
 
 יפו-אביב-בתל פרוטוקול אסיפה כללית ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך

 41.41.41יום א'  

 
 :  כמפורט בנספח א'  נוכחים

 
 בהסכמת כל הנוכחים ממונה ענת הוכנר, יו"ר ועד ההורים המרכזי כיו"ר האסיפה הכללית.

 
 דברי פתיחה 

 
זכירה. הסבר על מטרת האסיפה הכללית והנושאים ענת הוכנר מציגה את חברי הועד המנהל, ועדת ביקורת והמ

שיועלו : הסבר ועדכון לגבי פעילות הועד כעמותה, הנושאים בהם עסק הועד השנה, הצגה ואישור דוחות כספיים 
, דיון ואישור הצעה לשינוי התקנון בהמשך לבקשות מאסיפות קודמות על הנחיצות ברענון התקנון 3102לשנת 

 .והתאמתו לפעילות היום
 

 העמותה ועדכון על פעילות הועד המנהל  

 
אמירה פז מסבירה את הבדל בעבודה כעמותה לעומת ועד הורים בי"ס, כולל עיקרי חובות התנהלות כעמותה, מבנה 

 ומוסדות, תפקידי אסיפה, וועד מנהל וועדת ביקורת. 
 

 : ענת מציגה את הנושאים שכיום בטיפול הועד 
 

 פורומים

  תחיל את דרכו בסוף השנה שעברה. הטיפול בנושאים בקבוצות ממוקדות עניין משותף מוכיח ה –פורום תיכונים
את עצמו.  הנושאים שפורום התחיל לטפל בשנה שעברה וממשיך השנה הם : עלות הנסיעה לפולין, מסיבות 

 סיום ט' וי"ב, המעבר מיסודי לחטיבה ועוד. 
  הפורום הוקם בתחילת השנה במטרה לתת מענה לנושאים גנים עירוניים 011בעיר יש היום כ  –פורום גנים .

הקשורים לגיל הרך ולהורים שאינם חברי העמותה. הצורך בהקמת הפורום עלה מהשטח. הפורום כולל נציגים 
 –מהוועד העירוני ונציגים שאינם חברי עמותה. הנושאים העיקריים בהם רוצה הפורום לטפל השנה הם 

 בהתנהלות הגן ובתשלומי הורים, בטיחות ותקשורת עם הורי הגנים. מועדוניות, שקיפות ואחידות

  אחד היעדים לשנה הקרובה. מזמינים מתנדבים שרוצים לקחת חלק פעיל בהקמת הפורום. –פורום יסודיים 
 

 תשלומי הורים 
 אלון השנה הועברו לראשונה תשלומי הורים לחשבון נפרד. חוברת הסברים ועזרה תופץ לכלל היורים בצירוף ש

 קצר בעניין יישום הנוהלים בנושא בבתי הספר.

  לראשונה נתמנה הורה משקיף בדירקטוריון של יובל חינוך. אנחנו מקווים שזה יוכל לעזור לנו בהבנה  –יובל חנוך
 ובמעקב על ההתנהלות ביובל חינוך. 

 
 ועדת קהילה 

  המלצת יועצות בי"ס. השנה החלטנו לקחת  שוברים לספרים ומכשירי כתיבה, וניתנו לילדים ע"פ 3כל שנה חולקו
 בחשבון את מספר הילדים בבי"ס ולבתי הספר הגדולים תהיה תוספת תלושים.

  לא יתבצע במשרדי הועד כמו בשנים קודמות. מחולק גם ע"פ המלצת יועצות בי"ס. –מפעל הלבשה והנעלה 

  ה על פעילות המוסדות המטפלים שרון בקר רכזת הועדה נותנת סקיר –תרומה למועדוניות יום ופנימיות
ו' אך גם בוגרים יותר. ארגנו ביקור במוזיאון הילדים -במסירות בילדים מבתים קשיי יום. הילדים בעיקר בגילאי א'

בחולון כולל הסעות ופיצה. היתה שמחה והתלהבות גדולה של הילדים. שרון קוראת לתרומות שוטפות 
 אחר. ביגוד, משחקים וכל רעיון  -למועדוניות 

  הילדים בפנימייה הוצאו מבתים שאינם מתפקדים. הם לומדים בבתי הספר הממלכתיים  –תרומה לפנימיות
הקרובים לפנימייה. השנה ילדי אחת הפנימיות הוצעו במימון תרומות הועד לטיול של יומיים שהיווה עבורם 

 שבירת שגרה וחוויה מלהיבה ובלתי נשכחת.
 

 ועדת צפיפות 

 הוא נושא שיש לטפל בו מול משרד החינוך. יש פעילות ארצית בנושא  –פר תלמידים בכתה נושא הקטנת מס
 שהועד המרכזי תומך בה, אך לא לוקח בה חלק פעיל.

  ניכרת בשנים האחרונות בעיקר במרכז ובצפון העיר. בתי הספר מלאים ועמוסים. לאורך כל  –צפיפות בית ספרית
ה לעזור לבי"ס העמוסים, ולמציאת פתרונות. במהלך פברואר אמורה השנה הייתה פעילות מול העירייה במטר



 
להיות ישיבה של הועדה לתכנון אסטרטגי של העירייה לגבי השנים הקרובות גם לגבי בי"ס יסודיים וגם תיכונים, 

 בהשתתפות נציגי הועד המרכזי המטפלים בנושא הצפיפות.
 

 ועדת תשתיות

 רינה חשמלית, בדיקות קרינה ונושא עוסקת בנושא מבנים ובטיחות, לרבות קWIFI 

  .העיריה הפעילה לאחרונה תוכנית מעקב על מצב תשתיות ותכנון במוסדות חינוך והיא תוצג בקרוב בפנינו 
 

 ועדת אירועים ותרבות יזמה והפיקה השנה מספר אירועים:

 גה לילדיהן.אירוע בר/בת מצווה לילדים נזקקים שמיועד לילדי משפחות שאין ביכולת לארגן חגי 

  "תחרות כישרונות ססגונית  לתלמידי העל יסוד. העיריה אימצה את הרעיון .האירוע הראשון  –"כוכב תל אביב
 היה מרהיב ומרגש ואנחנו מקווים שיתפתח למסורת קבועה.

  בתכנון השנה –פעילות לתלמידי בי"ס יסודי וגנים 

 בשנה שעברה לא הגיעו הרבה נציגים וחבל כי זו  –ך מפגש שנתי של נציגי ועדים חברי עמותה עם מינהל החינו
 הזדמנות לשמוע את נציגי העירייה בתחומים השונים, ולהשמיע. 

 
 

 00.2.00יום ההתרמה יתקיים השנה  ביום ראשון 
 רב הכסף לפעילויות השונות של הוועד מגיע מאיסוף הכספים ביום ההתרמה. הרתמות בתי הספר חשובה מאוד.

סוף על ידי הילדים, יש פניה גם לגופים מסחריים להרמת תרומה למען ילדי העיר. ההכנסות מופנות  השנה מעבר לאי
 לפעילות הועד לרווחת קהילת התלמידים בתל אביב

 
מטרת הועד לפעול כגוף המייצג את כלל הורי העיר ולא רק את ועדי ההורים. כמו כן הועד מבקש  –מעורבות הורים 

או קבוצות לקידום נושאים שונים בעלי עניין חוציי עיר. מעורבות הורים בפעילות מבורכת. לגייס מתנדבים בודדים 
קיימת חשיבות גדולה בשיתוף פעולה בין יוזמות בית ספריות, יוזמות של הנהגות וקבוצות הורים לבין הועד המרכזי, 

 במטרה לקדם במשותף נושאים החשובים לציבור ההורים.
 

הנושא שעומד בראש סדר העדיפות שלנו. עלינו להרחיב את ערוצי התקשורת  –העיר  תקשורת בין הועד להורי
 השונים. אתר הועד עובר בימים אלה רענון ועדכון. 

 
 

 )רו"ח משה יסקין( 1142דו"ח 

 
     3102רו"ח משה יסקין ממשרד רו"ח יסקין מציג את דו"ח 

 זמנים לאסיפה. הדו"ח הועלה לאתר הוועד כדי לאפשר עיון מקדים לכלל המו
מוצגים היום לאישור האסיפה דוחות הכספיים ודוחות מילוליים. האישור נדרש לקבלת אישור ניהול תקין של העמותה. 

 הדוחות עברו את אישור וועדת כספים, ואישור הועד המנהל של העמותה.
 

 הבהרות לדו"ח בהתאם לשאלות :
 וראוי לשים לב לזה לקראת יום ההתרמה הקרוב. 01% -ירדו ב 3102ענת מציינת שהכנסות מתרומות ב 

 תזרים המזומנים היה חיובי כלומר היה כיסוי מלא של הוצאות ופעילויות.
 הסכום כולל עלות וגם פחת שנצבר –רכוש קבוע 

 נתרם לילדים הקהילה האתיופית ביפו. 3102זהו במלאי ישן ממפעל ההלבשה והנעלה, שבסוף  –מלאי 
 המותרים בתנאי רשם העמותות. 33% -הוצאות הנהלה וכלליות יחסית מצומצמות ומסתכמות הרבה מתחת ל

 רו"ח יסקין מציין שהדוחות מאד ברורים, זאת גם בגלל שיתוף הפעולה המלא עם העמותה. 
 

גת הדו"ח . יש לצפות להצ3100כבר מתחילת  3102לאור המלצת ועדת ביקורת הוחלט להתחיל לטפל בעריכת דו"ח 
 לקראת אמצע השנה.

 
 הינו צבוע ע"פ תקנון ל"ימים שחורים" ואין לגעת בהם למטרות אחרות.₪  311,111סכום של 

 כרגע בדיון הועד המנהל. 3100ותקציב פעילויות  3102העודפים האחרים בחלקם שישמשו לפעילויות 
 

 (. 1, נמנעים: 1נגדים: , מת23כפי שהוצג לאסיפה אושר ברוב קולות  )מאשרים :  3102דו"ח 
 

  tlv.org.il/uploadimages/DOCH%20.pdf-http://www.horim  הדו"ח מופיע באתר הועד 
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 שינוי התקנון )עו"ד יונתן קלינגר(

 
ינגר הכינה הצעה לשינוי התקנון. ההצעה ופירוט השינויים פורסמה באתר וועדת תקנון בוועד המנהל בעזרת עו"ד קל

 הוועד לפני הישיבה, כדי לאפשר עיון מקדים לכלל המוזמנים לאסיפה. לא התקבלו הערות ו/או שאלות. 
 הועד המנהל אישר את הצעות השינויים המובאים כאן היום לאישור האסיפה הכללית. 

 
 ה ונותן בסיס טוב מאוד לעמותה. נדרשים בו מספר שינויים ועדכונים בעיקר בנושאים : שנ 30התקנון הקיים כבר בן 

 

  כיום מאד מסורבל לרבות חובת מעורבות שופט. –נוהל בחירות 
 .מפתח נציגות כיום מאפשר נציגות למוסדות מאד קטנים ונותן להם כח יתר לעומת מוסדות גדולים בהרבה 

 יש לאפשר תקשורת אינטרנטית 

 ם לא ניתן להפסיק חברות בוועד למי שאינו פעיל בוועד ו/או לצרף חברים חדשיםכיו 

 .תקופת כהונה של שנתיים לוועד המנהל הינה קצרה מדי 
 
 

 מוצג מסמך השינויים ועו"ד קלינגר מסביר ועונה על שאלות לגבי סעיפים לשינוי.
 

 :הבהרות והצבעות לגבי סעיפים בהתאם לשאלות, הערות והסתייגויות 
 

הגדרה מיהו חבר עמותה. תנאי לחברות בעמותה: הורה לילד הלומד בת"א. הורה המתגורר בת"א. מקרים  2.0סעיף 
 מיוחדים יוכלו לעבור אישור הצטרפות דרך ועד המנהל.

 מציע להקביל את החברות לתושב בעל תעודת זהות ישראלית בלבד. ההצעה לא התקבלה ברב קולות. –יובל 
 דבר שימנע מהורים שאינם תושבי העיר להיות פעילים. –הגבלת מגוריו של ההורה בתל אביב  מתפתח דיון לגבי

 בעד 01  -בעד.  ללא "הורה אשר מתגורר בתל אביב"   03-הצבעה :  כולל "הורה אשר מתגורר בתל אביב"  
 הניסוח "הורה אשר מתגורר בתל אביב" ימחק. 

נוך לא מודיעים על הנציגים כפי שקורה כיום. שנת החברות היא מיועד למניעת מצב שמוסדות החי – 2.2סעיף 
 בנובמבר לא יהיה לו נציג.  00קלנדרית. מכאן שמוסד שלא קיים בחירות עד לתאריך 

 כל מי שלא עומד יותר בתנאי חברות מפסיק את חברותו. – 2.2סעיף 
 שנתי בתשלומי הורים₪  0.0כיום  – 2.0סעיף 
 ילדים.  311יהיה מבתי ספר שיש בהם מינימום שונה : נציג  – 4.2סעיף 
 .30בעד   - 31%הצעה: השתתפות מינימום דרושה להצבעה אינטרנטית קבילה תהיה  – 4.06סעיף 
 שונה: הצבעה אינטרנטית תהיה חשאית. - 4.32סעיף 
מועמדות  שינוי תהליך הבחירות. במקום דרישת שופט מחוזי תמונה ועדת בחירות עם הגבלות על – 3.2סעיף 

 חבריה.
 כמחליף לחבר שהתפטר ו/או לא פעיל? 06למה לא נכנס לוועד המנהל נבחר מס'  –מאיר שיש  – 3.6סעיף 

כפי שהוסבר בתשובה ישירה למאיר נחזור ונבהיר כי עד כה ע"פ התקנון רק האסיפה יכלה לאפשר  –תשובת ענת 
 ולא התקיימה אסיפה מאז ההתפטרות. החלפת חבר ועד מנהל. לא הייתה אפשרות להצבעה אלקטרונית 

 הצעות להצבעה:
  1בעד   - 33החלפה אוטומטית של חברי ועד בהמשך לרשימת הנבחרים בבחירות האחרונות עד מקום. 

   03בעד  –"מיני" בחירות של מי שיחליט להעמיד את עצמו לבחירה . 
קיים כל פעם שמישהו עוזב את הועד בעד.  האם ל 30  -בהצבעה האם לקיים הליך בחירה כזה פעם בחצי שנה 

 בעד.  הוחלט על בחירות של מועמדים חדשים שיעמידו עצמם לבחירה אחת לחצי שנה.   2 –
 

 נמנעים. 1מתנגדים.  1בעד.  32  -בהצבעה כוללת על שינוי התקנון כולל התיקונים כמפורט  
 tlv.org.il/uploadimages/takanon%20chadash%20pdf.pdf-http://www.horimהתקנון החדש מופיע באתר הועד  

 

 
 הצעה לסדר : תקופת כהונת הועד הנוכחי.

תקופת כהונת  , מבקש שהבחירות הבאות יהיו )בהתאם להחלטה כרגע על3102הועד המנהל הנוכחי שנבחר ביוני  
 3104יוני -וועד(, במאי

 נגד.  – 3בעד.   33הצבעה : 
 
 

 רשמה  :  אווה שריידר

http://www.horim-tlv.org.il/uploadimages/takanon%20chadash%20pdf.pdf


 
 
 
 

         
  41.41.41רשימת נוכחים באסיפה כללית מיום  –נספח א' 

 

 

 היובל –אפי קובי     אומנויות –אריאלה מיניאלי  

 היובל -אריאל שפר      ישיבת עמיאל –צבי קנול  

  תיכון אליאנס –אילן מיכאלי      נופי ים –אווה שריידר  

 רוני ד'יע –עדי אדרי      ארזים –שרון בקר  

 עירוני ד' –מירי מרדכי      איילון  –נחמה גולדווסר  

 עירוני ד' –אורית עוזרי       איילון –אחז אגם  

 עירוני ד' –גילי כהן      עירוני ט' –דורון סעד  

 אביב –ירלי ז'אן ש     גבריאלי –אמירה פז 

 אהבת ציון –אדרמי פינקוס      גבריאלי –תמר פייס  

 אילנות –שי לביא      אוסישקין –סתיו סמנה  

 בבלי ירושלמי –לימור כץ     איתמר בן אבי –יובל פרדס  

 גולומב –ענבל דירלינק     בבלי ירושלמי –משה שתיל  

 דה מכבייהו –בתי בן אור      א.ד. גורדון –ראובן להב 

 טבע סביבה וחברה –שרון זריפין      המשתלה –איריס תעשה 

 נעמי שמר –פופלינגר דרורה       מגן –יואב הדר 

 תל נורדאו –ארז הילוייל     רמת אביב ג' –ברוך -ענבר קידר 

 עירוני א' לאומנויות –מאיר שיש      מירון –אילן וישקובסקי  

 עירוני א' לאומנויות –שטרברג הדס      עירוני ה' –שיר בן דוד  

 עירוני א' לאומנויות   –ענת הוכנר     ישיבת בר אילן  –איילה ונטורה 

 דייויס-עמל ליידי –ורד צרפתי      תיכון חדש –סוזי סבג  

 דייויס-עמל ליידי –ענת מרקוביץ     גמנסיה הרצליה –גיורא צור  

 אורט סינגלובסקי –אורלי פרינטה     גמנסיה הרצליה –עינת כהן  

 גמנסיה הרצליה –לני דיטש  

   

  
 


