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 דברי פתיחה

שרד החינוך ומשרד המשפטים לייצג נאמנה את כלל הורי ארגון ההורים הארצי הינו הגוף היחיד שהוסמך ע"י מ

 ילדי מערכת החינוך בישראל.

אנו שמחים וגאים להתחיל את פעילות ארגון ההורים הארצי בהגשת כלי עזר חיוני לציבור ההורים ובעיקר 

 לפעילים ולמתנדבים במסגרת וועדי ההורים ע"י חוברת הדרכה לוועדי הורים מוסדיים.

חוברת הינה בריכוז וליקוט המידע החשוב שהצטבר והעלאתו על הכתב. בכך מהווה החוברת חשיבותה של ה

מקור ידע מוסמך וכלי עזר רב חשיבות לפעילות וועדי ההורים. החוברת המוצגת לפניכם עברה נוסחים רבים, 

שר תענה תוך הסתייעות ברוכה בעשרות יו"רים יישוביים מכל הארץ, וזאת על מנת להפיק חוברת ראויה א

 בצורה הטובה ביותר על צורכי וועדי ההורים.

חוברת ההדרכה מהווה מדריך ומצפן לוועדי ההורים בהם תחלופת ההורים המתנדבים גבוהה יחסית, ומחייבת 

 קיומו של כלי עזר, שיאפשר לימוד מהיר של התפקיד ומדריך זמין וידידותי לעוסקים במלאכה.

החינוך, שיפור התנאים בהם לומדים ילדינו )צפיפות הכיתות, איכות ארגון ההורים רואה בשיפור מערכת 

ההוראה, טיב עזרי הלימוד וכד'(, שיתוף ההורים במערכת החינוך והכרה במעמדם הייחודי כמו גם שיפור מעמד 

המורים והמחנכים, יעדים מרכזיים בפועלו, כל זאת ע"י שיח מתמיד עם כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום 

ך בארץ, משרד החינוך, הרשויות המקומיות, ארגוני המורים, מועצת התלמידים הארצית ועמותות וגופים החינו

 העוסקים בחינוך ובהורות.  רק יחד נצליח לבצע שינוי אמיתי בנושאים אלו ונקדם את מערכת החינוך בארץ.  

 

ר' אביסרור על עצותיו, ולידידי ברצוני להודות לחברי הנהגת הארגון והנהלתו על תרומתם בהפקת החוברת, לד

 זאב גולדבלט, על העבודה המאומצת והמקיפה שהשקיע בהכנת מוצר איכותי זה וכמובן כל אלו בהתנדבות.

 

זו הזדמנות נפלאה לפנות באופן ישיר, אליכם ההורים, חברי וראשי הוועדים המוסדיים, להצטרף לעשייה 

 ולתרומה במסגרת ארגון ההורים הארצי המחודש.

 יחד נקדם את החינוך בישראל למחוזות חדשים ולעתיד טוב יותר לילדים של כולנו.

 

 שלכם ואתכם,  

 גדעון פישר             

 יו"ר ארגון ההורים הארצי                                                                                       

 

 מוסדיים.ליושבי הראש וחברי וועדי ההורים ה

כול מי שבחר לקחת על עצמו מחויבות אישית של תרומה לקהילה, באמצעות התנדבות לפעילות בוועד הורים 

כיתתי או מוסדי, מכיר את התחושה וההבנה, שקיימים פערי ידע ומידע עצומים בהבנת דרך ההתנהלות של וועד 

הלימודית בה לומדים ילדינו, תפקידו של ההורים עם הנהלת בית הספר והרשות המקומית, למען קידום הסביבה 

הוועד, התחומים בהם הוא אמור להיות מעורב והתחומים בהם אל לו להתערב, כמו גם ההבנה שידע, הכרת 

 החקיקה וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך, עשויים להוות מקור מידע שלא יסולא מפז.

ה שבעל פה" שהצטברה בקרב כולנו לכן, על בסיס המידע הרב הקיים במערכות השונות, כמו גם ה"תור

)היו"רים המוסדיים(, כתבתי את החוברת , ועל מנת לתת לה גושפנקא מוסדית, עבדתי בשיתוף הדוק עם ר' אגף 

 יישומי חוק במשרד החינוך, דר' חגית מאיר, שתרמה רבות מניסיונה הרב למוצר זה, המוגש לכם.

 עשו בו שימוש נבון וראוי.

 שלכם ולרשותם

 ט זאבגולדבל
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 חוברת הדרכה לוועד הורים מוסדי
ה כ ר ד ה ת  ר ב ו  ח

 רקע –פרק א' 
 

הניסיון המעשי המצטבר, וכן גם הספרות המחקרית, מעידים שתלמידים מפיקים תועלת מכך שבין ההורים ובין 

 בית הספר שוררים יחסים של כבוד הדדי וקיימים ביניהם ערוצי תקשורת פתוחים.

שוי להפוך את בית הספר למוסד קרוב ומוכר עבור ההורים, המאפשר להם מגע רציף בין הורים למורים ע

 להשפיע על צביונו ולהיות מושפעים ממנו.

 ההורים מודעים היום יותר מאי פעם למקומם בבית הספר ולחלקם בתהליכים המתרחשים בו.

רים . בהיות ההומערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר

האפוטרופסיים החוקיים של ילדיהם, מוטלת עליהם האחריות לקידומם החינוכי והחברתי האופטימאלי. מכיוון 

שחלק ניכר מהפעילות החינוכית מתרחשת בבית הספר, אין תמה שהורים מבקשים להיות מעורבים במתרחש 

 עבודת המוסד החינוכי. בין תחומיו. להורי התלמידים משאבי ידע וניסיון העשויים לשפר ולהעשיר את

עם זאת, המורים והצוות החינוכי הם אנשי מקצוע בתחום החינוך, ועל כן מוטלת עליהם האחריות לקידומם 

הלימודי, החברתי והרגשי של התלמידים בבית הספר. כדי שהם יוכלו לעמוד במשימה מורכבת זו יש לכבד את 

לי דעת מקצועיים ללא ההתערבות החיצונית. אך יש האוטונומיה המקצועית שלהם ולאפשר להם להפעיל שיקו

לזכור שדיאלוג עם ההורים לא רק שאינו מפחית ממקצועיות המורה, אלא להפך, מחייב רמה מקצועית גבוהה 

 יותר.

מערכת היחסים בין ההורים למורים משמשת דוגמה עבור הילדים, ולכן חשוב שתהיה זו דוגמה של כבוד הדדי 

ת, שכן מערכת החינוך מעוניינת בשיתוף פעולה מתמשך, סדיר ומכובד בין בית הספר ושל תקשורת משמעותי

 להורים.

 )מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך : אורחות חיים במוסדות החינוך(.

  -שיתוף הפעולה בין ההורים למורים במוסד החינוך 

 

ריות המורים והצוות החינוכי הם אנשי מקצוע בתחום החינוך, ועליהם מוטלת האח .1

 לקידומם הלימודי, החברתי והרגשי של התלמידים בבית הספר. 

דיאלוג עם ההורים אינו מפחית ממקצועיות המורה, אלא להפך, מחייב רמה מקצועית  .2

 גבוהה יותר.

מערכת היחסים בין ההורים למורים משמשת דוגמה עבור הילדים, ולכן חשוב שתהיה  .3

 ית.זו דוגמה של כבוד הדדי ושל תקשורת משמעות

ע"י משרד החינוך ומשרד המשפטים  כרארגון ההורים הארצי הינו הגוף היחיד שהו .4

 22-ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך מ -לייצג את כלל הורי ילדי מערכת החינוך בישראל

, בו נקבע חד משמעית כלהלן:"... ארגון הורים ארצי הוא עמותה 2113באוגוסט 
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למידים במערכת החינוך בפני הכנסת, משרד הפועלת ברמה הארצית ומייצגת הורים לת

החינוך, הרשויות המקומיות ושאר גורמי המנהל הציבורי. הוא הארגון היציג היחיד 

 שמוסמך לייצג את ההורים בפני הגורמים הללו...".

5. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMe

dorim/2/2-3/HodaotVmeyda/H-2014-1-2-3-1.htm 
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 חוברת הדרכה לוועד הורים מוסדי
ה כ ר ד ה ת  ר ב ו  ח

 כללים ונהלים -פרק ב' 
 

לא יאוחר מתום חודשיים  ,נציגות ההורים בכיתות תיבחר מדי שנה באספה כללית של כל הורי הכיתה .0

 (.ביניהםמפתיחת שנת הלימודים )ולא יאוחר מחנוכה המועד המוקדם 

חברים מקרב הורי הכיתה )אם כי ניתן, בהחלטת רוב הורי הכיתה, להגדיל את  3בנציגות הכיתה יכהנו  .4

 מספר החברים/ות, אך ההורים הנוספים לא ייצגו את הכיתה במועצת ההורים(. 

כלל נציגויות הכיתות בבית הספר תשמשנה מועצת הורי בית הספר )להלן "מועצת ההורים"(, שהיא הגוף  .3

   את הוועד המוסדי. הבוחר 

נציגות ההורים של בית הספר )להלן "וועד ההורים המוסדי"( תיבחר מדי שנה בהתאם לתקנון הבחירות,  .2

 לא יאוחר מחנוכה.ו

ההורים חברים. בהתאם להחלטת מועצת  05חברים ועד  7-בנציגות )וועד ההורים המוסדי( יכהנו מ .5

 ההורים המוסדי.המוסדית אפשר יהיה להגדיל את מספר חברי וועד 

 מועצת הורים מוסדית, במוסדות חינוך קטנים רשאית להחליט על היותה גם וועד ההורים המוסדי. .6

 יצועבהשתרש הנוהג של כיתות לימוד(,  41 -עד כהמונים בתי ספר בינוניים וקטנים ) בבתי ספר אילה .7

נציג/ה הוועד הכיתתי  שלו וועד ההורים הכיתתי, שלבמהלך אסיפת ההורים,  חירות,בשל ראשית השנה, ב

 בוועד ההורים המוסדי.

וועד ההורים המוסדי יבחר מבין חבריו יו"ר, סגן יו"ר וגזבר, והוא רשאי לבחור ועדות, נציגים ובעלי  .8

 תפקידים נוספים כפי שימצא לנכון )ראו המלצות בפרק ו'( הוועד ייצג את כל השכבות בבית הספר.

גם במצב בו מגיעים יותר מנציג בודד ד את המועצה והוועד לגוף אחד, במוסדות חינוך קטנים, שבחרו לאח .2

, ישיבות הוועד פתוחות לכלל הורי התלמידים בבית הספר(, כםשל הכיתה לישיבות הוועד המוסדי )ולהזכיר

אין הם רשאים להשתתף בהצבעות המתקיימות בוועד, שבו, על פי המקובל, קיימת זכות הצבעה, לנציג אחד 

נציגים מכיתה אחת ונציג אחד מכיתה  3ה )וזאת על מנת למנוע עיוות בהצבעות, אליהן יגיעו מכול כית

זה הינו תקין וחוקי לחלוטין. בבתי ספר אילו, וועד ההורים, משמש גם כמועצה והוא הגוף  לשניה(. נוה

 הבוחר את בעלי התפקידים בוועד )יו"ר, סגנים, גזבר וראשי וועדות(. 

הורים המוסדי רשאים לדרוש בכתב כינוס ישיבת וועד שלא מן המניין, והיו"ר חייב מחברי וועד ה 51% .01

 לזמנה תוך שבועיים. 

 .במעמד של משקיףוועד ההורים המוסדי  ישיבותמנהל / ת בית הספר ישתתף ב .00

 לא תהיה למנהל/ת המוסד החינוכי מעורבות פעילה כלשהי בהליך הבחירות או בקביעת תוצאתן . .04

 המוסדי החדש רשאי להזמין כמשקיף לישיבותיו את היו"ר היוצא. וועד ההורים  .03

זאת אם הנושא עומד על סדר  -וועד ההורים המוסדי רשאי להחליף את היו"ר ולמנות מבין חבריו יו"ר חדש  .02

 מחברי וועד ההורים המוסדי השתתפו בישיבה שנועדה לצורך זה. 75%-היום ו

 ימים מראש. 02ע על כוונה זו לנציגות היו"ר יוכל להתפטר מתפקידו בתנאי שיודי .05

הגוף הבוחר את וועד ההורים המוסדי )מועצת הורי בית הספר( יבחר באותו מעמד ועדת ביקורת שיכהנו בה   .06

 חברים. חברי ועדת הביקורת לא יהיו חברים בוועד ההורים המוסדי וייבחרו מבין חברי מועצת ההורים 3-5

וועד ההורים המוסדי, מומלץ לבחור לוועדת הביקורת הורים שאינם )במוסדות חינוך בהם אוחדו המועצה 

   .חברי וועד(
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 01%ההצבעה על החלטות מועצת ההורים המוסדית תהיה פומבית, אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי  .07

 מהמשתתפים בישיבה לפחות. 

 יות. החלטות מועצת ההורים וועד ההורים המוסדי מחייבות את נציגויות ההורים הכיתת .08

כל פרסום של וועד ההורים המוסדי יקבל מראש את אישורו של מנהל/ת בית הספר. בית הספר יסייע  .02

   לנציגות בשירותי משרד.

לוועד ההורים המוסדי לא יוכלו להיבחר מי שילדיהם אינם לומדים בבית הספר, עובדי הרשות המקומית  .41

בתפקידי ניהול  )ארגון ההורים הארצי( רדנוובני זוגם, נבחרי הרשות המקומית ובני זוגם, עובדי מש

 . עובדי משרד החינוך בתפקידי ניהול ופיקוח ובני זוגםופיקוח, 

יוכלו להיבחר לוועד ההורים  וכן עובדים אחרים במערכת החינוך ובני זוגם, בני זוגםעובדי הוראה ו

לאחר ) ה הם מייצגיםבכיתה אות ,לפחות מבעלי זכות הבחירה 75%המוסדי, בתנאי שייבחרו על ידי 

ובתנאי שאינם עובדים במוסד  (שהבהירו לכלל הורי הכיתה שהינם עובדי הוראה במוסד חינוכי אחר

 מקרים חריגים יובאו לאישור מנהל/ת המחוז. .החינוכי שבו נבחרו ואינם בעלי תפקיד כלשהו בו

 ההורים.  וועד ההורים המוסדי יקבל את החלטותיו ברוב דעות, ויביאן לידיעת ציבור .40

וועד ההורים המוסדי ימצא דרכים נאותות לשתף את כלל ההורים בהחלטות ובפעילויות לטובת בית הספר.  .44

אחת הדרכים יכולה להיות פגישות רחבות של צוות בית הספר ומועצת ההורים המורכבת מנציגויות ההורים 

 ת הספר. הכיתתיות, או עדכון כלל ההורים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אתר בי

אם יתגלעו חילוקי דעות בין הנהלת בית הספר לוועד ההורים המוסדי, יובא הדבר להכרעתו של מפקח בית  .43

 הספר או של מנהל/ת המחוז.

 במקרה של מחלוקת או סכסוך בין צוות בית הספר להורים לא ייפגעו התלמידים.  .42

 י חדש בראשית שנת הלימודים הבאה. משך כהונת וועד ההורים המוסדי הוא עד בחירת וועד ההורים המוסד .45

הקמת וועד ההורים המוסדי היא זכות להורים ולא חובה. אם לא יוכלו ההורים להגיע לכלל בחירה  .46

 דמוקרטית, לא תכהן נציגות הורים בבית הספר באותה שנה.

 מועצת ההורים המוסדית תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנת לימודים. .47
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 רכה לוועד הורים מוסדיחוברת הד
ה כ ר ד ה ת  ר ב ו  ח

 מוסדיוועד הורים  –פרק ג' 
 

 -נוהל בחירת נציגות הורים מוסדית  .0

בכל מוסד ייבחר וועד הורים מוסדי; מועדי הבחירה וסדריה יתנהלו על פי תקנון ארגון ההורים הארצי, ובלבד 

 שבנציגות יכללו נציגים של כל השכבות הכיתתיות במוסד.

 הראשונה בכול שנת לימודים, יופץ על ידי הנהלת המוסד החינוכי. הזימון לישיבה

 

 סמכות נציגות הורים מוסדית: .4

 וועד הורים מוסדי מוסמך לייצג את ההורים בעניינים הנוגעים למוסד האמור בלבד בפני כל גורם. .א

 וועד הורים מוסדי לא ירשם ולא יפעל כתאגיד. .ב

 .ההורים הארצי ארגוןהארצי ופועל בכפוף לתקנון הורים וועד הורים מוסדי הוא חלק מארגון ה .ג

הנציגות תבטא את צורכי כלל ההורים ואת דעותיהם בפני הנהלת המוסד החינוכי. בכל פעולה של ייצוג  .ד

 ההורים יישמרו ענייניהם של כלל התלמידים וזכויותיהם לא תיפגענה.

 הנציגות לא תעסוק במצבם הלימודי, החברתי או האישי של פרטים. .ה

 

מנהל/ת בית הספר וצוותו יקיימו פגישות סדירות עם נציגות ההורים, ובהן יידונו הצעות ורעיונות לקידום איכות  .3

המעשה החינוכי, איכות החיים, הפעילות החברתית והאווירה בבית הספר. ההצעות שתגובשנה במפגשים אלה 

ההורים ובית הספר של ארגון -ך קובץתועברנה על ידי המנהל/ת לדיון במועצה הפדגוגית של בית הספר )מיתו

 ההורים הארצי(.

  

 זכות לקבל מידע מהנהלת המוסד: .2

פי -וועד הורים מוסדי זכאי לקבל מהנהלת המוסד כל מידע הנוגע לכלל המוסד, למעט מידע האסור למסירה על

 דין. 

 

 חובת התייעצות: .5

, פתיחת או סגירת תל"ןות, זרם חינוכי, בתחומים הבאים: תשתי לפני כל החלטה שיש בה שינוי של ממש במוסד,

אין באמור לעיל, בכדי לתת לגיטימציה  המוסד להיוועץ בנציגות ההורים המוסדית. חייב מגמות וכדומה,

להתערבות אסורה בתחומים הפדגוגיים )כגון: איוש מישרות ניהול והוראה, תורנויות צוות, הקצאת חדרי לימוד 

 וכדומה(.

 

 ניהול כספים: .6

יתנהלו בחשבון ניפרד בו הנגבים מהורי התלמידים על ידי הרשות המקומית או בעל המוסד או המוסד כספים 

החשבונות והמסמכים הנוגעים לכספים הנגבים מההורים  תהיה זכות חתימה לנציג מוסמך של וועד הורים מוסדי;

 א בנספח א' (.יהיו פתוחים בפני נציג ההורים בכל עת )פירוט נוסף בנושא הכספים, ניתן למצו

כל תחום אליו יופנו כספי הורים )תשלומי רשות, רכישת שירותים מרצון ותכנית ידון על וועד ההורים המוסדי 

 בקביעת הייעוד, התכנים והנוהל התקין של השימוש בכספים הנ"ל. וישתתף לימודים נוספת(, 

 4112-ד( תשס"46ייעוד כספי תשלומים )תיקון מס' מיתוך חוק חינוך ממלכתי: 
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( וכן כל תשלום אחר שהתקבל, במישרין או בעקיפין, ממי 0)ד-)ד( ו6א.     )א(  תשלומים כאמור בסעיף 6

הלומד במוסד חינוך רשמי או במוסד חינוך אחר שאוצר המדינה נושא בשכר  6שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 

תשלומים(,  –לום שאינו חובה )בסעיף זה )ג(, בין אם הוא תשלום חובה ובין אם הוא תש6הלימוד בו לפי סעיף 

 .ישמשו רק למטרות שלשמן נועדו

 

)בסעיף  יחזיקו את כספי התשלומים בחשבון בנק נפרד)ב(  רשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך           

מוסד חשבון בנק נפרד לכל  –חשבון הבנק( המיועד אך ורק למטרה זו; בסעיף זה, "חשבון בנק נפרד"  –זה 

 חינוך שבו ינוהלו כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד.

 

)ג(   כספים אשר נותרו בחשבון הבנק בסופה של כל שנת לימודים, יוחזרו לתלמידים שמהם נגבו, או           

 .יהם לשלם בשנת הלימודים שלאחריהינוכו מהתשלום שעל

 

 מגבלות על ראש וועד הורים מוסדי .7

חלות על מנהל מוסד בכל הנוגע לפעילות מפלגתית ולהשתתפות בבחירות לכנסת ולרשויות המגבלות ה

 המקומיות יחולו גם על מי שעומד בראש וועד הורים מוסדי.

 (.5002-)מתוך חוק הסדרת מעמדם ונציגותם של ההורים במערכת החינוך, התשס"ה

 

יום, מיום היבחרו על ידי המועצה )ישיבה בה  02-וועד ההורים המוסדי יתכנס לישיבתו הראשונה, לא יאוחר מ .8

 נבחר גם יו"ר הוועד(.

 

 בישיבתו הראשונה ימנה הוועד המוסדי מקרב חבריו וועדות ובעלי תפקידים כדלהלן: .2

 סגן/ים ליו"ר וממלא מקום ליו"ר וגזבר. .א

 וועדות חובה, על פי הנאמר בפרק ו' )בחוברת זו(. .ב

דות נוספות ו/או תת וועדות לטיפול בנושאים שונים נוספים שעל הוועד יהא רשאי למנות מקרב חבריו ווע .ג

 הוק.-סדר יומו בצורה פרטנית, לרבות וועדות אד

כמו כן יהא הוועד רשאי לאחד או לבטל פעילות חלק מהוועדות הנ"ל להוציא את וועדות החובה )ראו הצעה 

 לוועדות ותפקידן, בפרק ו', בחוברת זו(.

 

רוטוקול ע"י מזכיר/ת הוועד, ובהעדרו, ע"י היו"ר או כל חבר/ה אחר בוועד שימונה בכול ישיבת וועד ירשם פ .01

 לצורך כך ע"י היו"ר.

 הפרוטוקול ישקף נאמנה את שנאמר בישיבה ע"י הנוכחים בה.

 

ם ולכלל הורי התלמידים חלטות וועד ההורים המוסדי יסוכמו בפרוטוקול ויופצו לידיעת כלל חברי וועד ההוריה .00

 .בבית הספר

 

וועד ההורים המוסדי, כמו גם וועד ההורים היישובי, פועלים כשלוחות של ארגון ההורים הארצי, שהינו הגוף היציג  .04

 הבלעדי של הורי תלמידי מערכת החינוך בישראל.

מעית בחוזר מנכ"ל נושא זה, מעוגן בהחלטות בית המשפט, וועדת החינוך של הכנסת ומופיע בצורה חד מש

 ו ניתן להיכנס באמצעות הקישור הבא: לימשרד החינוך, א

-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2

1.htm-3-2-1-4201-3/HodaotVmeyda/H 

"...ארגון הורים ארצי הוא עמותה הפועלת ברמה הארצית ומייצגת הורים לתלמידים במערכת החינוך שעיקריו: 

הוא הארגון היציג היחיד בפני הכנסת, משרד החינוך, הרשויות המקומיות ושאר גורמי המנהל הציבורי. 

 שמוסמך לייצג את ההורים בפני הגורמים הללו.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-3/HodaotVmeyda/H-2014-1-2-3-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-3/HodaotVmeyda/H-2014-1-2-3-1.htm
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 הארגון: על פי תקנון .03

 א. ועד הורים כתתי יהא כפוף להחלטות שתתקבלנה ע"י מועצת הורים מוסדית.

 ב. ועד הורים המוסדי יהא כפוף להחלטות שתתקבלנה ע"י מועצת ההורים המוסדית

 ג. מועצת ההורים המוסדית תהא כפופה להחלטות שתתקבלנה ע"י מועצת הורים יישובית.

 החלטות שתתקבלנה ע"י מועצת ההורים היישוביתד. ועד ההורים היישובי יהא כפוף ל

 ה. מועצת ההורים היישובית תהא כפופה להחלטות שתתקבלנה ע"י מועצת ההורים הארצית.

 ו. ועד/הנהלת ארגון  ההורים הארצי יהא כפוף להחלטות שתתקבלנה ע"י מועצת ההורים הארצית.
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 ישיבות הוועד וקבלת החלטות –פרק ד' 
 

 פעמים בשנה. 2. במהלך תקופת פעילות הוועד )וועד הורים מוסדי( תתקיימנה ישיבות וועד לפחות 0

 ימים מראש קודם לכינוס הישיבה בה יפורטו הנושאים שעל סדר היום. 7. חברי הוועד יקבלו הודעה בכתב 4

ד רשאים לדרוש , ובכתב מלווה בחתימות, כינוס ישיבת וועד מיוחדת והיו"ר חייב לזמנה מחברי  הווע 51%. 3

 יום. 02בתוך 

. כל חבר וועד רשאי לבקש מהיו"ר להכניס נושא לרשימת הנושאים שיידונו לישיבת הוועד הקרובה, ובלבד 2

ישיבות   4א המבוקש תוך ימים קודם למועד כינוס הישיבה. היו"ר מחויב לשלב את הנוש 2שעשה כן לפחות 

 לאחר הבקשה. )בישיבה הקרובה או בבאה אחריה(.

. ההצבעה על ההחלטות בישיבות הוועד תהינה פומביות, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות  5

 מהמשתתפים.  01%

ית הספר, . החלטות הוועד תתקבלנה ברוב דעות והן תובאנה לידיעת ציבור ההורים בבית הספר, באתר ב6

 בהודעות דואר אלקטרוני של וועד ההורים ובפרוטוקול.

 . החלטות הוועד תחייבנה את נציגויות ההורים הכיתתיות ואת חברי הועד. 7

חבר וועד אשר הפר החלטה שנתקבלה בוועד תבוטל חברותו בוועד. הודעה על כך תימסר לוועד הכיתתי 

 תחתיו. ולמחנכת הכתה ובאחריותם לדאוג לשגר נציג אחר
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 גזבר הוועד –פרק ה' 
 

על פי הוראות חוק לימוד חובה הסמכות לגבות תשלומי הורים נתונה לרשות המקומית או לבעלות על  .0

בים על ידי בית הספר, מוסד חינוך. בית ספר איננו ישות משפטית או חשבונאית. לכן כאשר תשלומי ההורים נג

כשהאחראי אישית לגבייה ולניהולה פועל בית הספר בעניין זה כשלוח של הרשות המקומית או של הבעלות, 

 הוא מנהל המוסד החינוכי.

ותקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים( מופקדים  2114-על פי תיקון לחוק לימוד חובה מ .4

והוא נמצא  ן ייעודי. חשבון זה נפתח על ידי הרשות המקומיתהכספים שנגבו מהורים ומנוהלים בחשבו

בבעלותה ובאחריותה. בהיותו חשבון רשות, חלים עליו כללי פקודת העיריות לגבי ניהול חשבונות בנק בבעלות 

 רשויות, כולל בקרה חשבונאית לפחות פעם בשנה.

להורים כי אם לרשות/בעלות. עם מרגע שהכספים שנגבו מן ההורים הופקדו, הרי שאינם שייכים עוד  .3

הרשות אינה יכולה לעשות בכספים ככל העולה על רוחה כי החשבון הוא ייעודי, ואין זאת הכספים מוגנים. 

 הרשות/בעלות יכולה לשמש את הכספים אלא לתכלית לשמה נגבו.

נציג ת; מורשי חתימה בחשבון: מנהל בית הספר; נציג הרשות המקומי 3הרשות המקומית מסמיכה  .2

מורשי החתימה: מנהל בית הספר )חובה(  3מתוך  4. כדי להוציא כסף מחשבון זה יש צורך בחתימות של הורים

+ אחד משני מורשי החתימה הנוספים. מנהל בית הספר הוא המחליט איזה מבין מורשי החתימה האחרים יחתים 

 על המחאה כחותם שני.

הגורמים המיוצגים על ידי מורשי החתימה דלעיל.  3נים בין ההסדר בסעיף הקודם נועד לשמור על איזו .5

 כחלק ממאבק עםהעושה שימוש בזכות החתימה )המנהל יכול לשמש את החשבון גם במקרים של ועד לעומתי 

ועד ההורים יכול לבדוק את השימוש שנעשה בכספים , על ידי החתמת נציג הרשות כחתימה שניה; (המנהל

תנועות החשבון בבנק במקרה של מנהל הממדר את ההורים שלא כדין ממידע  שנגבו באמצעות מעקב אחר

 .הרשות שהיא הבעלות על החשבון ואחראית לו יש לה מורשה חתימה בין מנהליו  רלבנטי על ניהול הכספים;

, אם נותרו בו כספים, יש להחזירם להורים מהם נגבו. בתום שנת הלימודים יש לאפס את החשבון .6

 .שיר או בזקיפת הסכום לזכותם לקראת שנת הלימודים הבאהאם בהחזר י

 

גזבר הוועד הינו נציג ההורים האמון על הבקרה שנהלי משרד החינוך מתבצעים ושכספי ההורים מופנים לייעוד 

 שאושר על ידי וועד ההורים בחוזר שהופץ להם בראשית השנה.

 הוועד אינו מנהל את החשבון ואינו מפיק דו"חות.  גזבר

, ועל בסיסם יקיים את הבקרה ויתריע , במידת זכאי לקבל דין וחשבון תקציבי בכל עת שידרוש זבר הוועדג

 הצורך, בכול מקרה של חריגה או שימוש לא תקין בכספים אילו.

 

, והשימושים בכספי תשלומי הרשות ורכישת שירותים מרצון תכנית העבודה השנתית כולל הנגזרות הכספיות

 הל/ת בית הספר ויו"ר ועד ההורים לאישור כלל חברי המועצה, בראשית שנת הלימודים.תוצג על ידי מנ

באותה ישיבה )בראשית השנה(, יוצג על ידי מנה/ת המוסד החינוכי, דוח על השימושים שנעשו בכספי תשלומי 

 הרשות ורכישת שירותים מרצון, בשנה החולפת, תוך השוואה לתכנית ולחוזר התשלומים שאושר. 

 כנת הדוח תבוצע השוואה רציפה לתכנית העבודה שאושרה על ידי מליאת מועצת ההורים.בה
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 חוברת הדרכה לוועד הורים מוסדי
ה כ ר ד ה ת  ר ב ו  ח

 פעילות הוועד המוסדי, בעלי תפקידים, וועדות ותרומת הורים.  –פרק ו' 
 *חלק מהוועדות אינן חובה

 

 (, להקים ועדות מישנה נושאיות או ייעודיות.לא חובהעל מנת ליעל את פעילות הועד המוסדי, רצוי )

 . ביה"ס מעודד את ההורים לקחת חלק בהווי ביה"ס, קביעת הנושאים המרכזיים והדגשים לפעילות המשותפת.0

סיוע בגיבוש רשימת הנושאים המרכזיים בהם יכולים חברי הוועד, להתמקד בעשייה המשותפת עם  -. המטרה 4

 ביה"ס

 הינה רעיונית וניתן כמובן להוסיף או לגרוע ממנה )להוציא את וועדות החובה(.. רשימה זו 3

. יש חשיבות עליונה לקחת חלק בפעילות הממשית של הוועדות וזאת על מנת שלא להפוך את ועד ההורים 2

 המוסדי למועדון שבו מדברים בלבד, אלה לגוף פעיל יוזם ,משנה ותורם לביה"ס.

יאום ובשיתוף עם ביה"ס ולשם כך תמנה הנהלת ביה"ס מורות/מורה שישמשו . כל הוועדות יפעלו בת5

 כרפרנטים מול כול וועדה. 

. יש להבהיר לכלל ההורים בביה"ס שהחברות בוועדה זו או אחרת אינה מותנית בייצוג הכיתה בוועד המרכזי, 6

 מרכזי.מוזמן לפנות לנציג הכיתה בוועד ה-כל הורה המעוניין להיות שותף בכל וועדה

 

 רשימת בעלי התפקידים והוועדות המוצעים: .7

 

 )חובה( יושב ראשא. . 

ניהול שוטף של ועד ההורים המרכזי )עידוד ומעקב אחר ביצוע עבודת הוועדות(,ייצוגו מול כל הגורמים בקהילת 

גורמי  , הנהלת בית הספר עםובענייני הוועד הדורשים זאת בית הספר ומחוצה לו. לקיים קשר רצוף בנושאי 

מנהל החינוך בעירייה/מועצה וראש העיר/מועצה בכל הקשור למימוש מטרות הוועד והחלטות הוועד. לצורך זה 

שיח עם הרשויות, "וועדת -יכול היו"ר לצרף אליו את הסגנים שלו או מי מהוועד ואז יקרא הגוף המנהל את הדו

תוודא שכל סיכום ומענה בקשר לפניותיה יהיו קשר". הוועדה תציג לגורמי העירייה את נושאי הדיון בכתב ו

 מתועדים בכתב. הוועדה תדווח לחברי הוועד על ישיבותיה.

היו"ר אחראי למתן דיווחים שנתיים, תקופתיים ושגרתיים לכלל חברי וועד ההורים המוסדי ולכלל הורי 

 התלמידים במוסד החינוכי )ראה נספח ייעודי(.

 

 )חובה( ועדת ביקורתב. 

טפת על פעילות וועד ההורים המוסדי, פעילות וועדות המשנה  ויחסי הגומלין עם הנהלת בית הספר בקרה שו

 וניהול ובקרה על השימוש בכספי תשלומי הרשות.
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 ג. סגני יושב ראש )חובה(

עזרה שוטפת ליו"ר ותפקוד כצוות חשיבה בכל תחומי הניהול השוטף של ועד ההורים המרכזי .סיוע בייצוג הועד 

מילוי תפקיד יו"ר הוועד המוסדי, כאשר נבצר מהיו"ר שניבחר ול כל הגורמים בקהילת בית הספר ומחוצה לו. מ

  למלא את תפקידו.

 וועדת כספים ויועץ כספי / גזבר )חובה( .ד

הוועדה תעסוק בכל הנושאים הכספיים שבהם מעורבים תלמידים והורים במוסד החינוכי. הוועדה תרכז פניות 

 וף חוקר, בודק , מייעץ וממליץ לוועד ההורים המוסדי, בנושא גביית כספים.אליה ותשמש ג

נציג ההורים האמון על הבקרה שנהלי משרד  לשמשהוועדה תמנה מבין חבריה את הגזבר אשר תפקידו יהיה 

החינוך מתבצעים ושכספי ההורים מופנים לייעוד שאושר על ידי וועד ההורים בחוזר שהופץ להם בראשית 

 השנה.

 גזבר הוועד אינו מנהל את החשבון ואינו מפיק דו"חות. 

גזבר הוועד זכאי לקבל דין וחשבון תקציבי בכל עת שידרוש, ועל בסיסם יקיים את הבקרה ויתריע , במידת 

 הצורך, בכול מקרה של חריגה או שימוש לא תקין בכספים אילו.

 

ספי תשלומי הרשות ורכישת שירותים מרצון, תכנית העבודה השנתית כולל הנגזרות הכספיות והשימושים בכ

 תוצג על ידי מנהל/ת בית הספר ויו"ר ועד ההורים לאישור כלל חברי המועצה, בראשית שנת הלימודים.

באותה ישיבה )בראשית השנה(, יוצג על ידי מנה/ת המוסד החינוכי, דוח על השימושים שנעשו בכספי תשלומי 

 החולפת, תוך השוואה לתכנית ולחוזר התשלומים שאושר.  הרשות ורכישת שירותים מרצון, בשנה

 בהכנת הדוח תבוצע השוואה רציפה לתכנית העבודה שאושרה על ידי מליאת מועצת ההורים.

כמו כן יפעל הגזבר במתן ייעוץ ותמיכה שוטפים בכל מה שקשור להתנהלות הכספית וראיית החשבון של ועד 

וד ופיקוח על השימושים בכספי תשלומי הרשות, רכישת שירותים בית הספר. מעקב צמ עםההורים המרכזי 

מרצון, תרומות ההורים ותכנית הלימודים הנוספת )תל"ן(, כמו גם מעקב אחר תקציב בית הספר והדו"חות 

 הכספיים שלו.

ם )בין א על הוועדה לוודא שבכל מיזם או פעולה בהם יש צורך ברכישת שירותים מגורם חיצוני, יתקיים מכרז,

המכרז יבוצע על ידי הנהלת המוסד החינוכי ובין אם יבוצע על ידי הרשות המקומית או על ידי המדינה 

או מכרז זוטא, על מנת לאפשר מידע רב יותר בקבלת ההחלטה ומיצוי המשאבים, כמו גם ניקיון  ורשויותיה(

 כפיים.

 

 צוות לוגיסטיקה .ה

ת בהן מעורב ועד ההורים המרכזי ועזרה להנהלה בשמירה על סיוע ,ניהול וארגון הצד הלוגיסטי בפעילויות שונו

  היבטים שונים של בטיחות ותקינות מבנה בית הספר 

 

 ועדת טיולים  .ו

בתיאום עם הנהלת ביה"ס ונציגתה . בחינת החלופות , תכנית הטיולים של ביה"ס ם וביצועתכנון, תיאוסיוע ב

ה של משרד החינוך, ותוך התחשבות במקומו הגיאוגרפי והתאמתן המרבית לשכבות הגיל השונות ולתכנית הליב

 של הישוב. מיצוי התקציב שהעמיד וועד ההורים לתחום זה ואי חריגה ממנו.
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 ועדת תרבות  .ז

)יציקת תכנים ל"סל התרבות"( וסיוע בהפקת אירועים  ל תכנית התרבותשהספר הכנה עם הנהלת בית 

לאורך כל שנת הלימודים. סיוע בבחינת החלופות ל"סל בהשתתפות תלמידי בית הספר באירועי תרבות 

התרבות" והתאמתן לשכבות הגיל השונות. מיצוי המשאבים שהועמדו על ידי וועד ההורים המוסדי לנושא זה 

 )למשל ריכוז יישובי ו/או שיתוף פעולה עם בתי ספר סמוכים, לצורך חיסכון בהוצאות(.

 

 ועדת ספורט .ח

 ארגון ימי ספורט ופעילויות ספורט משותפות להורים וילדים . עבודה עם צוות בית הספר  ב

 

 ועדת קיימות )איכות סביבה( .ט

הכנת תכנית עבודה רב שנתית בשיתוף ובסיוע צוות בית ספר להגברת מודעות התלמידים ועשייתם למען 

 הסביבה והקהילה בה אנו חיים ופועלים.

 

 

 צוות זהירות בדרכים .י

געי בטיחות בדרכים, אל ביה"ס וממנו. עזרה לצוות בית הספר בשיפור הבטיחות איתור, התראה ופיקוח אחר מפ

 בדרכים של הילדים בבואם ובצאתם מבית הספר.

 

 ועדת מעורבות בקהילהא. י

למען הכנת תכנית עבודה רב שנתית בשיתוף ובסיוע צוות בית ספר להגברת מודעות התלמידים ועשייתם 

 .הקהילה בה אנו חיים ופועלים

ום והפעלת השתלמויות להורי בית הספר ,יחד ובשיתוף עם הנהלת בית הספר, למשל בנושא שותפות הורים ייז

  ומערכת החינוך.

 

 )חובה( ועדת ביטחון, בטיחות ושיפוציםב. י

הוועדה תעקוב אחר מימוש הנחיות הביטחון שנקבעו על ידי משרד החינוך והשלטון המקומי, להבטחת בטחון 

 ספר , בדרכם אליו וממנו.התלמידים בבית ה

-ביצוע מעקב אחר תיקון ליקויי סקר הבטיחות שבוצע בביה"ס, בחצרותיו ובמתקניו השונים. דירוג המפגעים על

 פי רמת הסיכון שלהם. 

תמיכה . שיפוץ מקלט ביה"ס והכשרתו לייעודו. של הרשות המקומית אחרי שיפוץ ביה"ס עפ"י התוכניותמעקב 

לשיפור חזות בית הספר ויכולתו לספק את צרכי התלמידים )אם בהשקעות חיצוניות, כגון  הצעות ויוזמותוקידום 

 העירייה / מועצה, ואם על ידי עבודות בהתנדבות של הורי התלמידים עצמם(.מול 

 

 וועדה לגיוס כספיםג. י

תקציב הניהול  בגיוס תרומות לבית הספר )בה רצוי לצרף נציגי הורים בתחום העסקי( ומציאת מקורות להגדלת

העצמי של בית הספר )למשל השכרת אולמות וכיתות לביצוע אירועים, חוגים ופעילויות שונות, לאחר שעות 

 הלימוד.
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 וועדת בריאות. יד

מענה רפואי רציף  מתןבחינת מפגע. מעקב אחר מפגעי בריאות בתחומי בית הספר, ומתן מענה מהיר ונכון לכול 

 ת הספר.ובזמן סביר לכלל תלמידי בי

 

 חובה -וועדת תל"ן )תכנית לימודים נוספת(. וט

גיבוש משותף עם הנהלת בית הספר , של תכנית הלימודים הנוספת, אותה יממנו הורי התלמידים, שתעשיר את 

 התלמידים ותרחיב את הידע והאופקים שלהם, בכפוף להנחיות משרד החינוך. 

על מנת לגבש את תכנית הלימודים הנוספת לשנת הלימודים  וועדה זו חייבת להתכנס , לא יאוחר מחודש מאי,

 הבאה.

 וועדת בחירות )חובה(. טז

יום לפני מועד הבחירות שייקבע, ימנה יו"ר  31 -לקראת קיום בחירות לראשות הוועד המוסדי ולא פחות מ

בוועדת חברים מקרב חברי המועצה ו/או חברי הועד, לתפקיד חבר בוועדת הבחירות.  כחבר  3המועצה 

הבחירות יוכל להיבחר מי שאינו מועמד להיבחר לשום תפקיד  בבחירות בהם הם מכהנים כחברי הועדה . המינוי 

 יובא לאישור ועד ההורים.

ועדת הבחירות תודיע על קיום הבחירות, מועדן, שמות המועמדים ומצע הבחירות שלהם, כמו גם אופן קיומם, 

הספר. חברי המועצה העתידים לבחור יקבלו מכתבים אישיים המכילים  המידע יופץ לכלל נציגי ההורים בבית

 את המידע לעיל )ניתן להעבירו גם בדוא"ל.

וועדת הבחירות תקבע את המועדים השונים לגבי כל שלב ושלב בהכנת הבחירות ובקיומן . הודעה על קיום 

 הבחירות.  יום לפני מועד 02הליך בחירות כלשהו תשלח לציבור הבוחרים לא פחות מ 

וועדת הבחירות תפסוק בכל שאלה  שתעלה על הפרק בנושא הבחירות ראשית לפי ההנחיות בחוברת זו, אם אין 

בחוברת תשובה תנסה למצוא הנחיות בתקנון של וועד ההורים היישובי ו/או בתקנון של ארגון ההורים הארצי 

מידה ולא נמצאה הנחיה בכול המסמכים שלעיל, ו/או בחוזר מנכ"ל משרד החינוך המופיע במקורות לחוברת זו. ב

 תפסוק לפי השכל הישר ובכל מקרה לא תפלה בין מתמודדים.

תנאי לבחירת מועמד לתפקיד כלשהו הנה נוכחותו של המועמד בעת ההצבעה/בחירה, אלא אם הוגשה מראש 

 בקשה בכתב לוועדת הבחירות שבסמכותה לאשר בקשה זו והבקשה אושרה על ידה.

 

 ומת ההוריםתר. 8

ההורים יכולים לתרום לבית הספר / המוסד החינוכי בתחומים שונים ומגוונים, כמפורט להלן, כל עוד הדבר 

 נעשה מרצונם החופשי  של ההורים, תוך היענות לצורכי בית הספר ובהתאם להוראות משרד החינוך:

חד התפקידים החשובים של וועד וועד ההורים, פעיל ככל שיהא, אינו יכול לבוא במקום ציבור ההורים. א

ההורים המוסדי הינו לקרב את ציבור ההורים אל המוסד החינוכי ולגייס הורים מתנדבים שיסייעו למוסד 

 בנושאים שונים. נמנה כמה מנושאים אלה:

  עזרה פיסית: .א

סיורים, עזרה זו יכולה להינתן בצורות שונות, כמו השלמת ציוד, אספקת חומרים, ארגון וליווי טיולים ו (0

 ליווי ביקורים במוזיאונים ובהופעות וכד'.

 קישוט, הכנת כיבוד, הכנת תפאורה, בימוי, המחזה וכד'. -עזרה טכנית ארגונית לאירועים, מסיבות ומופעים (4

הורים יכולים לעזור בקשירת קשר עם מוסדות שונים, כמו הכנסת, רשות מקומית, עיתונות,  קשרים והכרויות: .ב

רושת, קיבוצים, בתי ספר וכד'. קשרים אילה אפשר לפתח לכיוון של ביקורים וסיורים, הבאת מוזיאונים, בתי ח

 מרצים, מפגשים משותפים ועזרה חומרית לסוגיה השונים.
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ההורים יכולים להשתתף בפעילות תוך תיאום עם המורים ועם הצוות בדרכים רבות, כמו  סיוע בתחום החינוכי: .ג

- 

 וד, משחקים פדגוגיים, כרטיסיות עבודה, תצוגות חינוכיות וכד'.הכנת אמצעי הוראה, עזרי לימ (0

 הרצאות בפני מורים ותלמידים. (4

עבודה עם קבוצות של ילדים או עם ילדים בודדים, הדרכה בנושא אישי, מתן שיעורי עזר, חונכות, קיום  (3

 (.קשר עם תלמידים חולים, ביקור תלמידים אבלים, עזרה לתלמידים נכים )הסעה וסיוע אחר

 שיתוף בהתקנת תקנון בית הספר. (2

 סיוע בהפעלת ספריית בית הספר. (5

 עזרה למיזמים חינוכיים כגון: בר/ בת מצווה , נטיעות ט"ו בשבט, ימי זיכרון וציון אירועים מיוחדים ועוד. (6

  עזרה בתחום היצירתי: .ד

אכה, כתיבה יוצרת, הורים יכולים לעזור בתחומי היצירה והאמנות השונים, כמו דרמה, אמנות חזותית, מל (0

 מוסיקה, תנועה וכד'.

הכוונה לחברות בוועדות, לשותפות ונטילת חלק בדיונים עקרוניים שיקבעו את  השתתפות בקביעת מדיניות: .ה

 מדיניות בית הספר בנושאים לימודיים וחברתיים.

 מפעלים כלכליים שמטרתם הקלת נטל ההוצאות הנלוות: .ו

מחסן הלבשה, תרומת תלבושת אחידה וציוד עזר לימודי )ילקוטים, סיוע לתלמידים נזקקים, כגון: הפעלת  (0

 כלי כתיבה, קלמרים וכד'(.

 ארגון יריד ספרים משומשים, רכישה מרוכזת של ספרי לימוד ועזרי לימוד. (4

 רכישה מרוכזת של תלבושת אחידה, תלבושת ספורט, מזון לטיולים וכד'. (3

 עזרה כספית למוסד החינוכי: .ז

ת מכניסות כספים למוסד )שיסייעו לו בניהול העצמי(, כגון: בזארים, תצוגות, ירידים, תכנון וארגון פעולו (0

 מופעים וכד'.

כול תרומה כספית ו/או שוות ערך של מוצרים ברי קיימה, מחייבת עדכון ואישור מראש, של מפקח/ת בית  (4

 הספר מטעם משרד החינוך וכן של אגף/מחלקת החינוך בעירייה/מועצה.

 לת חברת הילדים בבית הספר:השתתפות בהפע .ח

 ( הדרכה פיקוח וליווי פעולות של: נאמני רכוש, משמרות זה"ב, אגודת בריאות וכד'.0

 ( סיוע בהפקת עיתון בית הספר )עריכה, עיטור והדפסה(.4

 ( התגייסות למיזמים כגון "נשק וסע" או "חבק וסע לשלום".3

 

מנהל/ת בית התחומים שבהם ישתתפו ההורים ייקבעו במשותף על ידי הנהלת בית הספר ונציגות ההורים. 

 , בתוקף תפקידו, הכשרתו ומעמדו ינהיג את תהליך שיתוף ההורים בדרך שתקדם את בית הספר.הספר
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 חוברת הדרכה לוועד הורים מוסדי
ה כ ר ד ה ת  ר ב ו  ח

הנהלת המוסד, נבחרי הישוב, וועד ההורים היישובי יחסי גומלין עם  –פרק ז' 

 וארגון ההורים הארצי.
 

בפרק זה נציג את יחסי הגומלין בין הוועד המרכזי המוסדי ויו"ר הוועד לבין הנהלת בית הספר ומנהל/ת בית 

 ועוד. הספר וכן מול הנהגת הישוב, וועד ההורים היישובי והארצי. תדירות פגישות, השתתפות בפעילות המוסד,

חובתנו להדגיש שמערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר לכן 

חובתנו זו יש לכבד את האוטונומיה המקצועית שלהנהלת בית הספר וצוות ההוראה ולאפשר להם להפעיל 

 שיקול דעת מקצועי ללא ההתערבות החיצונית.

אינו מפחית ממקצועיות המורה, אלא להפך, הוא מחייב רמה יש לזכור שדיאלוג עם ההורים לא רק ש

 מקצועית גבוהה יותר.

מערכת היחסים בין ההורים למורים משמשת דוגמה עבור הילדים, ולכן חשוב שתהיה זו דוגמה של כבוד 

הדדי ושל תקשורת משמעותית, שכן מערכת החינוך מעוניינת בשיתוף פעולה מתמשך, סדיר ומכובד בין 

 ר להורים.בית הספ

 

 הנהלת בית הספר: –ועד הורים מוסדי 

הנהלת בית הספר תהיה מיוצגת בכול האספות הכלליות של וועד ההורים המוסדי, אלא אם יו"ר הוועד ביקש  .0

 בכתב את היעדרות נציגי ההנהלה, או לחלופין, בעת ביצוע בחירות פנימיות בוועד ההורים.

הוועד המוסדי, בתיאום עם הנהלת בית הספר, ויפרסם אותו לפחות  את סדר היום לאספות הכלליות, יקבע יו"ר .4

 שלושה ימים בטרם ההתכנסות.

 הוועד המוסדי רשאי לדרוש מהנהלת בית הספר דיווחים שוטפים על מגוון נושאים, כגון: .3

בראשית כול שנת לימודים חייבת הנהלת המוסד להציג, בצורה פרטנית, את השימושים שנעשו בפועל  .א

הורים )לאחר שתוכן המצגת אושרה קודם לכן על ידי יו"ר וועד ההורים המוסדי והיועץ הכספי של בכספי ה

 הוועד(, לעומת התכנון.

בראשית כול שנה, חייבת הנהלת בית הספר להציג, לאישור מליאת וועד ההורים המוסדי ,את חוזר  .ב

 ים המבוקשים.התשלומים, אותו יתבקשו ההורים לשלם, וכן את הייעוד הפרטני של הכספ

 על הנהלת בית הספר לדווח על כל  שינוי מהותי בתכנית הפדגוגית של בית הספר. .ג

רצוי לתת במה לוועד ההורים המוסדי באתר בית הספר, דבר שיאפשר העברת מידע אמין ומאושר, מוועד  .2

 ההורים המוסדי לכלל הורי ותלמידי בית הספר.

 טיולים: .5

טיולים השנתית לכל כיתה )בהתאם לתכנית הליבה שהופצה על ידי וועד ההורים ישתתף בקביעת תכנית ה .א

 משרד החינוך( ובקביעת עלותה. בחישוב העלות של הטיולים יובא בחשבון סבסוד תלמידים מעוטי יכולת.

 וועד ההורים הכיתתי ידאג להפעלת הורים כמלווי טיולים. .ב
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ות, בדרך שתאפשר קיומם בצורה צנועה וועד ההורים יסייע לבית הספר בארגון מופעים, אירועים ומסיב .6

 וחסכונית.

וועד ההורים משתתף בתכנון "סל התרבות", כגון: ביקורים במוזיאונים, הצגות, קונצרטים וכד' כולל המסגרת  .7

 התקציבית.

וועד ההורים ישתתף בקביעת התל"ן ועלותה )עד לגובה המכסימלי שאושר ע"י משרד החינוך(, התכנית מחויבת  .8

 נהל המחוז.אישור של מ

נציג וועד ההורים ישותף במטה החירום של ביה"ס וישקוד על חיפוש דרכים להגברת האבטחה השוטפת  -בטחון .2

 בימי רגיעה ולגיוס מוגבר של הורים בעת חירום.

נציגי וועד ההורים ישתתפו בישיבות המועצה הפדגוגית של ביה"ס, להוציא דיונים הנוגעים לנושאים אישיים של  .01

 ל תלמידים. הדיון במועצה הפדגוגית הוא סודי בהחלט ואין איש רשאי לפרסם דבר ברבים.מורים וש

 

 הנהלת בית הספר: –יו"ר וועד ההורים המוסדי 

על יו"ר וועד ההורים המוסדי, להיפגש בצורה סדורה וקבועה עם הנהלת בית הספר, על מנת לקבל עדכונים על  .א

 רים, בפרט, והורי התלמידים, בכלל.הנעשה בתחומי העניין השונים של וועד ההו

בשטח בית הספר )פציעות של  ושהתרחש יםחריג יםר דיווח על אירועבמהלך הפגישות, תעביר הנהלת בית הספ .ב

 תלמידים, אירועי משמעת קיצוניים, אירועים חריגים עם הורים וכדומה(.

של וועד ההורים המוסדי, על יו"ר הוועד יעדכן את הנהלת בית הספר על פגישות של הוועדות הפנימיות  .ג

פגישותיו עם גורמים חיצוניים )כגון הנהגת המועצה / העירייה( ועל פעילות הוועד היישובי או הארגון הארצי 

 העשויה להשפיע על הנעשה בבית הספר.

 יו"ר הוועד יתאם עם הנהלת בית הספר את הדרכים לטיפול בבעיות ואירועים חריגים שעלו מהורי בית הספר. .ד

כום לכול פגישה עם הנהלת בית הספר, יופץ באחריות יו"ר הוועד )לאחר קבלת אישור, על התכנים, מהנהלת סי .ה

)ניתן ורצוי  בית הספר( לכלל חברי הוועד המוסדי ואם הדבר בר ביצוע, לכלל הורי התלמידים בבית הספר

 .להיעזר בהנהלת/מזכירות בית הספר(

ת התחומים בהם יכולים ההורים לתרום מכישוריהם ויכולותיהם , איו"ר הוועד יתאם עם הנהלת בית הספר .ו

 לקידום בית הספר )ראו פרק ו'(.

 

 

 וועד ההורים היישובי / ארצי: –יו"ר וועד ההורים המוסדי 

)כשסגני היו"ר יכולים להשתתף בישיבות הוועד  בוועד ההורים היישובי חבר ה, יהייו"ר וועד ההורים המוסדי

 .ר בהיעדרו(ולמלא את מקום היו"

 יו"ר וועד ההורים יהיה חבר בגוף הבוחר את האלקטורים של היישוב, לוועידת ארגון ההורים הארצי.

יו"ר וועד ההורים המוסדי, יכול ורשאי להעלות כול נושא הנראה לו, לסדר היום של וועד ההורים היישובי,  

 בתיאום עם יו"ר הוועד היישובי או הנהגת הוועד היישובי.

) ובמידת הצורך בלבד מחלקת חינוך, -עומד בקשר עם רשות החינוך המקומית קומיההורים היישובי / מוועד 

נבחרי הרשות המקומית והוועדות המוניציפליות  ( חה, מחלקה לשירותי רוונוער וספורטגם מול מחלקות 

סדות ציבור ברשות הרלוונטיות, המפקחים המקומיים, סניפי ארגוני המורים ברשות המקומית, ארגונים ומו

המקומית, לכן בכל נושא בו יכול או צריך וועד ההורים המוסדי, סיוע מול גורמים אילה, רצוי לפעול מולם 

 בתיאום ובשיתוף עם וועד ההורים היישובי.

מכל מקום, רצוי שפעילותו של וועד ההורים המוסדי, מול הרשות המקומית, תבוצע בתיאום ובגיבוי וועד 

 בי.ההורים היישו
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מקיים קשר קבוע עם שר החינוך והתרבות והנהלת המשרד, וועדת החינוך של הכנסת,  ארגון ההורים הארצי

מרכז השלטון המקומי, הנהלת ארגוני המורים והמנהלים, הנהלות ארציות של ארגונים ומוסדות ציבור העוסקים 

וועד ההורים המוסדי, סיוע מול גורמים בנושאים הרלוונטיים למערכת החינוך, לכן בכל נושא בו יכול או צריך 

 אילה, רצוי לפעול מולם בתיאום ובשיתוף עם ארגון ההורים הארצי.

סטרית, מארגון ההורים הארצי אל וועדי ההורים היישוביים והמוסדיים ומוועדים  -זרימת המידע היא תמיד דו

לימוד בעיות , פתרונן ואפשרות של  סטרית מבטיחה היזון חוזר, -אלה אל ארגון ההורים הארצי. הזרימה הדו

 ייצוג אמתי והולם.

 

 הנהגת היישוב ומוסדותיו: –יו"ר וועד ההורים המוסדי 

, ראש מנהל החינוך היישובי ורק פעול אל מול ראש הרשות המקומיתיו"ר וועד ההורים המוסדי, יכול ורשאי ל

ב )למשל עם מנהל / אגף / מנהל / מחלקת הציבור הפועלים ביישו עובדי כשקיים צורך חיוני וחריג, גם מול

 החינוך ביישוב(, על מנת לקדם את התחומים עליהם אמונה הרשות המקומית, כגון:

  –תשתיות פיסיות  .א

 שיפוץ מבנים,. (0

 שיפור חזות בית הספר. (4

 הוספת כיתות לימוד וחדרי סמך )מעבדות ייעודיות, חדרי מחשבים וכדומה(. (3

שרו לימוד מתקדם ויעיל יותר )כגון לוחות חכמים, הוספת שיפור התשתיות הפדגוגיות שיאפ (2

 מחשבים ועוד(.

 שיפור תשתיות הספורט בחצר בית הספר ועמידתן בתקני הבטיחות המחייבים. (5

 שיפור אזורי המשחקים והפנאי לתלמידי בית הספר. (6

בקבוצות שיפור או הקמת ספריות ופינות בהן ניתן יהיה לממש את הלימוד היחידני ו / או הלימוד  (7

 קטנות )בהתאם לרפורמות במיושמות בהדרגה במערכת החינוך(.

 הוספת שעות לימוד על חשבון הרשות המקומית. .ב

סיוע ותמיכה )כולל תמיכה כספית( ביוזמות של וועד ההורים המוסדי לפעילות משולבת של הורים  .ג

 ותלמידים.

 הילתי.ק-הצעת ועד ההורים המוסדי להשתתפות בנושאים בעלי אופי יישובי .ד
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 חוברת הדרכה לוועד הורים מוסדי
ה כ ר ד ה ת  ר ב ו  ח

 דיווחים שוטפים למליאת המועצה ולכלל ההורים –פרק ח' 
 

בפרק זה יוצגו הדיווחים השונים אותם יש להעביר למליאת מועצת ההורים, כמו גם הדיווחים שיש להביא 

 לידיעת כלל הורי בית הספר:

. דוח מפורט זה, יפרט את התכנית שנעשתה והשימושים בכספי תשלומי הרשות דוח שנתי על הפעילות .א

הפעילות המקורית, שאושרה בשנה שעברה על ידי מליאת וועד ההורים המוסדי, ואשר על בסיסה ניגבו תשלומי 

 הרשות מהורי בית הספר, אל מול הגביה בפועל ומול הפעילות שבוצעה בפועל. דוח זה שיוכן באחריות הנהלת

 בית הספר, יאושר, לפני הצגתו, על ידי יו"ר הוועד והיועץ הכספי / גזבר של הוועד.

 הדוח יוצג על ידי הנהלת בית הספר ויו"ר וועד ההורים היוצא, בראשית השנה.

. תכנית זו, שתוכן בשיתוף פעולה בין הנהלת בית תכנית שנתית לשימוש בשנה הקרובה בתשלומי הרשות .ב

ם הנבחרת, תגדיר את תכניות בית הספר , במסגרת תשלומי הרשות, תוך הצגה פרטנית הספר ומנהיגות ההורי

 של העלויות לכל ייעוד / סעיף, ועל בסיס תכנית זו, יוכן חוזר התשלומים השנתי להורים.

 התכנית תוצג על ידי הנהלת בית הספר ויו"ר וועד ההורים הנכנס, בראשית השנה.

)עירייה או מועצה(. דוח זה, יוכן  עד עם הנהלת המוסד ו / או גורם יישובידיווח על כול מפגש של יו"ר הוו .ג

על ידי יו"ר הוועד, יאושר על ידי הנהלת בית הספר, ויופץ לידיעת כלל הורי בית הספר, סמוך ככול האפשר 

 למועד קיום המפגש.

החולפת אל מול  אותם מתעתד ביה"ס לבצע ודוח על מה שבוצע בפועל בשנה תכנית פרטנית של הטיולים .ד

התכנון שהוצג אז.  הן הדיווח על הביצוע בפועל אל מול התכנית שאושרה בשנה שחלפה, והן התכנית לשנה 

הקרובה, יוצגו, הצורה פרטנית, ובחתך שכבתי, בראשית השנה, על ידי הנהלת בית הספר, לאחר שהוכנו תוך 

 שיתוף פעולה בין ההנהלה וועד ההורים.

)מוזיאונים, הצגות וכול פעילות תרבותית ( אותם מתעתד ביה"ס לבצע ודוח על  התרבות תכנית פרטנית של סל .ה

 מה שבוצע בפועל בשנה החולפת אל מול התכנון שהוצג אז. 

 

הן הדיווח על הביצוע בפועל אל מול התכנית שאושרה בשנה שחלפה, והן התכנית לשנה הקרובה, יוצגו, הצורה 

שנה, על ידי הנהלת בית הספר, לאחר שהוכנו תוך שיתוף פעולה בין ההנהלה פרטנית, ובחתך שכבתי, בראשית ה

 וועד ההורים.
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 נספח א'

 ניהול כספי ההורים

 

 מהות, שימושים, נהלים, גביה ובקרה-תשלומי הורים
 

להוציא את התשלום עבור ביטוח תאונות, המוגדר כתשלום חובה, כל שאר התשלומים אותם מתבקשים ההורים 

 שלם לבית הספר , הינם תשלומים רשות ו/או רכישת שירותים מרצון.ל

הגדרה זו, של ועדת החינוך של הכנסת, למעשה משאירה שיקול דעת, הן לוועד ההורים המרכזי בכול בית ספר 

,היכול לאשר כול סכום, בכול סעיף, ובתנאי שלא יעלה על הסכומים שאושרו על ידי הכנסת, מכאן שבסמכות 

מרכזי של בית הספר, גם להקטין את הסכומים, אבל גם להורה הבודד, הרשאי , שלא לשלם את הוועד ה

שלא לשלם, רשאי בית הספר,  (אקונומיות-לא מסיבות סוציו)ם הנ"ל. במידה והורה שכזה, בוחר התשלומי

ית, ובתנאי כלומר: שלא לשתפו בפעילות הספציפ)חינוך ופיעות בחוזר מנכ"ל משרד הלפעול על פי הנחיות המ

 .(שיספק לו תעסוקה חלופית, בשטח בית הספר ובפיקוח

במקרה של שירותי רשות )סל תרבות, טיולים, מסיבות, השאלת ספרי לימוד( רשאי הורה להחליט כי אינו 

מבקש לצרוך את השירות ולשלם עבורו ואז, על בית הספר למצוא לו פעילות חינוכית חלופית במקרה ומדובר 

 .טיול או סל תרבות בפעילות כגון

ורכישת שירותים מרצון המצב שונה בתכלית. כדי לקיים תל"ן צריך  )תכנית לימודים נוספת( תל"ן נושאב

הסכמה בכתב של כל הורה והורה המסכים לתכנית ומתחייב לשלם עבורה )אין די בהסכמה של הוועד בלבד(, 

נהוג אחת משתיים:  או לקיים את התל"ן בסיומו ואם הוחלט לקיים תל"ן על פי רוב שחתמו אך לא כולם, יש ל

של יום הלימודים, ואז תלמידים שהוריהם לא חתמו משתחררים לביתם, או לקיים במהלכו של יום הלימודים 

 ואז לשתף את כלל התלמידים, כולל אלה שהוריהם לא חתמו ולא שילמו. כנ"ל לגבי רכישת שירותים מרצון.

ם המופיעים ברוב חוזרי התשלומים, )כאשר השמות משתנים מבית ספר אחד בנספח זה נעבור על כל הסעיפי

 למשנהו( תוך הסבר הצורך בהם וייעודם.

 יעוד ושמות:

כל ילדי בית הספר במדינת ישראל מבוטחים )בביטוח חובה( בפני תאונות העלולות להתרחש  - ביטוח תאונות. 0

יקפו ותחומי הכיסוי שלו, ניתן למצוא באתר משרד בשטח בית הספר ומחוצה לו. פרטים על סוג הביטוח, ה

 החינוך.

לבחור מתוך מגוון של פעילויות בתחום התיאטרון,  בית הספר יכולבמסגרת סל תרבות  - סל תרבות. 4

המוסיקה, המחול, האמנות הפלסטית )ביקור מודרך במוזיאונים או מפגש עם אמן( הספרות )מפגש עם סופרים(. 

)כפי שציינו  סל זה כולל פעילות תרבותית מגוונת. ולהן בתוך בית הספר והן מחוצה  הפעילויות מתקיימות



                                                  

 

 23 

, או בשטח בית ,במסגרתה יוצאים תלמידי בית הספר להצגות ומופעים בתיאטראות באזור מגוריהם קודם(

ים עד . מטרתנו )כוועדי הורים( שסעיף זה ימוצה בצורה יעילה ביותר, כך שהתלמידים יזכו לראות שתיהספר

שלוש הצגות/מופעים איכותיים שנבחנו קודם לכן ע"י הסגל בראשות ראש ועדת התרבות של וועד ההורים 

 המוסדי, ורכזת התרבות של ביה"ס )תנאי זה אינו הכרחי(.

מדובר בהוצאות לצורך קיום טכסים ופעילויות בחגים, ובמועדים מיוחדים - אירועים וטכסים בית ספרים. 3

, פורים, יום הזיכרון ויום העצמאות ועוד. בכספים הנ"ל משתמש ביה"ס לרכישת ציוד אתו כגון: ט"ו בשבט

 הגבייה גם לכיבוד לתלמידים.ניתן להיעזר בכספי  יוצרים התלמידים עזרים למופעים השונים.

שם יפה המקפל בתוכו את הטיולים והפעילות החוץ בית ספרית של התלמידים. במסגרת זו  -סיור לימודי. 2

 נהל חברה ונוערשל מ)תכנית המבוססת על תכניתו על פי תכנית הליבה לטיולים  ,יוצאים כל תלמידי ביה"ס

פעילות חוץ בית ספרית נוספים. גם בסעיף זה, מטרתנו היא מיצוי, בכמות ואיכות במשרד החינוך( וכן ל

עיף זה, חייב להיות מאושר הטיולים, תוך מיצוי המסגרת התקציבית שאושרה ע"י ועדות החינוך של הכנסת. ס

ועד ההורים של בית הספר, ולהלום את תכנית הליבה של הטיולים שהוכנה על ידי  בצורה פרטנית על ידי מליאת

 משרד החינוך )תכנית המעגלים מופיעה גם באתר משרד החינוך(.

ספר מחזור, תמונת  סעיף זה כולל רק את שכבת הבוגרים בכול בית ספר, והוא מיועד להכנת - מסיבת סיום. 5

 מחזור תמונות פספורט ופרחים למורות. סעיף זה נמצא בבקרת הורי השכבה ולעיתים מסובסד ע"י בית הספר.

גם כאן השם מעיד על התוכן. הכספים מיועדים ליציאה למוזיאונים, כאשר המטרה  - סיור לימודי קצר. 6

 להתאים את המוזיאונים לבגרות התלמידים.

אוסר על גבייה מהורים עבור בחוזר מנכ"ל הוראות הקבע תשלומי הורים  8סעיף  - ולמידה חומרי יצירה. 7

. אין בתשלומי הורים למיניהם חומרים מתכלים ואוסר על גבייה מהורים עבור העשרת הציוד של בית הספר

 !ום סעיף המוקדש לגבייה כזאתש

רצוי להבהיר להורים את זכויותיהם. אך פר, חוברות וחומרי למידה המופקים בבית הס - םחוברות ועלוני. 8

ניתן לגבות עבור שירותים אלה במסגרת רכישת שירותים מרצון, אולם גבייה זו מותנית בהסכמה בחתימה של ש

 אין לחייב שימוש בחומרי למידה אילו, הנרכשים במסגרת רכישת שירותים מרצון. כל הורה והורה.

יום הספורט, יום ירוק )איכות הסביבה( ומופעים קנויים )כגון המופע פעילות ב- פעילות תרבות בית ספרית. 2

 בסיום הטיול הבית ספרי( ועוד.

כספים אילו )שקל וחצי בסך הכול , לכול גורם(, מאפשרים למעשה  -ועד הורים יישובי וארגון הורים ארצי. 01

ועד ההורים היישובי, פועל  -ם, כגוןאת קיומם של הגופים המייצגים אותנו , ההורים, מול גורמי השלטון השוני

מול הרשות המקומית, להגדלת ההשקעות העירוניות בתשתיות החינוך ופעילות הפנאי ברשות, בעוד שארגון 

ההורים הארצי, פועל מול משרד החינוך, כנסת ישראל, ממשלת ישראל, המרכז לשלטון מקומי וגופים רבים 

כוח ומאמץ לשיפור מערכת החינוך , התנאים בהם לומדים ילדינו ומגוונים נוספים, וכול זאת על מנת לרכז 

 ותוכניות הלימוד וההגנה עליהם.

רכישת שירותים מרצון הינה פעילויות שהנהלת בית הספר, באישור וועד ההורים  - רכישת שירותים מרצון. 00

כד'(, בהם נדרשת השקעת המוסדי, בוחרים לקיים, כגון: אירועים וטקסים )חגים, יום עצמאות, יום השואה ו

משאבים לצורך הקמת תפאורה, מערכת הגברה וכד', חומרי יצירה ולמידה, חוברות ועלונים, ימי ספורט או כול 

 פעילות אחרת, שאינה במסגרת חוזר התשלומים.

משרד החינוך ומפורסם בחוזר ידי שנה על ידי מ וגבלמהסכום המקסימאלי לסעיף זה )רכישת שירותים מרצון( 

  נכ"ל.מ

משרד החינוך וכנסת ישראל מאפשרים להורי התלמידים בבתי הספר לרכוש שעות  -. תכנית לימודים נוספת00

לימוד נוספות, מעבר לתכנית הלימודים. שעות לימוד אילו, מתקיימות בצמוד ובסיום יום הלימודים, ומקסימום 

ניתן לקיים תל"ן באמצע  .במסגרת התל"ן שעות לימוד 5עד  הואמשרד החינוך על ידי שעות הלימוד המותרות 
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יום הלימודים, בהסכמת רוב ההורים ובלבד שישותפו בה כלל תלמידי הכיתה, כולל אילו שהוריהם לא שילמו 

 עבור תל"ן.

בניגוד לתל"ן הרגיל, רשאים בתי ספר הנעזרים קרן קרב, עונה לקטגוריה של תל"ן )תכנית לימודים נוספת(. 

 שעות שבועיות. 3 לרכוש עדקרן קרב, ב

 קרן קרב, והרשות המקומית, יכולות, לסבסד את שעות הלימוד הנוספות, וכך הן עושות )לא כולן, כמובן(.

 

וסכומי המקסימום מופיעים את  עלות שעת לימוד בשנת לימודים שלמה,  יםכנסת ישראל ומשרד החינוך, מגביל

 ומפורסם מידי שנה בחוזר מנכ"ל., החינוךמשרד בחוזר המאושר לפני תחילת שנת הלימודים על ידי 

 

 

 

 

 כללי:

להלן מספר נושאים, שבחלק מבתי הספר, ההורים בוחרים לשאת בנטל, על מנת לשפר את תנאי הלימוד של 

 ילדיהם:

חלק מהרשויות )משרד החינוך, עיריות/מועצות מקומיות( אינן מממנות את רכישת ואחזקת המזגנים  -מזגנים 

רשאי לרכוש ולתחזק את המזגנים בכיתות בית הספר על  )בהסכמת הרשות המקומית( ההוריםבבתי הספר. ועד 

 מנת לאפשר סביבה נוחה יותר ללימודי הילדים. התשלום לסעיף זה ,בדרך כלל, הינו חד פעמי )בכל מוסד(.

עפ"י שנות  תלמיד המפסיק את לימודיו בביה"ס או מצטרף לביה"ס במהלך שנות הלימודים יקבל החזר או ישלם

 הלימוד בפועל את חלקו היחסי.

גם כאן )כמו במזגנים( חלק גדול מהרשויות אינן מתקצבות לוקרים עבור התלמידים. על מנת לחסוך  - לוקרים

את העול הכבד שבסחיבת ספרי הלימוד מהבית ואליו ,רשאי ועד ההורים לבנות לוקרים מעץ או ממתכת, 

שים את תלמידי בית הספר. התשלום הוא חד פעמי בדרך כלל, ומשמש במסדרונות ביה"ס. לוקרים אילו משמ

 לתחזוקה שוטפת של הלוקרים, הנפגעים תדיר עקב הפעילות הרבה במסדרונות.

התרומה, משמשת את הועד לשיפור הסביבה בה פועלים ילדינו.  כל שקל שיוצא בסעיף זה מחייב   - תרומה

כזי של בית הספר וכן יבוא דיווח מסודר באמצעות הנציגים בוועד אישור מוקדם ופרטני, של מליאת הוועד המר

בקשת תרומה יכולה לבוא יש להבהיר כי  המרכזי לכלל הורי בית הספר )ניתן לדווח זאת, כמובן, גם בדוא"ל(.

ירצה הורה,  -ואסור שהנהלת בית הספר תהיה חתומה עליה, ותרומה כשמה כן היא  מוועד ההורים בלבד

 רצה לא יתרום. לא ניתן לחייב.יתרום, לא י

 

אין ספק שהעול הכלכלי המכביד בימים אילו, מוביל למחשבות על קיצוצים בתחומים שונים. אך אל לנו מלפגוע 

במעשים ובפעילות שנועדה לקדם את ילדינו. זו השקעה לשנים רבות, ובסופו של דבר תצדיק עצמה. עם זאת, 

ון, בצורה פרטנית את הייעודים השונים , היקף ההוצאות וההצדקה חובת הוועד המרכזי בכול בית ספר, לבח

להן, ולאשר את התשלומים, רק לאחר שיקול דעת. אל לנו להיות חותמת גומי לרצון זה או אחר של הנהלת בית 

 הספר. זכותנו וחובתנו לייצג נאמנה את האינטרסים של ההורים והתלמידים.

 

 רי מנכ"ל משרד החינוך:להעמקה בתחום זה, ניתן להיכנס לחוז

 .תשלומי הורים 3.00-2 תשלומי הורים  3.00. ארגון ומנהל . 3 .א

ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק  3.7-51,  נהל מוסדות חינוךמ  3.7,  נהלארגון ומ. 3 .ב

 4112-התשס"ד (,46לימוד חובה )תיקון מס' 
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 להלן מספר כללים שעל וועד ההורים המוסדי להקפיד:

וועד ההורים המוסדי יאשר, לאחר בחינה, את תכנית ההוצאות הכספיות שנגבו  .1

 מההורים )תשלומי רשות ורכישת שירותים מרצון(.

 וועד ההורים או צוות מצומצם מתוכו, ידון בשחרור תלמידים נזקקים מתשלומי הרשות. .2

, וועד ההורים או צוות מצומצם מתוכו, ישתתף בקביעת מסגרת תקציבית לטיולים .3

 אירועים ופעולות תרבות, המחייבים גבייה מההורים.

וועד ההורים ישתתף בקביעת המסגרת התקציבית של תכנית לימודים נוספת  .4

)תל"ן(.וועד ההורים לא יאשר בכל מיקרה גבייה מעבר לתשלומים ולסכומים שאושרו 

 , מידי שנה.על ידי משרד החינוך
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 נספח ב'

 י עבודהלוח זמנים ונהל

 לאישור תכנית העבודה ומסגרת חוזר תשלומי הרשות

סדר הפעולות הרצוי והתקין לאישור ודיווח על תשלומי הרשות והתשלומים 

 מרצון.

 
רצוי שראש הוועד המרכזי של הורי בית הספר, ביחד עם חברי וועדת  יוני(,-כבר בסוף שנת הלימודים )מאי

. ויגבשו טיוטת תכנית ,יעדים ושימושים לכספי ההוריםית הספר הכספים )של ההורים(, יפגשו עם הנהלת ב

התכנית תיקח בחשבון את יעדי בית הספר, השילוב והתמיכה בביה"ס ובתלמידים, אך במקביל, תתייחס גם 

 למצב הכלכלי הקיים בארץ וביישוב הספציפי.

 ניתן ורצוי להשתמש בחוזר התשלומים של השנה הנוכחית כבסיס להתייחסות.

,  מתכנסת וועדת החינוך של הכנסת ומאשרת את הסכומים המרביים אותם ניתן ן החודשים מאי לאוגוסטבי

לגבות מההורים , תחת הכותרות הכלליות של תשלום מרצון או, תשלומי רשות.  המסגרת המאושרת, מתפרסמת 

 ת.הן ברשומות הכנסת, הן בחוזר ייעודי של מנכ"ל משרד החינוך ובדרך כלל גם בתקשור

, רצוי שוועדת הכספים של הורי בית הספר, בראשות יו"ר וועד ההורים המוסדי, יפגשו עם במהלך אוגוסט

 .ויבצעו התאמות של חוזר התשלומים, להחלטות וועדת החינוך של הכנסתהנהלת בית הספר, 

פר וראש וועדת , על יו"ר וועד ההורים, בשיתוף עם הנהלת בית הספר, רואה החשבון של בית הסבמהלך אוגוסט

תוך  להכין דין וחשבון, פרטני ומקיף, של כלל השימושים שנעשו בכספי ההורים,הכספים של הורי בית הספר, 

 השוואה למידת התאמתם לתכנית שאושרה שנה קודם על ידי מליאת וועד ההורים.

ישור מליאת הוועד יובא חוזר התשלומים לא, לאחר שנבחר וועד הורים מוסדי, ויו"ר חדשים, במהלך ספטמבר

 . המוסדי

ת החינוך כבר אישרה את התשלומים המרביים ד, )בהנחה שוועלאחר אישור החוזר על ידי מליאת וועד ההורים

 בחוזר התשלומים(, וייעודם, שולחת הנהלת בית הספר, את טיוטת חוזר התשלומים, לאישור משרד החינוך.

, וכך גם מערכת הבקרה של משרד החינוך זר התשלומיםוועד ההורים המוסדי תאשר את חורק לאחר שמליאת 

 רשאית הנהלת בית הספר להפיץ אותו לכלל הורי התלמידים. 

שהכין )עם הנהלת ביה"ס  להציג את הדו"ח, על ראש וועד ההורים המוסדי, ת הפתיחה של שנת הלימודיםישיבב

"ח חייב להיות פרטני ולהקיף את כלל . הדועל השימושים שנעשו בכספי ההורים בשנה שחלפהוועדת הכספים(, 

 השימושים , ללא יוצא מן הכלל.

את תכנית העבודה, עלויות ושימושים, , בשיתוף עם הנהלת בית הספר, יציג יו"ר וועד ההורים, באותה ישיבה

 .בתחום כספי ההורים, לשנה הקרובה

 



                                                  

 

 27 

הכספים של ההורים, בנגישות גבוהה  על מנת לעמוד במחויבותם, חייבים ראש וועד ההורים, כמו גם ראש וועדת

 לדו"חות הכספיים של בית הספר, בדגש על החשבון בו מנוהלים כספי ההורים.

חל איסור מוחלט על הנהלת בית הספר  לעשות שימוש  כלשהוא בכספי ההורים , שלא לייעוד שלשמו אושר 

 .מסעיף לסעיף )או מייעוד לייעוד( וניגבו. מכאן שאין להעביר כספים

שלום הוצאות גדולות, כגון טיולים, מוזיאונים וכדומה, יבוצע רק לאחר שיו"ר וועד ההורים או ראש וועדת ת

 הכספים אישרו את החשבונית הספציפית ואת התאמת התמורה לאישור וועד ההורים שניתן מראש.

, ואין תשלומי הוריםניהול כל עודפי הכספים )אם קיימים(, שנצברו עד סוף שנת הלימודים, יישארו בחשבון ב

לעשות בהם כל שימוש שלא לייעוד שלשמו נגבו , אל להנהלת המוסד להפנות כספים אילה לשימושים שוטפים. 

בתקנות לימוד חובה )יעוד כספי תשלומים( ובחוזר החינוכי לפעול על פי ההנחיות המופיעות  על הנהלת המוסד

 :מפורשותזאת  המסדירנוכי )א( ניהול הגבייה והכספים במוסד החי2מנכ"ל תשסה/

 החזרת כספים לתלמידים

 30מנהל מוסד חינוך יחזיר כספים שנותרו בחשבון הבנק בתום שנת הלימודים לתלמידים שמהם נגבו עד יום 

 באוגוסט בכל שנה.

 שקלים חדשים יהיה באמצעות שיק בלבד. 011החזר תשלום לתלמיד העולה על 

 משנה )א( יאשר בחתימתו את דבר קבלתם. המקבל תשלומים שהוחזרו כאמור בתקנת

 ניכוי כספים

)א(, מנהל מוסד חינוך רשאי, לאחר היוועצו עם ועד ההורים במוסד, ובהיעדרו עם 5על אף האמור בתקנה 

נציגות הורי התלמידים, לנכות את הכספים שנותרו מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שלאחריה, 

שלח הודעה לתלמיד אודות פירוט התשלומים לשנה הבאה ועל  מי מטעמו, ובלבד שמנהל מוסד החינוך, או

 הניכוי האמור.

 

כאמור, הכסף אינו נשאר בחשבון אלא מוחזר להורים באחת משתי דרכים: החזר ישיר או זקיפת הסכום לזכותם 

 בשנת הלימודים הבאה.  

     

בית הספר, אלה ליצור שקיפות ומנהל תקין מטרת מסמך זה איננה להכביד על וועד ההורים או הנהלת  -זכרו

בכול הקשור לכספי ההורים שאנו נציגיהם . כפי שאף אחד מאתנו לא יסכים שגורם חיצוני יעשה שימוש 

 בכספינו ללא בקרה והסכמה שלנו, כך גם כאן.

שאנו באמת מנהל תקין , שקיפות וניצול מרבי יעיל ונבון של כספי ההורים, יביאו לאמון ובטחון של ההורים 

פועלים על מנת לשפר את התנאים שתלמידי בית הספר, פועלים בתוכו, תומכים בבית הספר ובתכניות הלימוד 

 שלו ובמקביל דואגים למניעת בזבוז ושחיתות בכספי הציבור.
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 ביקורת בטיחות שנתית -נספח ג' 

 מבדקי על נוסף", החינוך במערכת תהבטיחו לניהול מדריך(: "ב)6/ב"תשס החינוך משרד ל"מנכ חוזר פ"ע

 הרשות ידי על בישראל החינוך מוסדות כל ייבדקו, החינוכי המוסד הנהלת שתערוך הבטיחות

 שנת סיום לפני חודשיים עד ובמתקנים בתשתיות הסיכונים את להעריך במטרה הבעלות/המקומית

 של המבדקים ממצאי. וצרכיו שיקוליו לפי לעת מעת מדגמיים מבדקים יבצע החינוך משרד. הלימודים

 .המחוזי הבטיחות ולממונה במחוז הכולל למפקח, החינוכי המוסד למנהל יועברו הבעלות/הרשות

 האחריות -" טכניים ומפרטים בקרה רשימות, שגרה נוהלי(: "ב)6/ב"תשס החינוך משרד ל"מנכ חוזר פ"ע

 על מוטלת והתקנים החוק רישותבד ולעמידתם החינוך במוסדות והתשתיות המתקנים לתקינות הישירה

 לשלומם אחראיות החינוך מוסדות הנהלות, זאת עם יחד.  לה שייכים האלה והמתקנים שהתשתיות הרשות

 ולכל המנהלתי לסגל, למורים, לתלמידים כלומר, אלה ובתשתיות במתקנים המשתמשים של ולבטיחותם

 של בטיחותם את להבטיח כדי תיקון ןהטעו את לתקן הבעלות/הרשות על. החינוך במוסד השוהה  אדם

 בכל ובתשתיות במתקנים שימוש למנוע רשאי החינוך מוסד מנהל.  אלה ובתשתיות במתקנים המשתמשים

 תשלב החינוך מוסד הנהלת, כן כמו. אלה ובתשתיות במתקנים למשתמשים סכנה לדעתו שנשקפת מקרה

 .המשותפת הבטיחות בוועדת הורים

 :גם כוללות( הבעלות) המקומית הרשות על החלות החובות

 מפגעי קיום אודות תתריע, החינוך במוסדות בטיחות ביקורות ותקיים תפקח * 

 .שאותרו המפגעים את ותתקן בטיחות            

 .החינוך במוסדות בנייה ותוספות שיפוצים של ובטיחותי נאות ביצוע על תפקח * 

 .בהם ולטיפול בטיחות עימפג לתיקון ועדיפויות דחיפויות סדרי תקבע * 

 המחוזית בלשכה הבטיחות וממונה הבטיחות יועץ של בטיחות במבדקי תשתתף * 

)וועדי ההורים(,  ואנו הספר בבתי ותחזוקה שיפוצים עבודות מבוצעות בדרך כלל הקיץ חופשת במהלך

 מנת על, לטפל יש בהם בטיחותיים ליקויים של מרוכזת דרישה לרשות המקומית, להעביר מעוניינים

 את ולבדוק יטופלו לפני פתיחת שנת הלימודים, לכן, ארגון ההורים הארצי, ממליץ, לעבור שהליקויים

 תיקון: טעון \תקין האם ולציין הבאים הסעיפים

 אין. הנורות על להגן כבלי חשמל חשופים. יש שרוף. \ שבור ומפסקים שקעים בדיקת:  חשמל .1

 .חשמל חותללו גישה למנוע יש. חשופות להותירם

החלקה. האם המרווחים במדרגות זהים או  מניעת פס קיים האם,  רעועות \שבורות:  מדרגות .2

 בית בחצר הן יד מסעד או/ו מעקה לאורכן הותקן לא אשר מדרגות מהלכי האם ישנם משתנים.

 .למבנים בכניסה והן הספר

שטח בית הספר ואי תקינות המדרכות הסמוכות לבית הספר או בתוך :  מרצפות \ גישה דרכי .3

    בולטות בהן. או הימצאות מרצפות שבורות

 חדות. פינות ללא,  יציבה, פרצות ללא:  היקפית גדרות .4

אצבעות. תקינות ידיות הפתיחה.  הכנסת המונע למשקוף דלת בין אקורדיון ציר הימצאות:  דלתות .5

 .ל"מנכ חוזר לדרישות חוץ )לכיוון המסדרון( בהתאם לכיוון נפתחות הכיתות יש לוודא שדלתות
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 פתיחת לאפשר : תקינות מגבילי הפתיחה, קיום רשתות מגן תקניות למניעת נפילה. איןחלונות .6

 121 החלון גובה כאשר גם חלה זו חובה. חלונות פתיחת מגבילי להתקין יש. מ"ס 11-מ יותר חלון

 בטיחותית מזכוכית םעשויי לוודא שהחלונות.  החלון על חלקי גידור וישנו הקרקע מפני לערך מ"ס

 הזכוכיות. שבירת בעת וחדים גדולים משברים פגיעה למניעת

קרמיקות, תקינות  שלמות,   פנימית לנעילה בריחים  וכיורים ניאגרות אסלות תקינות:  שירותים .7

 ברזים )מניעת דליפות(, תקינות צינורות הניקוז )הן של קולחים והן של שפכים(.

ובתוקף. הימצאות איש סגל בית הספר  תקין וציוד ראשונה עזרה נותארו הימצאות:  ראשונה עזרה .8

 שהוכשר כמגיש עזרה ראשונה, בנוסף לתפקידו.

חתוכים, סוגי צמחיה רעילה )כגון  עצים של גדעים,   גישה בדרכי \  מסוכנים ענפים:  ושיחים עצים .9

  הרדוף הנחלים(.

כבישים, סימון  לכיוון ס"מביה יציאה רשע מול מעקה הימצאות:  בטיחות בטיחות בכבישים ומעקה .11

 ברור של מעברי החציה הסמוכים לבית הספר )הן בשילוט והן בסימון על הכביש עצמו.

, כבלי  ויציבים מחוזקים קטורים'פרוז,  מקרנים טלוויזיות,   אנטנות:  המטלטל תקינות הציוד .11

 הארכה ללא פגמים.

 בעת. סדקים ובעלי אינם שחוקים הכדורסלו הכדורגל משחקי : לוודא שרחבותמגרשי משחקים .12

 .וליפול הסדקים בחריצי ולמעוד להיתקל ניתן עליהם וריצה הליכה

והטבעות, האם ביצעה הרשות המקומית בדיקת עומסים  הסלים קרש שלמות:  ושערים סלים .13

וחוזק המשקוף  השערים קורות יציבות )למניעת קריסת הסלים, במידה וחלילה, יטפסו עליהם(,

 ליון שלהם.הע

כמו . כנדרש התקנים מכון י"ע ונבדקו הינם תיקנים המשחקים : יש לוודא שמתקנימתקני מישחקים .14

 בזמן האנרגיה את סופגת ואיננה קשה אדמה הינה למתקן שמתחת הקרקע כן יש לבדוק האם

 .מסוכנת כך ועקב נפילה

 .והצירים הנעילה מנגנוני תקינות:  ס"לביה בכניסות שערים .15

: קיום מקלטים ומרחבים מוגנים תקניים שנבחנו ואושרו על ידי פיקוד מרחבים מוגנים מיקלט / .16

 העורף.

 דוגמא לטופס ביקורת:

  ביקורת בטיחות שנתית  

    ביצע:

   תאריך הביקורת:

    

 מקום התקלה, פירוט והיערות סעיף כותרת מס"ד

   שקע שבור/שרוף חשמל 1

   מפסק שבור / שרוף   2

   כבלים חשופים   3

   נורות ופלורוסנטים חשופים   4

   לוחות חשמל נגישים לתלמידים   5

   מדרגות שבורות/סדוקות מדרגות 6

   פערי גוגה מישתנית של המדרגות   7

   אי קיום פס למניעת החלקה   8

   אי קיום מעקה ו/או מסעד יד לאורכן   9

   ת הסמוכות תקינות המדרכו דרכי גישה/ מרצפות 10

   הימצאות מרצפות שבורות או בולטות בהן   11

   האם קיימות פרצות בגדר ההיקפית גדרות היקפיות 12
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   האם הגדר ההיקפית יציבה   13

   האם קיימות פינות חדות בגדר ההיקפית   14

   הימצאות ציר אקורדיון בין דלת למשקוף  דלתות 15

   תקינות ידיות הפתיחה   16

   דלתות הכיתות נפתחות לכיוון חוץ    17

   תקינות מגבילי הפתיחה חלונות 18

   קיום רשתות מגן תקניות למניעת נפילה   19

   חלונות עשויים מזכוכית בטיחותית   20

   תקינות אסלות  שירותים 21

   תקינות ניאגרות   22

   תקינות כיורים   23

   ה פנימית תקינות בריחים לנעיל   24

   שלמות קרמיקות   25

   תקינות ברזים    26

   תקינות צינורות הניקוז    27

   הימצאות ארונות עזרה ראשונה  עזרה ראשונה 28

   ציוד עזרה ראשונה תקין ובתוקף   29

   איש סגל שהוכשר כמגיש עזרה ראשונה   30

    בדרכי גישה  \ענפים מסוכנים   עצים ושיחים  31

   גדעים של עצים חתוכים   32

   צימחיה רעילה )כגון הרדוף(   33

בטיחות בכבישים ומעקה  34
 בטיחות 

   הימצאות מעקה מול שער היציאה

   סימון ברור של מעברי החציה    35

   אנטנות תקינות הציוד המטלטל  36

   טלוויזיות ומקרנים    37

   בים פרוז'קטורים מחוזקים ויצי   38

   כבלי הארכה ללא פגמים   39

   שחיקת מגרשי כדורסל וכדורגל ופגמים בהם מגרשי משחקים 40

   שלמות קרש הסלים והטבעות סלים ושערים  41

   אישור ביצוע  בדיקת עומסים לסלים   42

   יציבות קורות השערים    43

   חוזק המשקוף העליון בשערים   44

   האם מתקני המשחקים תיקנים  שחקיםמתקני מ 45

   האם המתקנים תקינים   46

האם הקרקע שמתחת למתקן הינה אדמה    47
 קשה 

  

   תקינות מנגנוני הנעילה והצירים שערים בכניסות לביה"ס  48

   קיום מקלטים ומרחבים מוגנים תקניים  מיקלט / מרחבים מוגנים 49
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 מקורות
 ם הארצי.תקנון ארגון ההורי

 .0226ההורים ובית הספר של ארגון ההורים הארצי  -קובץ הנחיות לוועדי הורים

 אורחות חיים במוסדות חינוך. -חוזר מנכ"ל משרד החינוך

 "הכול חינוך" .

 (.4115החוק להסדרת מעמדם ונציגותם של ההורים במערכת החינוך )

 (.4101תקנון ארגון ההורים בחולון )

 ' אגף יישומי חוק במשרד החינוךהנחיות ועצות של ר
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מייל-אי טלפון יישוב שם  תפקיד 

 יו"ר הארגון ps@fisher-lawfirm.com 03-9613999 ת"א יפו עו"ד פישר גדעון

 סגן וכספים amit_ya21@hotmail.com 050-5247743 ת"א יפו יפה עמי

  eli@bezeq.co.il 050-6776398 הרצליה יעקובי אלי

ועדי הורים מוסדיים  zrgold@012.net.il 052-5555121 גבעתיים גולדבלט זאב

 ויישוביים וכספים

  zafrir0001@gmail.com 050-6248531 חדרה יראורנשטיין צפר

  ligo50@walla.co.il 050-6777597 חדרה גולדין ליאור

קשרי הורים  dganit@by-p.com 052-8548888 אלפי מנשה גרינבוים דגנית

 ותקשורת

  eyal_doron1@walla.co.il 057-8193768 גבעתיים דורון אייל

  arivered@013.net 050-7952225 גדרות  שמש ארי

  dror@mdm.co.il 054-7760767 לב השרון מדר דרור

  ofer_ravit@walla.co.il 052-8995030 חיפה גרין עופר

  sleman59@hotmail.com 050-8630875 לקייה סלימאן אלסאנע

  hgil@ui.co.il 054-4674201 ת"א יפו הופרטגרף גיל

  k_s_@walla.co.il 050-4840533 קצרין סמברנו קובי

  osenat12344@walla.co.il 057-7536522 קרית ים חודדה אוסנת

  adarwish_cpa@yahoo.com 054-4683290 אום אל פחם יוש עבדדר

  shimoncarmiel@gmail.com 054-6606733 בקעת הירדן כרמיאל שמעון

  marcbenzaquen@gmail.com 052-6603602 מטה אשר בן זקן מרק

  iritla4@gmail.com 054-7917051 אשכול להב עירית

  advjabir@hotmail.com 050-5699338 אום אל פחם ג'ברין ג'בר

  a423210@gmail.com 054-4375689 חיפה ג'מיל גנאים

  mhna.shker@gmail.com 054-7580165 ראמה שקור מהנא

ואתיקה משפטחוק  harlaff@bezeqint.net 052-3200274 חיפה עו"ד חולף )חזי( יחזקאל  

 תקשוב ומחשוב Koby.Stainberg@Amdocs.com 052-5522745 מזכרת בתיה  שטיינברג קובי

  kabiloto@gmail.com 054-6635555 חצור הגלילית דני קבילו

  liatbuskila6@gmail.com 052-2709064 ירוחם אזולאי ליאת בוסקילה

  puris57@yahoo.com 054-7791197 ירושלים פוריס לורן

  rian.1968@hotmail.com 052-2568038 כפר ברא סופיאן ריאן
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