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 זמוסדית לשנת תשע"הנהגה  לו"ז ישיבות

 
 :באופן שוטף אופי פעילות ההנהגה

 
 .במהלך החודש העלאת הצעות לנושאים לישיבה ע"י חברי ההנהגה 

 הצעות לסדר יום יש להעביר ליו"ר במייל. 

  פרסום הנושאים לדיון. -שבוע לפני הישיבה 

  עמידה בזמנים שהוקצו  ון, קבלת החלטות.די -מהלך הישיבה
 לישיבה!

  פרסום פרוטוקול. -שבוע לאחר הישיבה 

  הצורך "יעפבמהלך החודש העברת מידע במייל בנושאים שונים. 
 

 ,בברכת שנה טובה
 

   יניב זילברמן                      עומר גולן                        מוטי דרור                 שלהבת בני 
                      מנהלת ביה"ס        יו"ר הנהגת ההורים         סגן יו"ר הנהגת הורים           גזבר                                             

 

מקום  שעה יום תאריך 
 מפגש

 נושא המפגש

  20:00 ד 28.9
 
 

 /ספריה
חדר 
  מורים

 היכרות
 תשלומי הורים

 גזברסגן, בחירות יו"ר, 
 חזון ביה"ס 20:00 ד 16.11

  חלוקה לועדות פעולה
 נושאים שוטפים 20:00 ד 4.1

 אקשבוע החינוך בסימן יאנוש קורצ'
 היערכות ליריד קיימות

 מאזן כספי -סיום מחצית
 היערכות לפורים 20:00 א 12.2

  יום המעשים הטובים
31.3 

 (במידת הצורך)
 נושאים שוטפים 8:30 ו

 סדר יום יפורסם מראש

 ויים "צעדת הביללהיערכות  20:00 ד 26.4
 ירושליםבסימן 

12.5 
 )במידת הצורך(

 מסיבות סיום. נושאים שוטפים 8:30 ו
 אםסדר יום יפורסם בהת

 סיכום שנה  20:00 ג 28.6
 תשלומי הורים -מאזן שנתי הצגת

 ישיבה חגיגית
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 )בהתאם לחוזר מנכ"ל משרה"ח( זהורים תשע" הנהגת תקנון
 

 מבוא  .א
 בביה"ס הביל"ויים.של הנהגת ההורים  יעדיה

  
 חברתי . -אקלים מיטבי לקדם את מטרות בית הספר ובכלל זאת הפעילות החינוכית,   .1
התלמידים, תוך שיתוף פעולה עם הנהלת בית הספר  כלללפעול למען קידום צרכיהם של    .2

 הנוגעות לכלל. סוגיות ולהביא לפתרון
ושאר הגופים ההנהלה, המועצה  ,קהילת ההורים לייצג את כלל הורי בית הספר מול  .3

 הממלכתיים.
שנת לימודים אחת בלבד ועד לבחירתה של הנהגה  – כהונתה של הנהגת הורים משך   .4

 חדשה בראשית שנת הלימודים הבאה.
  

 הנהגת ההורים בבית הספר. שעל פיו נבחרו נציגינוהל הב. 
 

 -24/9בתאריך באספה כללית של כל הורי הכיתה  נבחרההנהגת ההורים בכיתות . 1
נציגים להנהגה  5עד  3הורי הכיתה יבחרו בין ו. -כתות ב 13/9כתות א ובתאריך: 

  נציגים להנהגה מוסדית. 1-3הכיתתית. ההנהגה הכיתתית תבחר נציג 

 הבחירות לתקנון בהתאם 28/9התכנסה בתאריך הההורים של בית הספר   הנהגת. 2
גזבר ובעלי תפקידים נוספים כפי שתמצא לנכון. סגן,  ,יו"רחברי ההנהגה בחרו 

 תייצג את כל השכבות בבית הספר.  ההנהגה

ההורים המוסדית ללא   וות החינוכי ישתתפו בפגישות הנהגתמנהלת בית הספר והצ  .3
הבחירות או בקביעת  זכות הצבעה, ולא תהיה להם מעורבות פעילה כלשהי בהליך

 תוצאתן.

 הנהגה יישובית.הנהגת הורים חדשה רשאית להזמין כמשקיף לישיבותיה את היו"ר  .4

 -נות מבין חבריה יו"ר חדש הורי בית הספר רשאית להחליף את היו"ר ולמ  הנהגת  .5
השתתפו בישיבה שנועדה  מחברי ההנהגה 75%זאת אם הנושא עומד על סדר היום ו 

 14  לצורך זה. היו"ר יוכל להתפטר מתפקידו בתנאי שיודיע על כוונה זו להנהגה
 מראש. ימים

הורים בית ספרית לא יוכלו להיבחר מי שילדיהם אינם לומדים בבית   להנהגה   .6
הספר, עובדי הרשות המקומית ובני זוגם, נבחרי הרשות המקומית ובני זוגם ועובדי 

  משרד החינוך בתפקידי ניהול ופיקוח ובני זוגם.

היבחר עובדי הוראה ובני זוגם וכן עובדים אחרים במערכת החינוך ובני זוגם יוכלו ל       
לפחות מבעלי זכות הבחירה ובתנאי  75%הורים בתנאי שייבחרו על ידי   להנהגה

שאינם עובדים במוסד החינוכי שבו נבחרו ואינם בעלי תפקיד כלשהו בו. מקרים 
 חריגים יובאו לאישור מנהל המחוז.

ההורים, יובא הדבר   חילוקי דעות בין הנהלת בית הספר להנהגה במקרה שיתגלו .7
 עתו של מפקח בית הספר או של מנהל המחוז.להכר

הורים הוא עד בחירת הנהגה חדשה בראשית שנת   כהונתה של הנהגה משך  .8
 הלימודים הבאה.

הורים בית ספרית היא זכות להורים ולא חובה. אם לא יוכלו ההורים   הקמת הנהגה  .9
 באותה שנה. הורים בבית הספר  להגיע לכלל בחירה דמוקרטית, לא תכהן הנהגה

 

http://www.forum-horim.com/horim/IrgunHorim/IrgunHorim_Takanon_Main.htm
http://www.forum-horim.com/horim/IrgunHorim/IrgunHorim_Takanon_Main.htm
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חבר הנהגת הורים מוסדית חייב להשתתף לפחות בועדה אחת מהועדות הנבחרות על  .10

 ידי הנהגת ההורים. יו"ר הועדה ראשי לצרף הורים נוספים מכלל הורי בית הספר.

 החלטות ישיבות ההנהגה וקבלת  ג.  
 

ת. לו"ז תקופת פעילות ההנהגה תתקיימנה ישיבות אחת לחודשיים לפחו במהלך .1
 ישיבות טנטטיבי לכל השנה יועבר לכלל החברים.

בסמכות יו"ר ההנהגה לבקש מהנהגת ההורים הכיתתי להחליף נציג כיתתי אשר נעדר   .2
 ישיבות הנהגת הורים ברציפות או שלא פעל בתום לב. משתי

ימים מראש מהיו"ר בתאום/שיתוף  5  חברי ההנהגה יקבלו הודעה בכתב  .3
הנושאים שעל סדר היום וחומר רקע  לכינוס הישיבה בה יפורטו קודם  המנהלת
 לישיבה.

מלווה בחתימות(, כינוס ישיבה מיוחדת  – מחברי ההנהגה רשאים לדרוש )בכתב 50%  .4
 יום. 14והיו"ר חייב לזמנה בתוך 

כל חבר הנהגה רשאי לבקש מהיו"ר להכניס נושא לרשימת הנושאים שיידונו בישיבת   .5
ימים קודם למועד כינוס הישיבה. היו"ר  3רובה, ובלבד שעשה כן לפחות ההנהגה הק

מחויב לשלב את הנושא המבוקש תוך שתי ישיבות לאחר הבקשה. )או בישיבה 
 .הקרובה או בבאה אחריה(

ההצבעה על ההחלטות בישיבות ההנהגה תהינה פומביות, אלא אם כן נדרשה הצבעה    .6
 חות מהמשתתפים.לפ  30%חשאית על ידי היו"ר או 

לידיעת ציבור ההורים בבית הספר יופצו החלטות ההנהגה תתקבלנה ברוב דעות והן    .7
 ע"י נציגי הכיתות, אתר בית הספר או כל דרך אחרת.

 החלטות ההנהגה תחייבנה את נציגויות ההורים הכיתתיות ואת חברי הנהגת ההורים.  .8
להחלטות הנהגת ההורים או ישתמש נוהג שלא בהתאם   חבר הנהגת הורים אשר  .9

בתואר להשגת מטרות שאינן ממטרות בית החינוך, יכול להיות מודח ושיתופו 
 70%בישיבות לא יתאפשר, וזאת בתנאי והעניין עלה לדיון בישיבת ההנהגה ורוב של 

 לפחות הצביע בעד החלטת ההדחה.
אישורו של מנהל בית ההורים או חבר הנהגה יקבל מראש את   כל פרסום של הנהגת .10

 הספר ויו"ר ההנהגה . 
בעלי זכות הצבעה בהנהגת ההורים הינם נציגי ההנהגה המוסדית בלבד. בנוסף יהיו  .11

לכל כיתה קול אחד  רשאים להשתתף בישיבה חברי ועדות וחברי הנהגה כיתתית.
 בלבד. 

 –ד. שינוי התקנון  
  בשנה. פעם התקנון יתוקף      .1

 כ"ל, משרה"ח()מתוך חוזר מנ
 
 

 

 "לחלוק עם הזולת זוהי התקדמות 
 לבוא יחדיו זו התחלה ...

 לעבוד יחדיו זו הצלחה "  
 )מדברי חכמים(

 


