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 שלום לכולם,

 

  התקיימו הבחירות לועד המנהל של ועד הורים ת"א יפו. 26.6.13 ביום ד' 

  .20.30 – 16.00הבחירות נערכו בבית הספר עירוני ט' שביד אליהו בין השעות 

  מועמדים. 34לבחירות הוגשו מועמדויות של 

  איש. 59הגיעו לממש את זכות הבחירה 

  מצ"ב תוצאות ההצבעה:

  כחברי הועד החדש. המתמודדים אשר קיבלו את מירב הקולות יוכרזו הנבחרים 17

הבחירות התנהלו בצורה מסודרת ומכובדת, נכחו בכל תהליך הבחירות ארבעת חברי ועדת 
  הבחירות.

  המצביעים הגיעו, הציגו תעודה מזהה, אישור הצבעה מבית הספר ונרשמו בצורה מסודרת,

  בחירות). 17המתמודדים וסימנו בה את נבחריהם (עד המצביעים קיבלו את רשימת 

  למצביעים היתה אפשרות להתרשם שוב ממצעם של המתמודדים בעזרת

  עותקים בקלסר אשר הכילו את טופס המועמדות של המתמודדים. 2

  בסיום ההצבעה נספרו הקולות בספירה כפולה והתוצאות נרשמו.

  מצ"ב תמונות מההצבעה.

  

   

  קודות הבאות:אבקש להעלות את הנ

  בעלי זכות בחירה, עדיין 3* על אף שבבחירות הנוכחיות הצביעו כמעט פי 

  רוב בעלי זכות הבחירה לא מימשו את זכותם.

   אנו כחברי ועדת הבחירות על אף הזמן הקצר שעמד לרשותנו,

  ותם.לבעלי זכות בחירה להגיע ולממש את זכ עשינו כל שביכולתנו בכדי להזכיר / להעביר / לקרוא,

המלצתנו בפעם הבאה : לנסות ולהגדיל את החשיפה, לתזכר, להגיע לכמה שיותר בעלי זכות 
  בחירה,

  בכדי להגדיל את כמות המצביעים.



  

* הגיעו נציגים ממוסדות לימוד דתיים בת"א אשר שם המוסד לא הופיע ברשימות שהתקבלו מעיריית 
  ת"א.

יפו ואשר מוסדותיהם אינם משלמים את  -ית ת"אשאלה : האם יש לנציגים אשר אינם קשורים בעירי
  הכסף 

  בכל שנה אשר מיועד לועד ההורים המרכזי ושמרבית תלמידיהם (לדבריהם) אינם תושבי ת"א יפו 

  בכלל את הזכות להתמודד לועד המנהל. הנושא הופנה לשופט המפקח ותשובה תתקבל בהמשך.

   

  טענות על העדפת מתמודדים תושבי צפון ת"א על פני שאר המתמודדים.הועלו  * 

  אין לנו אלה להצטער על שכך חלק מהאנשים מרגיש, אולם אין לכך כל אחיזה במציאות 

  (לראייה: מקום הבחירות ותוצאותיהן אשר מוכיחים כי לא כך הדבר).

   

  1:100כדאי לשנות את המפתח ל  לטעמינו  1:400נכון לבחירות אלה מפתח זכות ההצבעה הינו  * 

  תלמידים יש אותה השפעה כמו של  480מוסדות המונים יחדיו כ  5היות ומתקבלת תמונה שבה ל 

  תלמידים). 1920 - בית ספר גדול ( ליידי דייויס לדוגמא כ

  

* בבדיקה שערכנו התברר כי לא הוגשה מועמדות של נציג מהמגזר הערבי אשר ביפו כמות 
   התלמידים

  ה מבוטלת, כמו כן לא הגיע אף נציג מטעמם להשתתף בבחירות.אינ

  המלצתנו : לברר כיצד ניתן לוודא כי הנציגים מעודכנים בנושאים והאם ניתן לשריין להם מקום בוועד.

  

* לאחר שנראה כי עניינים אישיים ורצון עז ובלתי מוסבר לזכות בתפקיד יו"ר הועד גורם לאווירה 
  קשה,

העמותה, אבקש לבחון כיצד ניתן בצורה מסודרת ובלי אמוציות לקבוע אולי ולפגיעה בתפקוד 
   ברוטציה

  או בכל צורה אחרת את התפקיד ובכך להקטין את החיכוך אשר גורם לכל כך הרבה בעיות

  

  



  אבקש לנצל במה זו ולהודות לחברי בועדת הבחירות אשר עשו לילות כימים

  

  ם במימון עצמי של חלק מהדבריםללא תמורה על חשבון זמנם החופשי ולעיתי

  

  וזאת לעיתים תוך ספיגת : טענות, האשמות , העלבות ודרישות.

  

  זאת בכדי להביא את הבחירות למקום אליו הגיעו.

  

  כאשר כל מי שעיניים בראשו יכל לראות כי הבחירות נעשו בצורה רצינית, עניינית ונקייה.

  

  כל הדברים נעשו בניקיון כפיים ומתוך רצון אמיתי להיות חלק משינוי.כאשר 

  

  ייתכן כי ישנן נקודות אשר ניתן היה לבצע בצורה נכונה או טובה יותר, יחד עם זאת בהתחשב

  

  בזמן הקצר שעמד לרשותנו, אנו תקווה כי עשינו את המיטב ובאם נעשו טעויות, הרי שהן נעשו

  

   לב ובוודאות שלא במזיד.בתום 

  

  

  

  ד"ר גרמן גרשון.על הבחירות פיקח השופט בדימוס: 

  

  השופט עודכן בעיקרי הדברים, אישר ופסל חלק מהנושאים שהובאו בפניו

  

  ואישר את תוצאות הבחירות.

  

במידה ומי מכם מעוניין לערער בפניו או להעלות שאילתה, מוזמן הוא לעשות זאת במייל מתומצת 
  לשופט.

  

  לאחר שיתקבל המייל יחליט השופט אם יש צורך להגיב וכיצד.

  

    german70@013net.netכתובתו : 

  

  

  

   לסיום,

  

אבקש להודות לכולם על השתתפותכם בבחירות אלו, אשר כבר בעצם קיומן ורמתן ניתן לקוות כי 
  ניתן לעשות שינוי.

  

  פונה אל כל נבחרי הועד החדש ומעלה מחדש את בקשתי מהפגישה בתיכון חדש :אני 

  

  בואו השקיעו ועזרו לשנות את הקייםאנא אל תסתפקו ב"תואר הנכבד" אותו קיבלתם. 

  

  בכדי לתת לילדים למענם הוקמה העמותה תנאים ואפשרויות טובות יותר.

  

הרי שאז תגיע התוצאה  -בודה משותפת רק אם יונחו בצד האינטרסים האישיים והועד יחבור לע
  המיוחלת.

  

  עלינו לזכור תמיד כי טובת הילדים היא אשר צריכה להיות האור שלרגלינו.



  

  

  

   בתחילת השבוע הקרוב יועבר תאריך לאסיפת וועד ראשונה, נאחל לוועד בהצלחה

  

   ותקווה כי עד לבחירות הבאות נוכל כבר לחוש בשינוי המיוחל ובתוצאות שייראו.

  

  

  

  

  

  שבת שלום.

  

  רונן הלפרין,

  ועדת בחירות.

 


