
  22-12-14   אסיפה כללית   פרוטוקול

נוכחים: 

אמירה פז, ועדת ביקורת
מירי מרדכי, ועדת ביקורת

אווה שריידר, חבר ועד/ נופי ים
אורלי פרינטה, אורט סינגל ובסקי

אחז אגם,איילון,מרכז גנים
אייל אבירם, אביב

איל לבנון, אייל לבנון
אלי שמואלי, אליאנס

אפרים קובי, חבר ועד/ היובל
אראל שאכט לוי, גבריאלי

אריאלה מניאלי, חבר ועד/  לאומנויות
גיל ישועה, תיכונט
גילי סיון, עירוני ד'

דורון סעד, חבר ועד/תיכון חדש
דניאלה צולר, ארזים

ויוי בן עזרא, תל נורדאו
ורד צרפתי, ליידי דייויס

חבר ועד צבי קנול
טירנית גאנו , עמיאל רמב"ם

יואב הדר, מגן
יובל פרדבס, איתמר בן אבי

יוסף משראווי, אג'אל יפו
יותם טרון, גבריאלי

יפית כהן דיין ,אלומות        
לב פזית, נופים

מאיר שיש,עירוני א'
מרי אנו, ביאליק רוגוזין

מריאני אדריאנו, ביאליק רוגוזין
סתן סמנה, אוסישקין

עדי אדרי, חבר ועד/עירוני ד'
עינת כהן לרר, גמנסיה הרצליה

ענבר שנהב, לטבע
ענת הוכנר יו"ר ועד ההורים המרכזי

פינקוס ירמי, אהבת ציון
ציפי דיק, שבח מופת

קידר ברוך ענבר, רמת אביב ג'
שי ככטר, תיכון חדש
שיר בן דוד, עירוני ה'

שלו שלפי, גמנסיה הרצליה
שלי מירון, פורום הגנים

שרון בקר, חבר ועד/ אליאנס
רו"ח רועי קרטה, משרד יסקין ושות' - רו"ח
טניה יצחקוב מזכירת ועד ההורים המרכזי
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העמותה, מבנה ומוסדות – ענת הוכנר

 וועד ההורים המרכזי בת"א-יפו, הוא גוף נבחר ומייצג של ציבור הורים שילדיהם לומדים במוסדות החינוך
 . פועל כעמותה שבה נציגים נבחרים, לפי מפתח המבטא את גודל המוסד החינוכי.1932בעיר. הוועד קיים מ 

הנציגים מהווים את האסיפה הכללית הבוחרת נציגים לוועד המנהל. כולם הורים מתנדבים.
 הוועד פועל ברמה עירונית בהסתמך על תקנון העמותה, לקידום מערך החינוך בעיר, תוך שיתוף פעולה הדוק

עם הרשות המקומית.

   – מוצג ע"י רועי קרטה ממשרד רו"ח יסקין  2014  דוחות כספיים 

הדו"ח הועלה לאתר הוועד כדי לאפשר עיון מקדים לכלל המוזמנים לאסיפה.
 מוצגים היום לאישור האסיפה דוחות הכספיים ודוחות מילוליים. הדוחות עברו את אישור וועדת כספים,

ואישור הועד המנהל של העמותה. הבהרות לדו"ח בהתאם לשאלות :
יום ההתרמה : ההכנסות מיום ההתרמה ירדו, בעקבות הוראת מכנ"ל שילדי כתות ו' לא יוצאים להתרמה.

לבקשת חברים הוחלט שנושא יום ההתרמה על כל היבטיו יועלה לדיון חברי העמותה באסיפה הבאה.
 תלושים לציוד וספרי לימוד – נשאלה השאלה האם אפשר להעביר בקשות בלי שמות – התשובה היא

שכך נהגנו לאורך הרבה שנים, רשם העמותות דרש לפני שלוש שנים להעביר תלושים רק כנגד שמות. 
 )1, נמנעים  0, מתנגדים 39 כפי שהוצג לאסיפה אושר ברוב קולות  (מאשרים 2014דו"ח 

http://www.horim-tlv.org.ilהדו"ח מופיע באתר הועד 

מפעילויות הוועד השנה 

ועד יפו – בין מטרות הוועד להוות וליזום מסגרת למעורבות ושותפות הורים במוסדות חינוך. •
  בי"ס ערביים ביפו והוקם ועד7 נציגים מ 9דר יוסף משראוי יו"ר יפו - לפני מספר חודשים התאגדו 

 יפו. המטרה להביא את ההורים למעורבות כדי לבנות ייצוג מאורגן ומסודר הפועל מול מנהלים
ועירייה והכל מתנהל בקשר הדוק עם הוועד המרכזי. 

 אחת המטרות היא, נציגות רחבה יותר ופעילה יותר בוועדות העירייה השונות – בימים אלה•
 יכנס נציג שלנו לוועדה לשלום הילד, ונבחרה אמירה כמשקיפה שלנו ליובל חינוך, ואנו שואפים

להמשך כניסת נציגים לוועדות שונות.

 הוועד מהווה גורם מקשר בין העירייה לבין השטח. לעיתים זה קורה בעקבות פניות של•
 הורים מרחבי העיר בנושא משותף הדורש טיפול מאורגן. לפעמים אנחנו מזהים בעיה ומטפלים

 מידית כמו שקרה בפורים בפער שנוצר בשעות עבודת הגננות עד שתים עשרה ותחילת המועדוניות
בשתים. 

  רשויות ברחבי הארץ.130פורום וועדי ההורים היישוביים – הוא פורום המאגד בתוכו היום כ •
 הפורום הוקם כתוצאה מפעילות לא סדירה/תקינה של אירגון ההורים הארצי שהוקם בשנית ע"י גדעון

 רשויות. 13סער שהיה שר החינוך. ארגון ההורים הארצי מייצג היום כ 
וועד ת"א-יפו החליט להצטרף לפורום וועדי ההורים היישוביים ואנו לוקחים בו חלק פעיל ומוביל.

עבודת הוועד השוטפת מתקיימת בשלושה מגזרים עיקריים :•

, נוצר צורך בטיפול אקטיבי יותר בגנים. מרכז את נושא  3*  גנים – עם החלת החוק לגנים מגיל 
   הגנים –    אחז אגם.

   אחז - מספר הגנים בעיר עלה משמעותית וממשיך לעלות. אנחנו מתרכזים בשלושה תחומים :
  - הגן עצמו עד שעות הצהרים, תחזוקה של הגן, התנהלות מול העירייה, האבטחה, שקיפות וכד'.

  - מועדוניות
  - קשר מול הורי ילדי הגנים.

* יסודיים
   בהתארגנות למחאת הסרדינים הוכיחו בי"ס היסודיים שכאשר צריך התארגנות המשותפת עוזרת

   ובמאבק הארצי לקחנו חלק מרכזי. 
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   המאבק הזה לא נגמר והוא נידון היום בבג"ץ שהוגש ע"י פורום וועדי ההורים היישובים במטרה 
 ולהבטיח שהמהלך לא ייעצר2008   לדרוש מהמדינה לקיים את ההתחייבות השלטונית שלקחו ב 

 ילדים וימשיך הטיפול להכיל זאת עד כתה י"ב.32-34   וגם בשנה הבאה יפתחו כתות א' של 
 

* תיכוניים 
  - הנסיעה לפולין שאנו בראש המאבק נגד מחירה הגבוה, יש התקדמות. המכרז שסוף סוף יצא זול 

 ₪ מקודמו. עלות המלווים לא תחול על ההורים. נלמד את השינויים ונעדכן בהתאם.1,200    ב 
  - בנושא סגירת הילדים בכתות לפני בחינות הבגרות – וועד ת"א-יפו ביחד עם מנהלי/ות העיר לקח 

    חלק מרכזי בהובלת המאבק הארצי שהיה לביטול גזרה מוזרה זו.
  - הנושא המאוד חם ומטריד הוא נושא ההתאמות ללקויי למידה. הוראה של משרד החינוך מנובמבר

, שהובאה לפתחנו ההורים בתחילת שנה זו וממש בימים אלה אמורה להיות מיושמת.2014    
 ומגבילה את1-2    ההוראה מעבירה אל בתי הספר את ההחלטה לגבי זכאות התלמידים בהתאמות 

    כמות ההתאמות שבי"ס רשאי לתת.
 מקבלי60%    מקובל על כולם שהזילות בנושא ההתאמות באמת עברה גבולות. יש בי"ס עם מעל 

    התאמות. כל הנושא אמור להבחן מחדש, ואף מתוכננת רפורמה כוללת בנושא ע"י משרד החינוך.
    הבעיה היא בדרישת המשרד להוראות לעיל באופן מידי. הדבר פוגע במיוחד בילדי י-י"א שנבחנים

    השנה. יש לזכור שילדי י"א, כבר "נהנו" מרפורמה קודמת של המשרד ובזכות זה הם נבחנים 
    השנה בהרבה יותר בחינות מבעבר.

    אנו שותפים לפורום וועדי ההורים היישובים בדרישה הכלל ארצית מהמשרד שלא להפעיל את 
   ההוראה על ילדי י-י"א ולהגיע עם רפורמה כוללת בזמן שמאפשר התרגלות המערכת לשינוי.

    השבתה בשלב זה איננה בתכנית הפורום הארצי. צריך לבדוק בכל בי"ס את דעתו ודרך הפעולה
המתוכננת ע"י המנהלים. תתקיים ישיבה נוספת של פורום תיכונים בדחיפות לנושא זה.

* החינוך המיוחד – עדיין לא זכה מצידנו לטיפול מיוחד ויש לעשות זאת בהקדם.

הורי העיר

 חשוב להגיע לכל ההורים בעיר. אנו קוראים לכם לפנות אלינו בכל נושא שהייתם רוצים לקדם, בנושאים
שלדעתכם דורשים טיפול, לקחת חלק בפעילויות הוועד כמתנדבים. 

מפאת השעה יש בקשה לעבור לנושא שינוי התקנון 

שינוי התקנון

 באסיפה הקודמת דנו, הצבענו ואישרנו את ההצעה לשינויי התקנון. התקנון המתוקן הועבר לאישור רשם
העמותות. רק לפני כמה ימים, למרות פניותינו החוזרות ונשנות, הגיעה התייחסות.

 
 חברי עמותה)30יש מספר נקודות שהרשם דורש מאיתנו שנשנה : (נשארו בדיון 

  נמנעים2  נגד 21- בעד.  ברות בעמותה חוזרת להיות של ועדי ההורים, ולא לכלל ההוריםח•
7. 

 .9  נמנעים 0  נגד  21- בעד.   חבר ועד שלא נוכח שלוש ישיבות לא מפוטר•

 0   נגד  22 ילדים מכמה מוסדות חינוך.    בעד 200ייצוג אפשרי גם בהתאגדות של •
 .8נמנעים  

.3 נמנעים 1 נגד 26תוספת לוועד המנהל בבחירות חצי שנתיות, אינטרנטיות.  בעד •

 הוספת סעיף שלא היה בתיקון הקודם של אבטחת ייצוג של שני מקומות בוועד המנהל•
לגנים.
.9   נמנעים  2  נגד 19בעד 
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נושאים נוספים בטיפול הוועד שלא הגענו לדווח עליהם :

 תשלומי הורים – ישנה חוברת הסברים לדרך ההתנהלות מאז השנה שעברה בנושא•
תשלומי הורים. כל בי"ס שמעוניין אנחנו מגיעים להסבר ודיון בדרך התנהלות תשלומי הורים.

צפיפות – הנושא מתחלק לשניים : •
- צפיפות בכתות מה שזכה לכינוי  "מחאת הסרדינים" – כאמור הוגש בג"ץ של פורום וועדי ההורים 

 ילדים מא'-י"ב. בקרוב צריך להתקיים הדיון32  היישוביים בדרישה לקיום ההתחייבות השלטונית ל 
  השני ואנחנו מקווים שבית המשפט ידרוש ממשרד החינוך לפעול בהתאם להחלטות הממשלה.

- הצפיפות העירונית :
   גנים – בשנה הבאה יפתחועוד כמה עשרות גנים. העירייה עושה ככל יכולת לעמוד בקצב.

   יסודיים – נפתחו ומתוכננים בי"ס נראה שמבחינת מקום לכל ילד יעמדו במשימה. צריך להמשיך
   ולדאוג שלילדים יהיה מרחב משחק ותנועה מעבר למקום ישיבה ללמידה.

   תיכונים – לטענת העירייה בפריסה עירונית יש פתרון לכמה שנים קרובות, עלינו לוודא שאכן כך 
   ושלא ייווצר עומס גדול יותר ממה שיש היום בחלק מהתיכונים.

פעילות רווחה •
 ילד.250- שוברים לספרים ומכשירי כתיבה – כל בי"ס יכול לקבל שוברים לפי מפתח של שובר ל 

- השנה תרמנו לפעילות :
   מקום אחר – המשמש כמקלט זמני לנוער.

   תכנית מוגנות לקיץ לנערות.
   תיקי בי"ס לילדי כתות א' נזקקים

יום ההתרמה•
. כל הכספים הנאספים ביום ההתרמה צבועים אך ורק לפעולות רווחה.16.3.16ייערך השנה ב 

 ילדי היסודיים אינם יכולים לצאת להתרמה בחוץ עפ"י חוזר מנכ"ל, ולכן באישור העירייה ייערכו ימי
התרמה בית ספריים. עזרתו של כל יו"ר בבי"ס שלו חשובה ביותר.

אירועים ותרבות•
- בר/בת מצווה לילדים שזו תהיה החגיגה היחידה שלהם. הילדים מומלצים ע"י יועצות בי"ס וחשוב 

   לוודא שעושים זאת.
- כוכב תל אביבי – תחרות כשרונות בין תלמידי התיכונים. בשנה שעברה השתתפו שש עשרה 

   תיכונים מכל רחבי העיר. ארוע מעורר שמחה והשראה.
- ירידצ'וק – נערך על גג גן העיר לקראת חזרה לבי"ס. לצד מגוון דוכני מכירה היתה פעילות לילדים.

- מפגש שנתי של הורים עם מנהל החינוך.

רשמה: טניה יצחקוב ואוה שריידר.
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