ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת"א-יפו
תל אביב ,רח' פומפדיתא  ,9מיקוד  ,6423409טל ,03-5283240 .פקסאימל15336294050 .
4.3.18

לכבוד
יו"ר הנהגות בתי הספר בתל-אביב-יפו

שלום רב,
הנדון :

בחירות לוועדת ביקורת בוועד ההורים המרכזי ת"א-יפו 2018

בהתאם להחלטה שהתקבלה במסגרת האסיפה הכללית מיום  24.12.17על קיום בחירות לוועד ההורים
המרכזי ת"א-יפו ,ובהתאם להחלטה שהסמיכה את ועדת הבחירות לנהל את הבחירות ולארגן אותן  ,אנו
מתכבדים להודיעכם על קיום הבחירות בתאריך  . 10.4.18כנדרש בתקנון העמותה באותו מועד תבחר גם
וועדת ביקורת בהתאם למפורט בפרוטוקול ישיבת ועדת הבחירות המצורף בזאת.
תפקיד וועדת ביקורת לבקר את הנהלת החשבונות של העמותה ואת כל המסמכים ,הכתבים,
הפרוטוקולים וספרי העמותה המתנהלים ע"י הועד ולמסור את תוצאות הביקורת לאסיפת המועצה
המרכזית הבאה לאחר קבלת הערות הועד על ממצאי הביקורת.
חברי ועדת הביקורת רשאים להשתתף בכל ישיבה של הועד או של ועדותיו ללא זכות הצבעה.
חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם עד לבחירת וועדת ביקורת חדשה ,אף לאחר תום תקופת שלוש
שנים לבחירתם.
הכללים החלים על הועד ובחירתו יחולו בהתאמה על ועדת הביקורת.
לא עמדו לבחירה בבחירות לוועדת הביקורת שלושה חברים ,האסיפה תהא רשאית למנות גוף מבקר
במקום ועדת הביקורת.

עליכם להעביר מידע זה לנציגים הנוספים הרשאים לבחור ולהבחר מבית ספרכם.
אנו מודים לכם מראש על תרומתכם הגדולה והערכית לעשייה הציבורית ,ומקווים כי תראו בבחירות אלו
מנוף להשגת יעדינו ומטרותינו כהורים לקידום החינוך בעיר תל אביב.
בואו להצביע ולקחת חלק בעשייה החינוכית בעירנו.
בברכה,
ועדת הבחירות 2018
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פרוטוקול ישיבת ועדת בחירות 7.2.18
לנושא בחירת וועדת ביקורת
.1

מועד הבחירות

יום שלישי 10.4.18

.2

מיקום הבחירות

עירוני ט' בספריה

.3

השעות

18:00 – 21:00

.4

זכאות להצבעה
נציגי הנהגות וועדי הורים הנמנים על מערכת החינוך בת"א יפו ,אשר המוסד החינוכי העביר את
האישור הפורמלי לוועד ההורים המרכזי לגבי נציגיו (לפי מפתח של נציג לכל  200תלמידים),
ושהמוסד החינוכי העביר את התשלום לוועד העירוני בגובה  ₪ 1.5לתלמיד.
מוסד חינוכי שיש בו פחות מ  200ילדים אינו זכאי לנציג ,אך מספר מוסדות חינוכיים יכולים להתאגד
כך שיכילו ביחד  200תלמידים ,ויבחרו נציג אחד.

.5

קריטריונים להגשת מועמדות לוועדת ביקורת
• מועמד אשר המוסד החינוכי בו לומדים ילדיו העביר את האישור הפורמלי לוועד ההורים המרכזי
לגבי נציגיו (לפי מפתח של נציג לכל  200תלמידים) ,ושהמוסד החינוכי העביר את התשלום
לוועד העירוני בגובה  ₪ 1.5לתלמיד.
• מועמד אשר ילדיו ילמדו לפחות בשנים עשר החודשים הנוספים במערכת החינוך.
• המועמד מצהיר כי הינו בעל רישום פלילי נקי.
• למועמד או לבן/בת זוגו אין ניגודי אינטררסים או כל קשר עסקי כלשהו עם עיריית תל אביב או עם
החברות העירוניות שלה.
• לא יתמודד מי שבתחום עיסוקו יש משום ניגוד עיניינים עם ההנהגה ההורית העירונית.
• עדיפות לבעלי ידע והשכלה בנושא.

.6

מועד הגשת מועמדות  -עד שבועיים לפני מועד ההצבעה ( )26.3.18לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה
להגיש מועמדות .
ועדת הבחירות תבחן ותאשר את רשימת המועמדים ותפרסם אותה באתר העמותה עד לתאריך
 1.4.18באתר הוועד . http://www.horim-tlv.org.il

.7

הגשת מועמדות לוועדת ביקורת – כל המבקש להגיש מועמדות לתפקיד בוועדת ביקורת ,יעשה
זאת על גבי טופס הגשת המועמדות – נספח ב' בצירוף תמונת פספורט ולא יותר ממאה מילים
מודפסות אודות כישוריו ופועליו .כמו כן תיחתם הצהרת היעדר ניגוד עינינים .את המסמכים יש
להגיש באמצעות תיבת המייל 2018vad@gmail.com

ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת"א-יפו
תל אביב ,רח' פומפדיתא  ,9מיקוד  ,6423409טל ,03-5283240 .פקסאימל15336294050 .

.8

מסירת שמות נציגי בתי הספר תיעשה עד לתאריך  8.4.18על כל בית ספר המעוניין לקחת חלק
בבחירות אלו לשלוח הודעה עם שם הנציג ותוארו באמצעות .admin@horim-tlv.org.il

.9

מספר המועמדים לבחירה – כל נציג יוכל לבחור עד  3מועמדים (טופס של מעל  3מועמדים יפסל)

 .10מספר חברי הוועדה הנבחרים ינוע בין

 3-5נציגים ובלבד שהמספר יהיה אי זוגי.

 .11תהליך הבחירה
• יש להגיע עם תעודה מזהה ואישור הצבעה חתום על ידי מנהל בית הספר.
• טופס הבחירות עם רשימת המועמדים ישלח מראש וכל בוחר יסמן את המועמדים שברצונו
לבחור.
• מיד אחרי ההצבעה תתכנס ועדת הבחירות לספירת את הקולות ותוציא הודעה מסודרת תוך 48
שעות.
 .12על פי התקנון הקיים ,במידה ולא יגישו מועמדות מעל  3מתמודדים לא יערכו בחירות והמתמודדים
יבחרו אוטומטית לוועדת ביקורת ,כל זאת ובלבד שיוצג מספר מועמדים אי זוגי.
 .13ועדת הבחירות תנהל את תהליך הבחירות למוסדות וועד ההורים המרכזי לרבות ריכוז רשימת
המועמדים ,בדיקתם ואישורם ,ביצוע הבחירות ,בדיקת תוצאותיהן ,הכרזה עליהן ופרסומן.
על החתום חברי הועדה:
•

רונן הלפרין – המשתלה

•

אורית עוזרי – עירוני ד

•

בטי בן אור – יהודה המכבי benur.betty@gmail.com

•

עופר פינקלשטיין –ישגב

•

קרן סרי – בלוך

101ronen@gmail.com
Oritozeri.law@gmail.com

ofinkelstein@gmail.com
keren.seri@gmail.com
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נספח ב'
טופס הגשת מועמדות לוועדת ביקורת
בועד הורים עירוני תל-אביב יפו
•
•

הטופס נכתב בלשון זכר אך הוא מופנה ומיועד לשני המינים.
בבקשה לא לכתוב יותר ממאה מילים מודפסות.

תמונה :

שם המועמד:
טלפון :
מייל :
כתובת
שם בית ספר:
גילאי ילדיו הלומדים במערכת החינוך:
עיסוק:
עשייה ציבורית:

אני מאמין:

נושאים אותם הייתי רוצה
לקדם ו/או ליזום כחבר ועד:

ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת"א-יפו
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הצהרת המועמד
הריני מצהיר בזאת כי:
 .1ילדי לומדים במוסד חינוכי בעיר ת"א-יפו.
 .2המוסד החינוכי העביר את האישור הפורמלי לוועד ההורים המרכזי לגבי נציגיו (לפי מפתח של נציג
לכל  200תלמידים) ,וכן העביר את התשלום לוועד העירוני בגובה  ₪ 1.5לתלמיד.

 .3ילדיי ילמדו במערכת החינוך העירונית בתל אביב לפחות בשנים עשר החודשים הבאים.
 .4אין לי רישום פלילי מכל סוג שהוא.
 .5אין לי או לבן/בת זוגי כל קשר עסקי לעיריית תל אביב או לחברות הבת של העיריה.
 .6אין בתחום עיסוקי ניגוד עניינים עם תפקידי בוועד המנהל העירוני.
 .7עליי לגלות את כל ענייני האישיים אשר יכולים להתריע על ניגוד עניינים – לפני הבחירות.
 .8ידוע לי כי הבחירות לועד הינן לתקופה של שלוש שנים
 .9אני מבקש לתרום לקידום נושאי הועד ומודע כי הדבר כרוך בזמן והשקעה ממני גם אם לא תמיד
יוסיף או יעזור העניין ישירות לבית הספר אותו אני מייצג אישית ועדיין אעשה כל שביכולתי בכדי
לתרום את חלקי.

חתימת המועמד:
תאריך:

מועמד אשר יגיש מועמדותו ויסתבר כי אינו עומד באחת מהנקודות עליהן הצהיר -תוסר
מועמדותו.

אישור המוסד החינוכי
 .1הרשום מעלה הורה לילד/ים במוסד החינוכי.
 .2ילדו/יו ילמדו במוסד החינוכי לפחות בשנים עשר החודשים הבאים.
 .3המוסד החינוכי העביר את ה  ₪ 1.5לתלמיד לוועד ההורים המרכזי.

חתימת המוסד החינוכי:
תאריך:

נא להעביר למייל

2018vad@gmail.com

