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 :השם והמען  1 

 יפו.-אביב-שם העמותה יהיה: ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בתל  1.1 

 .13כתובת העמותה: תל אביב, רח' בעלי מלאכה   1.1 

 :מטרות וסמכויות העמותה  2 

 ועד ההורים המרכזי הינו ארגון הגג של ועדי ההורים המקומיים ונציגותם המרכזית.  1.1 

ילדים, בתי -יפו, )גני-אביב-הורים במוסדות החינוך הנמנים על מערכת החינוך בתללארגן ועדי   1.1 

ספר של החינוך העצמאי חטיבת הביניים, על יסודיים -ספר ממלכתיים וממלכתיים דתיים, בתי

 מקצועיים ומיוחדים(. להפעילם, להדריכם ולסייע להם בפעולותיהם לטובת מוסדות החינוך והחניכים.

-הספר לבית ההורים, תוך חתירה לשיתוך פעולה עם מנהלי בתי-הקשר בין ביתלדאוג לחזוק   1.2 

 הספר.-הספר, חבר המורים, שלטונות החינוך וארגון ההורים בבית

 לחקור בעיות חינוכיות, בריאותיות וסוציאליות הקשורות בחניכי מוסדות החינוך.  1.2 

הספר, בהתחשב עם -ות בבתיגופני -תרבותיות  –לדאוג לשפור ולהרחבתן של פעולות חינוכיות   1.2 

 המגמות שבחינוך.

 הספר, להעלאת רמתם ולשכלול ציודם.-לדאוג לשמור התנאים בבתי  1.2 

צרכים לימודיים, חינוכיים, תרבותיים, תזונתיים  -לדאוג לספוק צרכיהם של התלמידים   1.2 

 הספר.-הספר ובית-ובריאותיים, בהתאם לצרכו של כל בית

ת ציבור ההורים בכללותו בפני רשויות החינוך המקומיות, לייצג את ועד ההורים המקומיים וא  1.2 

 משרד החינוך והתרבות וכל רשות ממשלתית ו/או מקומית ו/או ציבורית.

לדאוג ולארגן שעות הפנאי של התלמידים על ידי קיומם של מוסדות חינוך משלים, החזקת ספריות   1.2 

, התודעה היהודית, הווי חברתי, חינוך וחדרי קריאה, הקמת חוגים וגופים לטפוח חינוך אמנותי, אסתטי

הספר -לערכי עבודה, לימוד מלאכות וסיוע לפתוח כישרונות אישיים, בהתאם לרוחו וצרכיו של כל בית

 הספר.-ובית

לדאוג לקיומם החזקתם והפעלתם של מפעלי נופש והבראה עבור התלמידים, בהם יובטחו עניני   1.12 

 כשרות ושמירת שבת וחגים.

 אספות של הורים וועדי הורים.לערוך כינוסים ו  1.11 

לערוך הרצאות, כינוסים ו/או שעורי מדע חינוכיים על נושאים הנוגעים לחינוכו ובריאותו של   1.11 

 הילד, וההורים.

לערוך הצגות, קונצרטים ומופעים אמנותיים אחרים, לערוך פרסומים, להוציא לאור ספרים,   1.12 

 עלונים, עיתונים, שבועונים וכתבי עת מכל מין שהוא.

הבראה, בתי נופש, קייטנות ומחנות -להחזיק, לנהל מועדונים, תחנות התייעצות, מרפאות, בתי  1.12 

נופש.
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 מזונות, צרכי הלבשה והנעלה, ספרי לימוד ומכשירי כתיבה לילדים.לדאוג לאספקת   1.12 

 לקבל תרומות, מתנות ועיזבונות לשם החזקתה והפעלתה של העמותה ומוסדותיה.  1.12 

לפנות בכרוזים, במודעות ובכל אמצעי פרסום אחרים לשם קבלת גביות, תרומות, מתנות ועזבונות   1.12 

 לטובת העמותה, בארץ ובחו"ל.

 יות מכל רשות ממשלתית, עירונית ציבורית או פרטית.לקבל הקצבות כספ  1.12 

ללוות כספים למטרות האגודה ולהתחייב בתשלומים בכל האופנים שהעמותה תמצאם למתאימים   1.12 

 בשבילה.

לקבל, לקנות, למכור, להחכיר, להשכיר, ולרכוש בחליפין ובכל אופן אחר מקרקעין ומיטלטלין   1.12 

מיני בניינים, לסדר ולתקן בהם ולהכניס בתוכם את כל הדרושים למטרות העמותה ולבנות עליהם כל 

 הסידורים, הרהיטים, המכשירים וכל הדרוש למטרות העמותה.

ועל של המטרות המיוחדות של העמותה או כל מטרה אחרת -לסייע ביסוד מוסדות לשם הוצאה ל  1.11 

 שהעמותה תחשוב אותה למועילה במישרין או בעקיפין.

ל מוסד ממשלתי או רשות מקומית או פרטית ולקבל מהם כל מיני להיכנס בכל מיני הסכמים עם כ  1.11 

 זכויות, זכויות קדימה ולהשתמש בהן ולמלא אחריהן.  

לייסד אגודות, חברות, מוסדות וקרנות שמטרתם מתאימה למטרות העמותה, שמטרתם היא לסייע   1.12 

לסייע להם  למטרות חסד חינוך ותרבות שהעמותה יכולה להתעניין בהם וכן גם לתמוך בהם או

 להשתתף בהקמתה וייסודם.

לרכוש בכל אופנים, לקבל במתנה, למכור בתמורה וללא תמורה נכסי דניידי ומטלטלים וזכויות   1.12 

מכל מין וסוג שהוא הנחוצים למטרות העמותה ולזכות בהם, לערוך ולחתום על חוזים ושאר מסמכים 

א לפועל מטרה ו/או סמכות כל שהן הדרושים לכך ולעשות את כל הפעולות הנחוצות על מנת להוצי

 הכלולות בתקנות אלה.

לקנות, למכור, לקבל במתנה, לתת במתנה, לשכור, לחכור, להשכיר, להחכיר, להעביר נכסי דלא   1.12 

ניידי, לבטל ולתקן חכירות, להחליף או לחלק כל מיני נכסים בלתי נדים או כל חלק מהם, ללוות, 

ת חובות ולהשקיע במשכנתאות ולהעביר משכנתאות או להלוות כספים כנגד משכנתאות וכן לגבו

לתקנם וכיוצא בזה הנחוצים למטרות העמותה ולצורך זה להופיע בפני משרד ספרי האחוזה ומשרד 

סידור עניני קרקעות ולחתום על כל מיני בקשות, ניירות, חוזים, מסמכים, תכניות וכן על כל מיני 

ין, פדיון, משכנתא וכו'(, לרשום בתים לפי חוק בתים שטרות )שטרי מכר, משכנתאות חכירה, חליפ

משפט וכל רשות  -משותפים ולעשות כל הפעולות הדרושות למטרות העמותה ולהופיע בפני בתי

 דין.-ממשלתית, עירונית או מקומית ולמנות עורך

לעסוק בהתאם ולהחזיק בכל הכוחות והמטרות הדרושים והמועילים את מטרות העמותה אף אם לא   1.12 

וזכרו במפורט במטרות אלה וכי המטרות דלעיל לא תוגבלנה על ידי או בקשר לכל סעיף אחר ה

שבתקנות אלה. כל הפסקאות והמטרות הנ"ל או כוחות המוקנים על ידיהם יחשבו לעיקריים וראשוניים 

ולא סמליים לכל מטרה אחרת שיהא לאגודה כח גמור ומוחלט להשתמש בכל כח המוקנה לה על ידי 

 חלק שהוא מסעיף זה, בכל מקום בעולם.איזה 

 החברות בעמותה  2 

כל אזרח או תושב ישראלי, שהינו הורה לילד הלומד במוסדות החינוך  יהא רשאי   2.1 
בנובמבר בכל שנה ובתנאי  15להיות חבר העמותה, ובתנאי שהגיש את בקשתו בכתב עד ליום ה

חוקית המגבילה את חברותו בעמותה. הועד רשאי לאשר חברותם של מי שאינם כי אין הוראה 
אך עומדים בתנאי הכשירות, וזאת מטעמים מיוחדים שירשמו. 4יפו-תושבי תל אביב
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 2.1   

חבר העמותה יפעל למען קידום מטרות העמותה בנאמנות, וייצג את העמותה בפני מוסדות החינוך 

 הרלונטיים.

שנת לימודים, יעבירו הועד המוסדי או היחידים הנבחרים לייצג וועדי  בנובמבר בכל 15עד ליום   2.2 

הורים מוסדיים לועד ההורים המרכזי שמות נציגיהם ושמות חברי הועד בציון תפקידיהם. ועד מוסדי 

בנובמבר באותה השנה, לא ימנה  15או יחיד שלא הודיע על בחירות או שלא קיים בחירות עד ליום 

 השנה.נציג בעמותה באותה 

 בנובמבר יפקעו החברויות של מי שחדל להיות כשיר לכהן כחבר עמותה. 16ביום   2.2 

 חבר עמותה שלא שילם את דמי החבר השנתיים, חברותו בעמותה תפסק.  2.2 

כל מועמד או חבר, שרואה את עצמו נפגע מהחלטת ועד העמותה על אי קבלתו כחבר לעמותה או   2.2 

 ה זו בפני האסיפה הכללית.הוצאתו מהעמותה רשאי להגיש ערעור על החלט

 לכל חבר חדש בעמותה תוענקנה זכויות מלאה מיד לאחר שימלא תקנות העמותה והחלטות הועד.  2.2 

כל חבר עמותה ישלם לעמותה דמי חבר בשיעור שיקבע מידי פעם על ידי הועד. הרשות בידי ועד   2.2 

 העמותה לקבוע את דמי החבר אשר על החבר לשלם לעמותה.

ת חובותיו כלפי העמותה בהתאם לתקנות אלה או כל תקנות אחרות חבר שהפסיק למלא א  2.2 

 שתבואנה במקומן, הרשות בידי הועד להוציאו מהעמותה, ובלבד שהועד הזמין אותו לשימוע.

אסור באיסור מוחלט לחברי העמותה ליהנות בכל צורה שהיא ממטרה כלשהיא ממטרות ההתאגדות   2.12 

 של העמותה.

 

 הכנסות העמותה  4 

 העמותה תיאספנה מהמקורות הבאים:הכנסות 

ספר, לפי חשוב שיקבע מדי -ועדי ההורים שליד כל בית -מדמי חבר שנתיים  שייגבו מאת החברים   2.1 

 ידי ועד העמותה.-פעם על

 הכנסות ממסיבות, מפעלים תרבותיים או חינוכיים, ימי סרט ממפעלי נופש ומפעלים סוציאליים.  2.1 

 יחידים ומוסדות, רשויות מקומיות או המדינה.תרומות והקצבות מחברים ולא חברים,   2.2 

 הכנסות מירושות, נכסים, עיזבונות, הקדשות, מתנות, הקצבות וכיוצא בזה.  2.2 

 

 מוסדות העמותה  5 

 מוסדות העמותה הם:

 האסיפה הכללית.  2.1 

 העמותהועד   2.1 

 ועדת הביקורת.  2.2 

 :האסיפה הכללית  6 
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 לחוק העמותות. 24האסיפה הכללית של העמותה תהא אסיפת נציגים, וזאת על פי סעיף   2.1 

נציגי החברים יהיו נבחרי ועדי ההורים במוסדות החינוך, אשר מרבית ההורים במוסד החינוך   2.1 

 שילמו את דמי החבר השנתיים.

 לכל מוסד חינוך תהא הזכות למנות נציג אחד עבור כל ארבע מאות ילדים הלומדים במוסד החינוך.   2.2 

 יהא זכאי לנציג. ילדים, הרי שזה לא 100היו במוסד חינוך פחות מ  2.2 

 האסיפה הכללית של העמותה תהיה מורכבת מנציגי הועדים.   2.2 

 האסיפה הכללית הרגילה תקרא על ידי הועד לפחות פעם בשנה אלא אם נדרש אחרת.   2.2 

 הועד רשאי לכנס את האסיפה בכינוס באמצעים אלקטרוני, או לאפשר הצבעה אלקטרונית.  2.2 

 הועד כיושב הראש של האסיפה.בתחילת כל אסיפה כללית, יכהן חבר מטעם   2.2 

כל נציג רשאי להציע הצעות לאסיפה הכללית, וזאת עד לשבוע ימים בטרם כינוס האסיפה. הצעה   2.2 

 תמסר בכתב למשרדי העמותה.

 האסיפה הכללית הינה המוסד העליון של העמותה.  2.12 

 תפקידי האסיפה הכללית הם:   2.11 

 לבחור את וועד העמותה וועדת הביקורת.  2.11.1 

 ו"ח על פעולות הועד.לבקר ולאשר את הד  2.11.1 

 לשנות את תקנון העמותה.  2.11.2 

 להחליט על פירוק העמותה.  2.11.2 

לדון בערעורים מצד ההורים  על החלטות הועד לא לקבלם כחברים בעמותה או על   2.11.2 

 הוצאתם ממנה.

ההצבעה באסיפה הכללית היא אישית, ונציג אינו רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר להצביע   2.11 

 בשמו.

יום מראש, שתציין את המקום, היום והשעה של האספה והן את סדר היום  14הודעה מוקדמת של   2.12 

שלה תשלח לכל נציגי ועדי ההורים בבתי הספר שהנם חברים בעמותה. הודעה יכול שתשלח באמצעים 

 אלקטרונים.

אסיפה יוצאת מן הכלל של המועצה המרכזית תקרא על פי החלטת הועד בכל עת שימצא לנכון,   2.12 

י דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מנציגי ועליו לעשות כן לפ

 העמותה.

 אין לדון ולהחליט באסיפה יוצאת מן הכלל אלא באותן השאלות שלשמן נקראה.

אין לדון בשום שאלה ואין להחליט עליה, לא באספת מועצה רגילה ולא באספה יוצאת מן הכלל,   2.12 

מנציגי העמותה  20%ציגים בהתחלת הדיון, מנין חוקי הוא אלא אם כן משתתף בה מנין חוקי של נ

 .סעיף זה יחול גם על אסיפה אלקטרונית, למען הסר ספק לפחות.

אם לא באו מנין חוקי של נציגים באסיפה רגילה או יוצאת מן הכלל תדחה האסיפה למועד שיקבע   2.12 

פה השנייה לא נמצא מנין על ידי הועד ולא יאוחר מאשר שעה משעת האסיפה המקורית. ואם גם באסי

חוקי במועד שיקבע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר של חברים שהוא כעבור חצי שעה מהשעה 

 שנקבעה לקיום האסיפה והנציגיםהמשתתפים בה יחשבו כמניין חוקי לכל דבר.
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יושב ראש המועצה, רשאי בהסכמת אסיפה שיש לה מנין חוקי, לדחות את המשך האסיפה מידי   2.12 

פעם וממקום למקום, ומחובתו לעשות זאת לכשתדרוש זאת האסיפה, בתנאי שאסיפה שנדחתה פעם ב

 אין לדון בה אלא באותם העניינים שלא נגמרו באסיפה שבה הוחלט על דחייה.

 אין להודיע לנציגים את דבר אסיפת המועצה שנדחתה או העניינים העומדים על סדר היום שלה.    2.12 

 לה והן יוצאת מן הכלל, נקבע על ידי הועד.סדר היום של המועצה, הן רגי  2.12 

ממספר  3/4המועצה המרכזית לא תדון בשאלה שלא הוכנסה לסדר היום אלא בהחלטת רוב של   2.12 

 הנציגים המשתתפים באותה אסיפת מועצה.

היא לנציגים שהם עצמם משתתפים באסיפה ואין  -לכל נציג זכות דעה אחת  -זכות דעה באסיפה   2.11 

 בהחלטות האסיפה על ידי בא כוחו.נציג יכול להשתתף 

ההחלטות המוצעות בפני המועצה תתקבלנה בהצבעה. ההצבעה תהיה גלויה אלא אם כן באה   2.11 

מהנוכחים באסיפה לקיים הצבעה חשאית ואז תתקיים ההצבעה בקלפי באותו מעמד  20% -דרישה מ

סוי אלא אם ביקשו או בתאריך אחר שיקבע על ידי המועצה. בהצבעה אינטרנטית כלל המחדל הוא ח

 מהנוכחים באסיפה. 20%

 החלטה שמספר הקולות אליה שקול, תדחה.  2.12 

רשימה בספר הפרטיכלים  הקובעת איזה החלטה שנתקבלה בהצבעה פה אחד או ברוב מסוים   2.12 

תשמש הוכחה מכרעת בלא צורך בראיה נוספת. על הפרטיכלים של כל אסיפה ואסיפה יחתום יו"ר 

 האסיפה ומזכירה.

 הועד  7 

הועד הוא המוסד האקסקוטיבי של העמותה ועליו לנהל את עניני העמותה ובעיקר הדברים   2.1 

לתקנות אלה. לאשר את התקציב העמותה למנות פקידים ולפטרם, לקרוא את  2המפורטים בסעיף 

 המועצה המרכזית לאסיפות כלליות ולערוך סדר יומם ובהתפתחות העמותה.

חברים  7-ם כפי שיקבע ע"י הבאסיפה כללית, שלא יפחת מהועד יורכב ממספר בלתי זוגי של חברי  2.1 

חברים, . הרשות בידי הועד לצרף אליו שלא מתוך חברי העמותה שני חברים בעלי  17ולא יעלה על 

 הספר.-אשר ילדיהם סיימו את בית -זכויות מלאות, בתנאי שנמנו בעבר על חברי העמותה

 2.2   

ב דלעיל  7-( ו1, ב)6ת, כאמור בסעיפים הוועד נבחר לשלוש שנים על ידי המועצה המרכזי  2.2 

הועד ימנה חודשיים לפני בבחירות הנערכות באמצעות ועדת בחירות שתיבחר מבין חברי המועצה.

הבחירות ועדת בחירות, שתקבע את שיטת הבחירות. לא יהיו חברים בה חברי ועד או חברי ועדת 

את נהלי הבחירות, את שיטת  ביקורת, או מי שמתמודד לתפקידים אלו. ועדת הבחירות תקבע

הבחירות. בועדת הבחירות יהיו לא פחות מחמישה חברים ולא יותר מתשעה חברים. חברי ועדת 

 הבחירות לא יוכלו להתמודד לבחירה.

 בתום חברותו של חבר הועד בעמותה, תפקע חברותו בועד.  2.2 

ם עשר חודשים לא יבחר חבר לועד אם ידוע מראש כי לא יוכל לשמש כחבר עמותה בתום שניי  2.2 

 מיום בחירתו.

 חבר ועד לא יכהן כיו"ר יותר משתי כהונות ברציפות.  2.2 

נתפנה מקומו של חבר הועד, הרי שיערכו בחירות חדשות לצורך מילוי מקומו. בחירות אלו יערכו   2.2 

 אחת לחצי שנה.
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 הועד בוחר מתוכו יו"ר,סגן יו"ר וגזבר.  2.2 

 דש. או לפי דרישת אחד מחבריו.הועד מתאסף לפי צורך, אולם לא פחות מאשר פעם בחו  2.12 

 החלטות פה אחד יכול שיתקבלו באמצעי אלקטרוני.  2.11 

ישיבות הוועד הן חוקיות אם תשתתף בהן לפחות רוב רגיל של חברים, או בהודעה מוקדמת של   2.11 

 חוקיות הישיבה בכל מספר חברים.

 החלטות הועד מתקבלות ברוב דעות; אם הדעות שקולות יכריע דעתו של יושב ראש.  2.12 

 רשות בידי הוועד להרכיב ועדות לענפי פעולה שונים ובשיתוף אנשים שאינם נמנים על חבריו.ה  2.12 

ישיבות רצופות של הועד, יראו אותו  3-הפסיק חבר ועד את חברתו, או אם נעדר בלי סיבה מספקת ב

 כמתפטר

 הועד הוא המוסד העליון של העמותה בן ישיבת מועצה אחת לשנייה.  2.12 

 ועדות המורכבות מחבריו, ולאצול להן חלק מסמכויותיו על פי דין.הועד יכול להקים   2.12 

 הועד יהיה אחראי כלפי המועצה המרכזית והחלטותיה תחייבנה אותו.  2.12 

  -כספי העמותה, פרט לכספים המיועדים להוצאת שוטפות, כפי שיקבע מידי פעם על ידי הועד   2.12 

 יופקדו במוסדות בנקאיים על שם העמותה.

 ת על ידי היו"ר ובהעדרו על ידי סגנו.העמותה תהיה מיוצג  2.12 

 2.12   

או חברי העמותה מורשי חתימה, אשר חתימה של לפחות \או עובדיו ו\הועד יבחר מבין חבריו ו–  2.11 

 או שמה המודפס יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין.\שניהם מהם, בצירוף חותמת העמותה ו

 ום תקופת שלוש לבחירתם.חברי הועד יכהנו בתפקידם עד לבחירתו של ועד חדש, אף לאחר ת  2.11 

 :ועדת בקורת  8 

האסיפה הכללית בוחרת למשך שלוש שנים בועדת ביקורת מורכבת משני חברים לפחות,   2.1 

שתפקידה לבקר את הנהלת החשבונות של העמותה ואת כל המסמכים, הכתבים, הפרטיכלים וספרי 

המרכזית הבאה לאחר העמותה המתנהלים על ידי הועד ולמסור את תוצאות הביקורת לאסיפת המועצה 

 קבלת הערות הועד על ממצאי הביקורת.

בחירת ועדת הביקורת תתקיים ביחד עם בחירת הועד, ויבחרו לא יותר מחמישה חברים ולא פחות   2.1 

 משלושה.

 חברי ועדת הביקורת רשאים להשתתף בכל ישיבה של הועד או של ועדותיו ללא זכות הצבעה.  2.2 

לבחירת וועדת ביקורת חדשה, אף לאחר תום תקופת  חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם עד  2.2 

 שלוש שנים  לבחירתם.

 הכללים החלים על הועד ובחירתו יחולו בהתאמה על ועדת הביקורת.  2.2 

לא עמדו לבחירה בבחירות לועדת הביקורת שלושה חברים, האסיפה תהא רשאית למנות גוף   2.2 

 מבקר במקום ועדת הביקורת.

 :שונות  9 

 :שנוי תקנות  9.1 
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 75%אלה אפשר לשנות על פי החלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית ברוב של את התקנות ה .1

יום  14לפחות מדעות המשתתפים בה, בתנאים שהועד יודיע על השנוי המוצע לחברים לפחות 

 לפני האסיפה.

 :פירוק העמותה  9.2 

החלטה על פירוק העמותה תתקבל באסיפה כללית וברוב של לפחות שני שלישים מן המצביעים 

יום מראש, תוך ציון שיוצע באסיפה  21באסיפה, שעליה ניתנה הודעה לכל חברי העמותה 

 . 1980לחוק העמותות, התש"ם  44להחליט על פירוק, ובכפוף לאמור בסעיף 

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לידי מוסד 

לפקודת מס ההכנסה, בעל מטרות דומות ככל הניתן למטרות ( 2)  9ציבורי אחר, כמשמעותו בס. 

 העמותה, ולא יחולקו בשום מקרה בין חברי העמותה.

 שום נבחר במוסדות העמותה לא יקבל שכר עבודה מקופת העמותה. .1

שום נבחר במוסדות העמותה לא יוכל להיות מועסק במוסד כשכיר אלא בתום תקופה של שנתיים  .2

 בורי בעמותה.מתאריך סיום תפקידו הצי

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה  .2

 שהיא, בין חבריה אסורה.

 (4)2ועדהורי-סמוננו

 


