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הועד העירוני
ועד ההורים המרכזי הוא גוף נבחר ומייצג של כלל ההורים  

.1939משנת , שילדיהם לומדים במוסדות החינוך בעיר

.לפי מפתח המבטא את גודל המוסד החינוכי, הגוף הוא עמותה שבה נציגים נבחרים

.  הבוחרת נציגים לוועד המנהל, הנציגים מהווים את האסיפה הכללית

.כולם הורים מתנדבים, חברי העמותה והוועד המנהל

, לקידום החינוך בעיר, הועד פועל בהסתמך על תקנון העמותה

.  בשיתוף פעולה הדוק עם העירייה

:הועד העירוני פועל במספר פורומים כדי להפוך את העבודה ליעילה יותר 

*פורום הגנים * פורום היסודיים * פורום התיכונים * 

".פורום וועדי ההורים היישובים"הועד פעיל ברמה הארצית באמצעות 



☺נעים מאד –פורום היסודיים 

שיר דגן–מרכזת הפורום 

:נושאים מרכזיים לפעילות השנה

.בניית נוהלי עבודה של הממונים עם יובל חינוך–צהרונים•
.שיפור הצהרונים לקראת שנה הבאה

.ן בפברואר"התכנסות לשוק תל–ן"תל•

התחלת פעילות מול הנהגות ההורים בבתי הספר  –חינוך מיוחד •
.הורי הלומדים בכיתות קטנות והורי המשולבים, הכוללניים

תרומה לקהילה•

.של בתי הספררים"ליוכנסים מול מנהל חינוך •



וספתנימודיםלוכניתת



ן"שוק תל

ן של פורום היסודיים בוועד המרכזי  "רעיון הכנס הזה נולד בועדת התל•
פנינו ללאה זיידה עם היוזמה ולאה בשיתוף המחלקה  . לפני שנתיים

.  עזרו ותמכו לאורך הדרך

ן הקיימים בעיר ומחוצה  "ראינו את הצורך בהנגשת מגוון מפעילי התל•
.לה לכלל הנהגות ההורים בעיר

ן את  "מציגים מפעילי תל, אליו נצא בתום המצגת, ן"התל" שוק"ב•
.הרעיונות השונים והייחודיים של כל אחד מהם

כל בית ספר קיבל תיק ובו פרטי המציגים בכנס על מנת להקל •
.בהתקשרות לאחריו

.אנו פה תמיד לכל שאלה ובקשה•



ן  מהו  "התל
.תוכנית שאינה נלמדת במסגרת לימודי החובה של בית הספר•

.י משרד החינוך"מופעלת בנוסף לשעות התקן השבועיות שנקבעו ע•

.   הנהגת ההורים/לועדס "בתאום בין הנהלת בי, ממומנת מחשבון תשלומי הורים•

משרד החינוך הגביל את כמות השעות ואת  , על מנת לצמצם פערים בין אוכלוסיות•
.העלות המקסימלית לשעה שניתן לגבות

.ס"באחריות מנהל בי, ן בשל קשיים כלכליים"לא יימנע מתלמיד להשתתף בתל•

.והתשלום טעונים אישור של משרד החינוך והעיריהן"התלתכנית •

ס לבין  "ן מותנית בשיתוף פעולה מלא בין הנהלת וצוות בבי"הצלחת התל•
.הנהגת ההורים/ועד

ן היא שעה המאריכה את יום הלימודים ואיננה  "שעת לימודים במסגרת תל•
.לקבוצות לימוד או במקום שעות תקן, משמשת לפיצול כיתות

על בית הספר לפרט להורים בחוזר התשלומים המוסדי את גובה הגבייה  •

.ן שהוא נותן בפועל עבור הגבייה"המבוקשת ואת מספר שעות התל



ן"עלות התל
.לשנה₪ 885ל סכום הגביה המקסימלי לילד הוא "על פי חוזר מנכ•

:ן נקבע על פי מספר הילדים בכיתה"התעריף המקסימלי של שעת תל•

,ן רצוי לדון בעלות שנתית המביאה בחשבון את מספר השבועות בפועל בשנת לימודים"מול מפעיל תל)•
(100%-כ לא מגיעים ל"ולהתחשב בכך שאחוזי גביה בד



ן  מהו  "התל
:ן יכול להתבצע בשני אופנים"שיבוץ התל

ן רק בסוף היום  "שילוב שעות התל–קצה •
.קשה לתכנון מערכת•

בדרך )ואיכות ( גבוהה יותר)משפיע על עלות , מעט ספקים שיכולים לעבוד כך•
(.כלל נמוכה

.נתפס על ידי התלמידים כשיעור חיצוני•

.מאפשר לשחרר הביתה תלמידים שהוריהם לא הסדירו את התשלום•

ן במערכת הרגילה  "שילוב שעות התל–משולב •
ס"ן לחלק מהתכנית הרגילה מבחינת התלמידים ומבחינת בי"הופך את התל•

ניתן להעביר ילד שהוריו לא  . מול מי שבוחר לא לשלם" סנקציות"מקשה על •
.הסדירו את התשלום לכתה מקבילה



עבודה מול יובל חינוך  
.חוזים עם המפעילים נחתמים מול יובל חינוך•

.מעביד מול המפעילים-מוגנים מיחסי עובד, ס והנהגת ההורים"בי•

ס מעביר ליובל  "כאשר בי, התשלום למפעילים נעשה דרך יובל חינוך•
.חינוך את סך כל החיוב החודשי

ס עמלה שמשתנה בהתאם להגדרת המפעיל  "יובל חינוך גובה מבי•
(.שכיר בתלוש/ מ "חברה בע/ עוסק מורשה / עוסק פטור )



ן"פעילות ועדת תל
:ן במהלך שנת הלימודים "בקרה על שיעורי התל•

עבודה שוטפת מול צוות בית הספר לבחינת המדריכים והתכנים•
ן"קבלת משוב מהורים ותלמידים בנושא שיעורי התל•
שיחה עם  )ס על דרכי פעולה לשיפור וטיוב "החלטה עם הנהלת בי, בעת הצורך•

ס במקרים של  "שיתוף פעולה עם הנהלת בי, (הכשרת המדריכים, המפעילים
.העזבת מפעיל/עזיבת

:ס "ן לקראת שנת לימודים ובדיקה תקציבית עם הנהלת בי"בנית תל•
ן הפועלות החל מאמצע שנת הלימודים"רצוי לבצע משובים על תכניות התל•
ן וסגירה עם מפעילים לפני היציאה לחופשת  "מומלץ לסיים את הטיפול בנושא תל•

.הקיץ
.הגדרת סוגי השיעורים וכמות השעות לכל שכבת גיל•
.בחינת מפעילים•
.הצגה בפני הנהגת ההורים•
.סגירה מול המפעילים•
.אישור משרד החינוך•



תודה לכולכם שהגעתם

מעריכים מאוד את פעילותכם השוטפת

מצפים להמשך עבודה משותפת

להתראות


