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לכבוד
יו"ר וועד הורים
נציגי בי"ס לאספה הכללית של וועד ההורים המרכזי
מנהל/ת בי"ס
הנדון :זימון לאספה כללית – תש"ף
"ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת"א-יפו" (המוכר בשם "וועד ההורים העירוני") יערוך את האספה הכללית
ביום רביעי  18.12.2019כ' בכסלו תש"ף בשעה  .18:00במידה ולא יגיע מנין חוקי בשעה היעודה ,תחל האסייפה
בשעה  18:30בכל פורום .האספה תתקיים בחדר מורים בית הספר אורט סינגאלובסקי ,רח' דרך טייסים  28תל
אביב-יפו( .הכניסה לחניון בצד של המכללה רח' ההגנה פינת משה דיין).
להלן סדר היום לאספה הכללית:
•

רישום נציגי מוסדות החינוך ואישורם אל מול הרשימות.

•

הסבר על העמותה ומוסדותיה ,עדכון על פעילות הוועד המנהל.

•

אישור דוחות כספיים ( 2018ניתן לעיין בטיוטת הדו"ח באתר הוועד).

•

הודעה על קיום בחירות "קטנות" ועל בחירת הגנים לוועד המרכזי.

•

עדכון מועדת תקנון.

•

דיון בפניות חברים (את הפניות יש להעביר בכתב למשרדי העמותה ,עד שבוע ימים לפני מועד
האספה).

•

שונות.

במטרה לאפשר ייצוג והשתתפות של בית ספרכם ולמען שיתוף פעולה עם הוועד ,נבקשכם להעביר למייל
 admin@horim-tlv.org.ilאת רשימת נציגי ההורים הכוללת .אנא ציינו את שם בית ספרכם ,שם מלא של כל
נציג ,מספר טלפון וכתובת אמייל וכן שם יו"ר וועד ההורים הנבחר לשנה זו.
כל ועד הורים הנמנה על מערכת החינוך בת"א-יפו רשאי לשלוח למועצה המרכזית נציג אחד לכל  200תלמידים
במוסד החינוכי או חלק מהם .מוסד חינוכי שיש בו פחות מ  200ילדים אינו זכאי לנציג ,אך מספר מוסדות חינוכיים
יכולים להתאגד כך שיכילו ביחד  200תלמידים ,ויבחרו נציג אחד.
לצורך רישום נכון ומדויק של נציגי בתי הספר בעיר מתבקש כל בי"ס או וועד הורים להעביר את הטופס המצורף,
עם שם וחותמת ב י"ס המצהיר מיהם נציגיו לשנה"ל הנוכחית ומהי כמות התלמידים הלומדים בבית הספר .לא
תינתן זכות הצבעה לנציגי וועד בית ספרי עבורם לא הועבר מכתב כנ"ל.
בכל שאלה יש לפנות למשרדי הוועד (טלפון/אמייל/פקס כמופיע לעייל).
בכבוד רב,
איל לבנון ,יו"ר
ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת"א-יפו
אתר הוועדwww.horim-tlv.org.il :

