות  07/12/18

קוזז מהעברה של סטארטארט8,930עמלת אתר לקמפיין-מ "ג סטארטאפ בע.א.י30/04/18

טרם שולם  1600(  'מחזור מ)חולצות 

23,319כ  "סה



מועד אסיפה כללית–עדכן תקנון 

 בתקנון  8סעיף

(א )היה מנין זה נוכח  ; אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה
.רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים, בפתיחת האסיפה

(ב)ללא , יראו את האסיפה כנדחית, לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה
ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים  , בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, צורך בהזמנה נוספת

.יהיה מספרם אשר יהיה, רשאים לדון ולהחליט

 הקובע כי ( ג)8לתקנון העמותה יתווסף סעיף קטן  :

(ג) הקובע כי במידה ולא נתכנס המניין האמור  ( ג)8מבוטל ובמקומו יבוא סעיף ( ב)8סעיף
,  ללא צורך בהזמנה נוספת, יראו את האסיפה כנדחית, מהזמן הנקוב בהזמנהחצי שעהתוך 

.יהיה מספרם אשר יהיה, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, ולאותו מקום

ללא  –של העמותה ( ללא זכויות חתימה)ר ועד ההורים המכהן יכהן באופן קבע כחבר ועד "יו
צורך לבחירתו



חלוקת נכסי העמותה–עדכן תקנון 

 לתקנון 21במקום סעיף:

"21     .יועברו אלא לידי  , נשארו נכסים, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, פורקה העמותה
ולא , לפקודת מס הכנסה( 2)9בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף , מוסד ציבורי אחר
".יחולקו בין חבריה

 לתקנון יבוא21אחרי סעיף:

שונות' סימן ז

"22     . נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת
".אסורה, בין חבריה, הנאה בכל צורה שהיא

כחבר ועד המנהלאוטומאטיר ועד ההורים המכהן הינו מינוי באופן "יו



העמותה  בועדחברות –עדכן תקנון 

המנהלכחבר ועד אוטומאטיר ועד ההורים המכהן הינו מינוי באופן "יו

(ג)13יבוא סעיף –( ב)13' אחרי סיתווסף

של התיכון לחינוך סביבתי יהיה חבר ועד כל עוד הוא  ועד ההורים המכהן ר "מוסכם בזאת כי יו
.מכהן בתפקידו

בעמותהחתימהזכויותלחבר ועד זה לא יהיו.



?מה הלאה 

 הגדלת העצמאות הכלכלית של התיכון "בגדול".

 עבודה יחד עם הנהלת התיכון / בתאום

 הגדלת העצמאות הכלכלית של התיכון בעיקר בעיבוי וחיזוק הפעילויות –לטווח הרחוק
.איכותי וגם בחיזוק הפנימיה ובקיום שגרה בימי שביתהצוות -ס"הלמסלולי , המיוחדות

 במקביל למטרות אילו

  הסדרת מאגרי מידע

 תורמים / גיוס הון

 (רשם העמותות)תקין הסדרת ניהול

מתן זיכוי ממס ליחידים ותורמים–( מס הכנסה) 46' ס.



?מתנדבים 

 שנים ובשנה האחרונה4-תומכי עמותת ידידי התיכון שנרשמו לפני כ178הקלדת מיילים של.

 ההרשמההקלדת נתונים של מי שנרשם לעמותה דרך מילוי טופס בדוכן.

איתור פרטים אודות בוגרים וצוותים של התיכון והזנתם במערכת ה-DATA BASE .  חלק ייאסף
מיילים וטלפונים למי שחלק מהפרטים שלו  , וואטסאפקבוצות , אינטרנט, פייסבוק)לפי שכבות 
...(.כבר קיימים

  טלפונים למי שנרשם לעמותה דרך הטופס המכוון וכן למי שנרשם בטופס ידני אך לא היה לו
?  כרטיס אשראי)לשם גביית התרומה באופן אחר , 50₪מזומן לתרומת ההצטרפות לעמותה בסך 

BIT ?PAYBOX?.)

 הכנת מצגתpitch  התיכון עם דגש על תחומים אותם רוצים לקדםעל.

הכנת חומרים באנגלית על התיכון עבור תיק תורמים.

תחזוקה ועדכון אתר העמותה.

 העמותהשל פייסבוקהקמת קבוצת.
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