
 

  פרוטוקול אסיפה כללית
  22.5.13יום מ

  
   :משתתפים

  

 תפקיד בית ספר שם + שם משפחה

 יו"ר הועד המרכזי רמת אביב ג' גדעון פישר

 יו"ר תיכון חדש וועדת הביקורת בועד המרכזי תיכון חדש עמי יפה

 יו"ר  יסודי התורה דבורה עציוני

 יו"ר ניצנים רפאל פינקלשטיין

 יו"ר שתלהבי"ס המ רונן הלפרין

 חבר הנהגת הורים בי"ס גרץ רז גרסטל

 מזכירת הנהגת הורים בי"ס גרץ מירב פלד

 יו"ר אוסישקין שירית זיתוני

 יו"ר היובל אפרים קובי

   אליאנס מיכאלי אילן
-אורית בנבנישתי

   אליאנס לוריא

 יו"ר  אליאנס אורה כורזים

 גזבר רמת אביב ג' יואב זמיר

 יו"ר פי יםנו אווה שריידר

 יו"ר ארזים שרון בקר

 יו"ר צייטלין אהובה יוספאן

   היובל (+גן כרכום) ציפי ברנד פרנק

 דיצה אבידן
עירוני א'  -גבריאלי 

 ועד הורים מרכזי לאומנויות

 יו"ר בלפור שלומי חנוך

 ועד הורים אור ישראל ת"א (בית יעקב) טרב מזל

 ועד הורים אור ישראל ת"א (בית יעקב) טוקוב מזל

 יו"ר נופים לב פזית

 יו"ר עירוני ה'  כהן צמח סוזי 

 יו"ר + יו"ר רווחה ועד הורים מרכזי בית יעקב ד' עדינה לביא

 יו"ר בבלי ירושלמי מרדכי מירי

 ועד הורים מרכזי אומנויות + תיכון חדש אריאלה מיניאלי 

 ות ועד הורים מרכזייו"ר + יו"ר ועדת התרב עירוני י"ד דניאל (דידי) החנוכי

 יו"ר גבריאלי ענת הוכנר

 ועד הורים גבריאלי אמירה כז

 ועד הורים נצח ישראל תמר פיס

 יו"ר  ישיבת הרב עמיאל (תיכון) דב קנול

 יו"ר תלמוד תורה בעלזאי דוד שוב

 יו"ר אילנות אלי שמואלי

 יו"ר הגימנסיה הרצליה  גיורא צור

 יו"ר עירוני א'  מאיר שיש
לישבע איריס א

 יו"ר בית הילד גבירצמן

 יו"ר תל נורדאו קרן בצר

 יו"ר אביב חיים חיון

  סגן יו"ר  מגן  חנה אזולאי



 

  :נוכחים
  דניאל אלכסנדרוני, אורי הכהן.

  

  ועדת ביקורת, מר עמי יפה, פתח את הישיבה :יו"ר 
  

, את מטרת האסיפה; מהות בתחילת האסיפה הציג עמי יפה, יו"ר ועדת הביקורת של ועד ההורים המרכזי
פוזרו דפים לנוכחים עם הנוסח הקיים והנוסח  התקנון, הסעיף עליו נדון, הצעה לנוסח מחודש לסעיף הנ"ל.

  המוצע כדלהלן:
  ג' לתקנון:-7סעיף  -נוסח קיים 

 הנערכות בבחירות דלעיל ב 7-) ו1, ב(6 םבסעיפי כאמור, המרכזית המועצה י"עם לשנתיי הנבחר הועד

 המשפט בית שופטיכהן  הבחירות ועדת ראש כיושב. המועצה חברין מבי שתיבחר בחירות ועדת ותבאמצע

 ויהיה יפו -א"תהמשפט המחוזי ב יתב נשיא ידי עלפעם,  מידי, זו למטרה שיתמנה, יפו-אביב בתלהמחוזי 

  .הבחירותן תקנו את, הבחירות, תוך התייעצות עם ועדת לקבוע רשאי
  

. הנשיאה לא הלא צלחהקיים בתקנון  נדרשנייתנו לנשיאת בית המשפט כמו שהתיקון נדרש מאחר שפ
   ית לעסוק בזה. נמעוני

  
  נוסח מוצע:

דלעיל בבחירות הנערכות ב  7-) ו1, ב(6בסעיפים  כאמור ,י המועצה המרכזית"הועד הנבחר לשנתיים ע
 יכהן שופט מכהן או כיושב ראש ועדת הבחירותה. המועצבאמצעות ועדת בחירות שתיבחר מבין חברי 

תוך התייעצות עם ועדת  ,בדימוס שיתמנה למטרה זו על ידי המועצה המרכזית ויהיה רשאי לקבועשופט 

  .הבחירות, את תקנון הבחירות

עמי יפה הסביר כי הוועד המנהל התנהל באופן ראוי לציון בשנתיים האחרונות ועשה הרבה 
  דברים יפים, בין היתר פרוייקט ההלבשה.

  
  :והחלטות דיון

  

על כך שמהות האסיפה  שרון בקרואילן מיכאלי, אורה כורזים , וביניהם נשמעו קולות רבים מקרב הנוכחים .1
בעיניהם צריכה להיות פרקטית יותר באמצעות כך שידונו על הנושאים החשובים באמת. לדוגמא פרויקט 

שורת מול העירייה וכו'. השאלת ספרים, בטיחות ובטחון הילדים, גביית כספים, קרינה בבי"ס, תק
לדבריהם, אין טעם בשינוי הסעיף הנ"ל בלבד לקראת תקופת בחירות, כי אם בשינוי מהותי של התקנון 

   כולו.

  

שנה  70-נכתב לפני כמוסיף שהתקנון  : מסביר שוב את השינוי הנדרש לתקנון ולמה.עו"ד גדעון פישר, יו"ר .2
רצוי להתמקד בשינוי שיאפשר את הבחירות.  אך כרגע  ,םביאליקית והוא ארוך ומסורבל ולא מתאיבשפה 

בסוף  - לגבי פעילויות הוועד המנהלפנינו לשופטת עדנה בקנשטיין שהסכימה ללוות את הבחירות לוועד. 
  הוועד קידם לא מעט נושאים. הישיבה נסקור את פעילויות הוועד בשנתיים האחרונות.

 

  

עוד באסיפה הנוכחית מספר קריטריונים לפיהם  הגדירהציעה ל, עמותותהמייצגת גם  "דעו , חנה אזולאי .3
ולהחליט לענין וכן לאור העובדה שכמעט כל מי שדיבר ביקש לדון יוכלו אנשים להיבחר לוועד המנהל הבא, 

 ע"פ חוק.  אתמהווה מליאה המאפשרת זמאחר והיא אסיפה זו קיום בחירות, ניתן להחליט על כך ב

  

נשלחות לבתי מגוריהם של באמצעות מעטפות ה –ירות במתכונת הקודמת הוחלט ברוב קולות כי בח .4
. כמו כן, נאמר ע"י אורה כורזים, יו"ר ועד ההורים בבי"ס מתאימות לתקופהאינן או לבתי הספר, הבוחרים 

ת הממונים על הבחירות, ולכן אין צורך בכך גם בת"א, כל זאת /אליאנס, כי בשום עיר אחרת אין שופט
ללא דיחוי לוועד, בחירות בקיום יפה תמכו הנוכחים באס  תקנוני ועדים אחרים שהשיגה.בהסתמך על 

 וללא צורך בנוכחות שופט.

  

מתפקד באופן תקין, ועל כן יש אינו , חברי הועד הנוכחי, העידו כי הועד הנוכחי דידי החנוכי וענת הוכנר .5
 לקיים בחירות בהקדם האפשרי.



 

  

בבי"ס אוסישקין, העידה על כך שאיננה יודעת מהו תפקיד ומהי האג'נדה  , יו"ר ועד ההוריםשירית זיתוני .6
יפו, וכמו כן אינה יודעת מהי האינטראקציה בינו לבין  –של ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת"א 

כי נושא זה ידובר בהזדמנות אחרת או באופו ישיר בין שירית למי מחברי  היו"רים השונים בעיר. הוחלט
 הועד.

  

עלו טענות רבות על ההתנהלות מול העירייה, שלטענת הורים רבים עסוקה בלהוציא את כספם על דברים  .7
 לא הכרחיים.

  

טען כלפי יו"ר וועד ההורים כי בישיבה שהיתה אצל מנכ"ל העיריה לגבי כספים שלא מועברים  חיים חיון .8
ולא דרש מאומה בענין ממנכ"ל  לבתי הספר שלא כדין, מר פישר שתק ולא גיבה את היור"ים שהיו במקום

 .ללא סיבה אמיתית כספי בתי ספר במשך חודשיםה ע"י העיריה של העיריה. זאת למרות שמדובר בהחזק
 כיו"ר וועד ההורים גדעון אמור לייצג את ההורים ולא את העיריה.

  
רים של בתי ספר "טען גם הוא כי איש אינו בודק ואינו מתייחס לטענות יו אילן מיכאלי מבית ספר אליאנס

לגבי הכספים שנגבים מבתי הספר ע"י יובל חינוך שלא כדין וכי הועד הנוכחי אינו בודק, אינו מגיב ואינו 
  מטפל.

  
, יו"ר ועדת חינוך בועד ההורים המרכזי, טענה כי העירייה רוצה בטובת הועד, ותשמח אריאלה מיניאלי

  לעזור בכל הנושאים הרלוונטים.
   

אפשרות הצבעה לנציג מוסד חינוכי אשר לא יכול להשתתף בבחירות ע"י הסמכת נציג  הועלתה שאלה לגבי .9
 מטעמו. לא נערכה הצבעה ולא נתקבלה החלטה בנדון.

 

חשוב שיו"ר ועד ההורים המרכזי לא יהיה בעל ניגוד אינטרסים כלשהו עם הועד, לא יהיה : אורה כורזים .10
 בתי הספר בתל אביב.  בכל ויפעל למען פתרון בעיותוכמו כן יטפל  בעל אינטרסים כלשהם עם העירייה

  

ק להתעסקות עם הועד, ישיהיה בעל זמן פנוי מספשיו"ר וועד ההורים תנאי הכרחי נוסף : גבירצמןאיריס  .11
את ולנהל יוכל מישהו אחר לארגן  –. במידה ולא ויעילה פות בצורה טובהכמו כן יידע לארגן ישיבות ואסו

 הישיבות.

 

אביב יכירו אחד את השני, כך יוכלו לבחור את החברים -חשוב שחברי הועד, וככלל היו"ר בתל: עדינה לביא .12
 פות מסוג זה.בנושא הינה לשבת בעיגול בזמן אס לוועד המנהל בצורה טובה יותר. הצעה לשיפור

 

 חשוב לכל הנוכחים לצאת מאסיפה זו עם תאריך סופי לקיום הבחירות. :שרון בקר .13

  

הרוב המכריע של הנוכחים מעוניינים בקבלת החלטה על בחירות אני מציעה ששברור : מאחר חנה אזולאי .14
להעלות לסדר היום את הנושאים שיש להחליט לגביהם לצורך קיום בחירות והם: מועד הבחירות, כשירות 

 אני אציע אפשרויות לנושאים אלה והרוב יחליטו. , וועדת הבחירות ואופן קיום הבחירות.חברי הוועד

  

: אני לא מתכוון להגיש מועמדות לבחירות לוועד המנהל בשנתיים הקרובות מאחר וכבר ד גדעון פישרעו" .15
אני מכהן במספר תפקידים שצורכים זמן רב, אני גם יו"ר וועד ההורים הארצי, גם יו"ר ההנהגה ההורית 

עמי יפה שבתו ברמת אביב ג' וגם מנהל משרד עו"ד. לכן, אני מציע שאני אכהן בוועדת הבחירות וגם 
 מסיימת השנה את כיתה יב' יכול לכהן בוועדת הבחירות ביחד איתי.

אני מציע שלוועדת הבחירות יוכלו להיבחר רק מי שאינם מכהנים בוועד המנהל כיום ואינם : דידי החנוכי .16
 מציעים מועמדות לוועד הקרוב.

  
  



 

  ההחלטות הבאות: תקבלונ

 

כנהוג בתקנונים המנהל של העמותה וועד החברי כהן כבוע את התנאים הבאים להגשת מועמדות ללק  .א
 :  של וועדי הורים אחרים

 .לעיריית תל אביב או לחברות הבת ןכל מי שנותן שירותים במישרין או בעקיפילא יוכל להיבחר  •

 .כל מי שיש לו ניגוד עניינים עם תפקידו בוועד המנהללא יוכל להיבחר  •

ניגוד וות לגלות על כל ענייניו האישיים שיכולים לה כל מי שרוצה להיבחר לוועד המנהל חייב •
 לפני הבחירות.  –עניינים 

 .במערכת החינוךלפחות שנתיים  וותרו להורה לילד שניוכל להגיש מועמדות לוועד המנהל רק  •

 לתקנון הקיים שהוצע בפתח הישיבה. 7קבלת השינוי לסעיף  •

  א התקנון.גדעון פישר, דידי החנוכי וחנה אזולאי ירכזו את נוש •

 

 למשך שנתיים.  תקופת הכהונה:  .ב

קדנציות רצופות לכל היותר, וזאת בהנחה ונבחר  3רשאי לכהן בתפקיד במשך חבר הוועד המנהל כל 
  בכל פעם מחדש לתפקיד.

  

 הבוחרים:   .ג

 תלמידים או חלקם 400לכל  1לפי התקנון הקיים, נציג  •

תח שונה, מאחר ומדובר בשהות קצרה צריך שתהיה נציגות בוועד המנהל. יש להגדיר מפ –גנים  •
 יחסית לבתי הספר בגן.

  

 ועדת הבחירות:נבחרו חברי   .ד

  151ronen@gmail.comמרכז ועדת הבחירות  - המשתלה  –רונן הלפרין  •

 okorazim@bezeqint.net -שותפה בועדה -אליאנס –אורה כורזים  •

 mirimord@walla.co.il –בבלי ירושלמי  –מירי מרדכי  •

 054-8444443 –אור ישראל  -מזל טרב •

 amira@roumed.co.il –גבריאלי  –אמירה פז  •

באיזה אופן יבוצעו הבחירות, איזה חומר יוגש ע"י המועמדים ועד איזה וועדת הבחירות תחליט 
 פרוצדוראליים אחרים כנדרש לקיום הבחירותמועד, מיקום הבחירות ונושאים 

  

 שתקבע וועדת הבחירות ראו מועד קרוב אח 27.6.13תאריך הבחירות:   .ה

 

   :מועמדות גשתה  .ו

  רותלפני מועד הבחירות כפי שיוגדר ע"י ועדת הבחיעשה ית •

 כפי שיוחלט ע"י וועדת הבחירותחזון המועמד כרוכה בהעלאת קובץ תיאור אישי +  הגשהה •

 

  ע"י סוכם
  אילן מיכאלי
  אלי שמואלי

  אפי קובי
  יו"ר וועדת חינוך –דידי החנוכי 

  חיים חיון
  חנה אזולאי

  שרון בקר
  


