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 א. מבוא

הוא מסמך היסוד, אשר קובע את הכללים שעל פיהם ( העמותהעמותת משותף תל אביב ). תקנון 1

העמותה לבין חבריה, ובין החברים לבין התקנון הוא חוזה בין יפעלו העמותה, מוסדותיה ונציגיה. 

 עצמם.

 

 העמותה . מטרותב

 

 יפו )להלן גם: תל אביבעיר מותה תקדם לימוד וחינוך משותף של דתיים, חילוניים ומסורתיים בהע  2.

 במסגרת זו: (.תל אביב

 

 העמותה תפעל לעידוד הקמתן של מסגרות חינוך ולימוד המגשימות את ערכי החינוך המשותף .2.1

 .במסגרת מערכת החינוך הממלכתית וכן בחינוך הכללי, בקהילה ובמסגרת החינוך הלא פורמלי

 

העמותה תקדם ותתמוך בפיתוח תוכניות לימוד, הכשרות אנשי צוות חינוכי, והכרה בהן במסגרות . 2.2

  .החינוך השונות

ומהווים חלק  לתקנון זה 'א נספחכמצורפים , המוסכמים על חברי העמותה עקרונות החינוך המשותף,

 בלתי נפרד ממנו.

2.2  

 

 ג. מסגרות החינוך המשותף

, "מסגרות זה לעניין. יפו אביב תלעיר ב המשותף החינוך מסגרות יעמדו העמותה של פעולתה במרכז. 3

 : כוללות "המשותף החינוך

 לתקנון זה. נספח ב'ב , ומנויותומייסדיה העמותה ביוזמת הוקמו אשר מסגרות. 13.

 למסגרות תיחשבנהכי הן האסיפה הכללית החליטה  אשר. מסגרות חינוך בשלבי יוזמה או הקמה, 3.2

 .זה תקנון של והוראותיו העמותה של פעולותיה לענייןחינוך משותף 

 בתוך מסוימותקבוצת כיתות  או מסוימתקבוצה, כיתה יכולה להיות  "משותף חינוך "מסגרת. 3.3

יחולו על פעילות העמותה ככל שהיא תקנון ה הוראותאלו,  בנסיבותאשר אינו משותף.  חינוכי מוסד

 .החינוכי המוסד לכלל ולא בלבדהחינוך המשותף  נוגעת למסגרת

 תיחשב לא חינוכית מסגרת, כי מחצית חברי העמותהלהחליט ברוב של רשאית . האסיפה הכללית 3.4

 ה. לעניין תקנון ז "משותף חינוך"מסגרת ל עוד
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 העמותה מטרותהאמצעים לקידום . ד

 . לשם קידום מטרותיה, תפעל העמותה בשלושה אפיקים:4

. העמותה תיזום ותעודד את הקמתן של מסגרות חינוך משותפות עידוד הקמת מסגרות חינוך. 4.1

 משותפות בעיר תל אביב יפו.

. העמותה, באמצעות מוסדותיה ונציגיה, תאגד ןחינוך משותף וייצוגמשפחות המבקשות איגוד . 4.2

משפחות המתגוררות בתל אביב ומבקשות חינוך משותף לילדיהם. לשם כך, תרכז העמותה את פעילות 

חבריה ותייצגם אל מול עיריית תל אביב, משרד החינוך והגורמים המקצועיים וכן בכל  פורום רלוונטי 

 יים אחרים )כגון עמותות וקרנות(. אחר ומול גורמים פרטיים וציבוריים רלוונט

 

. העמותה תפעל לעידוד פעילות קהילתית אשר תסייע לארגון ולגיבוש עידוד פעילות קהילתית .4.3

המשפחות המבקשות חינוך משותף בתל אביב. בפרט, תעודד העמותה פעילות קהילתית אשר תסייע 

אזורי הצפוי של -לאור אופיין העללגשר על המרחק הגיאוגרפי בין המשפחות החברות בעמותה, 

 מסגרות החינוך המשותף בעיר.

 לעמותה(, נתונות 4( ובמסגרת פעולה באפיקים הנזכרים )תקנה 3 - 2קידום מטרותיה )תקנות  לשם  .5

 :הבאות הסמכויות

 

 . לעשות כל פעולה חוקית לקידום והשגת מטרות העמותה, לניהול העמותה, פעילותה ומוסדותיה.5.1

 

בהסכמים,  והתקשרות  הליך משפטימשפטית, לרבות פתיחת . העמותה רשאית לנקוט בכל פעולה 5.2

אולם פתיחת הליך משפטי במידה שהם נוגעים לפעילויותיה, וזאת לשם קידום והשגת מטרותיה. 

מיום שוועד העמותה קיבל החלטה מנומקת בעניין, והעביר אותה לעיונה של  21מותנית בכך שחלפו 

 הביקורת של העמותה.  וועדת

 

את חבריה בפני גופים פרטיים וציבוריים, ובכלל זה רשויות מקומיות, משרדי  תייצג. העמותה 5.3

ממשלה,  גורמי החינוך המקצועיים וכיוצא בהם, בכל הנוגע לפעולות העמותה ולמסגרות החינוכיות 

 הקשורות בה.

 

רשאים לפעול בשיתוף פעולה עם עמותות  לשם קידום מטרותיה, העמותה ומוסדותיה הנבחרים 5.4

 ומוסדות המצויים  ברשויות מקומיות וברשויות אחרות ופועלים לקידום מטרות דומות.

 

. העמותה רשאית לספק שירותים לחבריה, במישרין או באמצעות נותני שירות אחרים עמם 5.5

תים שהם רלוונטיים ו/או כולל שירו  התקשרה העמותה. לצורך הוראות תקנה זו, המונח "שירותים"

 נחוצים לשם קידום מטרות העמותה.  

 

 . העמותה רשאית לספק לחבריה שירותים אשר מותנים בתשלום.5.5.1
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. וועד העמותה רשאי לקבוע את אופן הגביה וגובה התשלום עבור שירותים שיינתנו לחבריה על 5.5.2

 ים( לקביעותיו בעניין. , ובלבד שיפרט בכתב את התבחינים )קריטריונ5.5פי תקנה 

 

וועד העמותה רשאי לקבוע תבחינים בדבר הנחות, לפי מספר הילדים של חבר עמותה הנהנים מן 

 השירות  ולפי צורך כלכלי. 

 

. שירות אשר ניתן לחברי העמותה, במסגרת קידום מטרות העמותה וצרכי חבריה הקשורים בכך, 5.5.3

רחבתו למי שאינם חברי העמותה. בנסיבות אלו רשאית רשאית העמותה לקבוע כללים בדבר אופן ה

העמותה לתת לחברי העמותה וילדיהם קדימות בהנאה משירות הניתן גם למי שאינם חברי העמותה, 

 וכן לקבוע הנחות לחברי העמותה לפי העניין, בכפוף דין.

 

והרחבת שירותים לפי . קביעות בעניין סכומים לתשלום, תבחינים וכללים בעניין הנחות, קדימות 5.5.4

 , ייעשו בהחלטת ועד בכתב ויובאו לידיעת כלל חברי העמותה.5.5תקנה 

 

לערוך גבייה מרוכזת מחבריה, אשר תיועד לשירותים אשר יינתנו לחבריה . העמותה רשאית 5.5.5

-במישרין על ידי גורם שלישי. במקרה של מתן שירות על ידי גורם שלישי כלשהו לא יהיה בעל אופי חד

פעמי, יקבע וועד העמותה נהלים בעניין. בנסיבות פעולה על פי תקנה זו, רשאי הוועד לקבוע דמי טיפול 

 שישולמו לעמותה, לפי העניין.

 

 בעמותה . החברותה

 

 . חברות בעמותה תהיה על יסוד הורות לילדים הלומדים או רשומים למסגרות החינוך המשותף. 6

 

 חברי עמותה:יוכלו להיות . אלו 7

 

הקמת מסגרות לתקנון זה, וכן המתנדבים שהיו פעילים ב 1'ג נספח, המנויים ב. מייסדי העמותה7.1

 .לתקנון זה 2נספח ג'מנויים בטרם הקמת העמותה והם החינוך המשותף 

 

או לילדים אשר נרשמו  3תקנה לילדים הלומדים במסגרות החינוך המשותף כאמור בהורים . 7.2

 . למסגרות אלו

 

י זוג של חברי עמותה לא יהיו חברים בעמותה. אולם בני זוג של חברי עמותה יוכלו להשתתף . בנ7.3

כן , ו. לתקנון(17.4.4שתפקידן ייעוץ והמלצה )סעיף  בוועדות משנה של העמותהבפעילויות העמותה, 

ל בכפוף לכל הוראות תקנון זה בעניין בני זוג ש, כל זאת באסיפות הכלליות של העמותהכמשקיפים 

 חברי עמותה.

 

 . תנאי החברות, פקיעתה, ורישום החברים בעמותה.8
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יגיש לוועד בקשה וחפץ להיות חבר עמותה,  7.2אדם העומד בתנאי החברות לעמותה לפי תקנה . 8.1

הלומד/רשום ללימודים )כיתה / מסגרת משותף  ומספר זהות(, הורה ל )שם(ן ני )שם, מע"אבלשון זו: 

חבר בעמותת משותף תל אביב. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם  תל אביב( מבקש להיות

אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של 

 העמותה."

 

לקבל  החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועדה. 8.2

 קרובה.הסירוב לפני האסיפה הכללית ה ר עלמבקש, רשאי הוא לערוה את

 

  . חברות בעמותה תפקע באחת מאלה:8.3

 

 יום מראש. 30ודעה בכתב מאת החבר לוועד העמותה, אשר תינתן הבעקבות . 8.3.1

 

 במות החבר.. 8.3.2

 

 . בהוצאתו של החבר מן העמותה בהחלטתה של האסיפה הכללית.8.3.3

 

 קיים בתנאים הבאים:. הוצאת חברים מן העמותה תת8.4

אסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים ה. 8.4.1

 הבאים:

 המגיע לה ממנו;ת חבר לא שילם לעמותה אה (1) 

 חבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;ה (2) 

 חבר פועל בניגוד למטרות העמותה;ה (3) 

 חבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון או שהוכרז כפסול דין.ה (4) 

 

ר שנתן לו הזדמנות אותה חא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאל. 8.4.2

( אלא לאחר שהתרה 3) -( 1. )8.4.1לא יציע מהטעמים האמורים בתקנות , ולהשמיע טענותיו לפניו

 ן המעוות. בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקו

 

, וילדיו הפסיקו את לימודיהם במסגרת חינוך משותפת יעביר 7.2. מי שהיה חבר בעמותה לפי סעיף 8.5

בתוך חודשיים לאחר הפסקת לימודים כאמור הודעה בכתב לוועד העמותה, ויחולו על הודעתו הוראת 

 . 8.3.1סעיף 

 

ית רשימה של חברי עמותה שלא העבירו . בראשית כל שנת הלימודים, יעביר הוועד לאסיפה הכלל8.5.1

. תחול, 8.4.2(. הוראת סעיף 2. )8.4.1, על מנת שתפעל בהתאם לסעיף 8.5הודעה בכתב בהתאם לסעיף 

 בשינויים המחוייבים, על החלטות בהתאם לסעיף זה.

mailto:meshutaf.school@gmail.com
mailto:meshutaf.school@gmail.com


 

 )ע"ר( משותף תל אביב

  )דליה( 8031721-054: טלפון ;meshutaf.school@gmail.com דוא"ל: ;580583409 –מספר עמותה 

 

. החל . וועד העמותה יקבע אחת לשנה את גובה דמי החבר הקבועים אשר יחייבו את חברי העמותה9

 -העלאה של דמי החבר בשיעור של למעלה מ תום תקופת השנתיים הראשונות לתוקפו של תקנון זה, מ

 ביחס לשנה הקודמת, תחייב החלטה של האסיפה הכללית בעניין. 10%

 

. וועד העמותה, או וועדת משנה ייעודית מטעמו, רשאים לתת לחבר הנחה בתשלום דמי החבר 9.1

 ובה דמי החבר השנתיים, בהימלא כל התנאים הבאים:לעמותה בשיעור של עד ממחצית ג

 

. זכאים להנחה מי שהם הורים משותפים לילדים אשר לומדים במסגרות החינוך המשותף, אשר 9.1.1

 אינם בני זוג, או מי שיש להם צורך כלכלי דוחק.

 

 . החלטות בעניין הנחות יירשמו, ויכללו את גובה ההנחה ואת סיבתה.9.1.2

 

החלטות בעניין הנחות יועברו לעיונה של וועדת הביקורת , אשר תוכל להמליץ בעניין לוועד . 9.1.3

 העמותה.

 

החלטות בעניין הנחות ייעשו על יסוד התקציב השנתי של העמותה, וסך כל ההנחות שיינתנו . 9.1.4

 בשנה תקציבית לא יחרוג ממסגרתו של סעיף תקציבי ייעודי אשר יוחד לשם כך מראש.

 

 

 הכללית האסיפה .ו

 

. תפקיד האסיפה הכללית  לקבל החלטות עקרוניות אשר יתוו את דרכה של העמותה וינחה את 10

 פעולתם של נציגיה. 

 

האסיפה הכללית אחראית לפקח באופן תקופתי על פעולתה של העמותה ונציגיה. לשם כך קובע תקנון 

 )"שלא מן המניין"(. זה הוראות בעניין כינוסה השנתי וכינוסה במועדים נוספים

 

(, מקום ועל פי סדר יום של חברי העמותה תתכנס מדי שנה, במועד )יום שעהרגילה . אסיפה כללית 11

 אשר ייקבעו על ידי וועד העמותה.

 

, בה יצוינו היום, מראש ימים עשרה  לפחות חבר לכלתכונס על ידי הודעה רגילה . אסיפה כללית 11.1

 השעה, המקום וסדר היום של האסיפה. 

 

, לחברים תישלח בדואר אלקטרוני או במסרונים טלפונייםהכללית אסיפה כינוס ה. הודעה על 11.2

 הרשומים בפנקס החברים בעמותה לפי פרטי התקשורת שנמסרו על ידם.
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ד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון נים וחשבונות על פעולות הועדיתשמע  . אסיפה כללית רגילה11.3

בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר חברים לוועד העמותה ככל 

  שיהיה בכך צורך ולוועדת הביקורת.

 

וי . אסיפה כללית של חברי העמותה תדון ותחליט בכל עניין אחר שנכלל בסדר יומה, ובכלל זה שינ11.4

 שוועד העמותה החליט לכלול בסדר היום המוצע לאסיפה. תקנון העמותה, וכל עניין אחר 

 

. בני זוג של חברים רשאים להשתתף באסיפה הכללית ובדיוניה, אך לא ייחשבו למניין לצורך 11.5

 להלן ולא יצביעו באסיפה,. 13תקנה 

 

יום לאחר שוועד  21. נוסף לאסיפה הכללית הרגילה, ניתן לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין בתוך 12

העמותה החליט בעניין, או לאחר שקיבל וועד העמותה דרישה בכתב משלושה מחבריו, או מועדת 

 הביקורת, או של עשירית מכלל חברי העמותה.

 

 .נקראה שלשמם נושאים באותםלדון ולקבל החלטות באסיפה שלא מן המניין אלא  . אין12.1

 

 נוכח זה מניין היה העמותה חברי ממספר רבע לפחות בה נכחו לא אם תיפתח לא כללית אסיפה . 13

 .נוכחים מספר פחת אם אף החלטות ולקבל בדיוניה להמשיך היא רשאית ,האסיפה בפתיחת

 

 בחצי כנדחית האסיפה את יראו ,בהזמנה הנקוב מהזמן שעה חצי תוך האמור המניין נתכנס לא. 13.1

 הנוכחים מספר אם בדיוניה להמשיך רשאית תהיה והיא (נוספת בהזמנה צורך ללא) נוספת שעה

 .העמותה חברי ממספר עשירית לפחות יהיה בתחילתה

 

, נוספת בהזמנה צורך ללא ית בשבוע ימיםכנדח האסיפה את יראור, האמו המניין נתכנס לא . 13.2

, וזאת בכפוף יהיה אשר מספרם יהיה, ולהחליט לדון רשאים הנוכחים יהיו הזו הנדחית באסיפהו

 .להלן 15להוראות תקנה 

 

. האסיפה תיבחר יו"ר ומזכיר לכל אסיפה, אשר ינהלו את הדיון באסיפה ויקיימו פרוטוקול של 14

 ההחלטות המתקבלות בה.

 

החברים הנוכחים באסיפה, בכפוף לאמור לעיל  קולות ברוב יתקבלו הכללית האסיפה החלטות. 15

 ולהלן.

 

 . לכל חבר עמותה יהיה קול אחד.15.1

 

. רשאי חבר עמותה להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה חתום, אשר יפרט את תאריך 15.2

תנאי שהעביר את כתב האסיפה ועמדת החבר בנושאים של סדר היום, אם בן זוגו נוכח באסיפה וב

ההצבעה לוועד העמותה זמן סביר מראש. אולם חבר אסיפה המצביע באמצעות כתב הצבעה חתום 

 כאמור לא ייחשב במניין מבחינת מספר הנוכחים באסיפה. 
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ועומד בתנאיו יירשמו בפרוטוקול  15.2. המצביעים לפי כתב הצבעה אשר ניתן בהתאם לתקנה 15.3

 האסיפה.

 

ם המנויים להלן, יידרש רוב מיוחד של מצביעים ונוכחים בדיונים, לפי הפירוט בהוראות . בענייני16

 תקנה זו:

 

 דורשת רוב מיוחד של שני שלישים מכלל חברי העמותה.. החלטה בעניין פירוק עמותה 16.1

 

ל וכן של נספח א' לתקנון, דורשת רוב מיוחד ש 16 -ו  9 - 1בעניין שינוי של תקנות . החלטה 16.2

, 200שלושה רבעים מכלל חברי העמותה. אולם אם בעת כינוס האסיפה יעלה מספר חברי העמותה על 

 החלטה על שינוי כאמור תדרוש רוב של כלל חברי העמותה.

 

 16.1(, לא יתקבלו החלטות בעניינים הנקובים בתקנה 16.2. בכל מקרה )ובכלל זה בנסיבות תקנה 16.3

עים הנוכחים באסיפה יפחת מרבע מכלל חברי העמותה )על אף . אם מספר המצבי16.2או תקנה 

 לעיל(. 13האמור בתקנה 

 

 

 וועד העמותהז. 

 

הבטחת   וכן העמותה של הכלליות אסיפות. וועד העמותה אחראי על יישום החלטות המתקבלות ב17

 .וענייניהניהול שוטף ותקין של העמותה, פעילותה )במישרין ובעקיפין( 

 

במימוש מטרותיה וביישום החלטות  העמותה שלהשוטפת  פעולתה דרכי. הוועד יתווה את 17.1

, ובכלל זה בתחום התקציבי, הניהולי, התקשרויות עם צדדים המתקבלות על ידי האסיפה הכללית

 שלישיים וכיוצא באלו.

 

ברי וועד וחברי . הוועד רשאי למנות בעלי תפקידים בעמותה, בתשלום או ללא תשלום, למעט ח17.2

 וועדת ביקורת.

 

מסגרות וה. הוועד ייצג את העמותה וחבריה בכל עניין הנוגע למטרות העמותה, פעולתה 17.3

עיריית תל אביב, משרד החינוך, רשויות וגורמים המקצועיים וכן אל מול , החינוכיות הקשורות בה

 בכל  פורום רלוונטי אחר ומול גורמים פרטיים וציבוריים רלוונטיים אחרים )כגון עמותות וקרנות(. 

  

. הוועד רשאי להקים וועדות משנה אשר תסייענה בפעולתו וביישום מטרות העמותה והחלטות 17.4

בוע את משך ותחום פעולתן. וועדות המשנה תהיינה ממליצות ומייעצות האסיפה הכללית, וכן לק

 לוועד ולא תקבלנה החלטות בעניינים המצויים בתחום סמכותו של הוועד.

 18.2. מלבד ההוראות המיוחדות הנוגעות לוועדות המשנה, יחולו בעניין וועדות אלה גם תקנות 17.4.1

 בשינויים המחויבים מן העניין וההקשר., 19.3 - 19.1ותקנות  18.6, תקנה 18.4עד 

mailto:meshutaf.school@gmail.com
mailto:meshutaf.school@gmail.com


 

 )ע"ר( משותף תל אביב

  )דליה( 8031721-054: טלפון ;meshutaf.school@gmail.com דוא"ל: ;580583409 –מספר עמותה 

 .17.4. וועד העמותה יבחר לפחות אחד מחבריו שיהיה חבר בכל וועדת משנה שתוקם לפי תקנה 17.4.2

. אם יחליט הוועד על הקמת וועדת משנה, תינתן מבעוד מועד הודעה בעניין לחברי העמותה, 17.4.3

. בכפוף לכך, יהיה הוועד מוסמך לבחור את אשר תפרט את מתכונת בחירתם של חברי וועדת המשנה

 חברי וועדת המשנה.

 

למנות מי שאינם חברי עמותה, לרבות  בני  מטעמים מיוחדים שירשמו,. וועד העמותה רשאי, 17.4.4

 זוגם של חברי עמותה, לוועדות המשנה, ובתנאי שרוב חברי כל וועדת משנה יורכב מחברי עמותה.

 ת ומייעצות לוועד.וועדות המשנה תהיינה ממליצו

 

 

 וועדות משנה.לא יועברו ל 17.5עד  17.1. תפקידים וסמכויות אשר יוחדו לוועד לפי תקנות 17.4.5

 

או אחרים מבין בעלי התפקידים או נושאי  . הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו17.5

מה פעולות שהן בתחום לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בש המשרה בעמותה

 סמכותו. 

 

 .  חברי הוועד ייקבעו על ידי האסיפה הכללית של העמותה. 18

 

לעשרה, . הוועד יכלול שישה חברים, אולם האסיפה הכללית רשאית להרחיב את מספר חבריו 18.1

 ובלבד שמספר החברים בוועד יהיה זוגי.

 

ותה, יכהנו לפחות אישה אחת, לפחות גבר . בכל וועד שייבחר על ידי האסיפה הכללית של העמ18.2

אחד, ולפחות שלושה הורים לילד/ה הלומד/ת באותה שנה במסגרות משותף תל אביב המנויות בנספח 

 ב' לתקנון זה.

 

לא יכהנו כחברי הוועד מי שעובדים בעמותה או  .העמותה. חברי הוועד ייבחרו רק מבין חברי  18.3

 מספקים לה שירותים כלשהם בשכר.

 

. חברי הוועד ייבחרו לתקופה של שנה מיום בחירתם )שנה לעניין זה תיחשב לפרק הזמן שבין 18.4

 להלן. 18.6האסיפות הכלליות הרגילות(, בכפוף להוראות תקנה 

 

 . חברי וועד לא יכהנו יותר מארבע תקופות כהונה רצופות, אך יוכלו לחזור ולכהן כחברי ועד18.5

 ם. לאחר תקופת הפסקה של שנתיי

 

 . על אף כל הוראה אחרת של תקנון זה, סדרי בחירתם של חברי וועד העמותה יהיו כדלקמן:18.6

 

 א. אחת לשנה ייבחר וועד לעמותה.
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 ב. לפחות שניים מחברי כל וועד נבחר ייבחרו מבין חברי הוועד היוצא.

( הוועד הראשוןג. הוועד הראשון אשר ימונה לאחר קבלתו של תקנון ייעודי זה באסיפה הכללית )

 יכלול לפחות שני חברים אשר ייבחרו מקרב מייסדי העמותה. 

 , שניים מחברי הוועד הראשון יוכלו לכהן שש תקופות כהונה רצופות.18.5ד. על אף הוראת סעיף 

 

 :הבאים התנאים ם אחדבהתקייבוועד תפקע  חברות . 18.7

 

 . חבר הוועד חדל מלהיות חבר בעמותה.18.7.1

 

 תום כהונה.. 18.7.2

 

 . עם הגשת התפטרות בכתב בכל עת על ידי מתן הודעה ליו"ר וועד העמותה.18.7.3

 

 . עם הכרזת חבר הוועד כפסול דין או פושט רגל.18.7.4

 

. כאשר האסיפה הכללית החליטה להעביר את חבר הוועד מתפקידו עקב אי התאמה, ובלבד 18.7.5

 תיו.שתינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענו

 

פסקה כהונתו של חבר וועד לפני תום תקופת כהונתו, ייבחר חבר וועד אחר תחתיו באסיפה  18.8

הכללית הראשונה שלאחר תום הכהונה. אולם אם פסקה כהונתם של שניים או יותר מחברי הוועד, 

 ופרק הזמן עד לכינוס אסיפה כללית במועדה הרגיל עולה על שלושה חודשים, יכנס הוועד אסיפה

 כללית שלא מן המניין בה ייבחרו חברי וועד חדשים תחת החברים שפסקה כהונתם.

 

 . ניהול וועד העמותה וקבלת ההחלטות במסגרתו.19

 

 . וועד העמותה יבחר בכל שנה יו"ר. לא יכהן חבר וועד כיו"ר למעלה משנתיים רצופות.19.1

 

. החלטות הוועד תתקבלנה ברוב קולות של חברי הוועד הנוכחים באותה ישיבה, ובלבד שרוב חברי 19.2

 הוועד נכחו בישיבה. 

 

סדרי עבודתו וכן להסדיר את מועד את רשאי לקבוע הוועד , 19בכפוף להורות האחרות של תקנה . 19.3

 ינהל פרוטוקול של החלטותיו. ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן. הוועד 

 

. הוועד רשאי לקבוע נהלים לפעולתו ולסדרי עבודתו. כן רשאי הוועד לשנות נהלים או לבטלם, 19.4

 ובלבד שיירשמו בהחלטותיו טעמי השינוי או הביטול, לפי העניין.

 

 . וועדת הביקורתח
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 חברים לפחות, שתוקף כהונתם לשנתיים.  2. האסיפה הכללית של העמותה תבחר וועדת ביקורת, בת 20

 

 . רק חברי עמותה יכולים לכהן כחברי וועדת ביקורת.20.1

 

 . חברי וועדת הביקורת לא יכהנו יותר משתי כהונות רצופות.20.2

 

, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על 19.1למעט סעיף , אך  19 -. ו 18.8., 18.7., 18.4. הוראות תקנות 20.3

 וועדת הביקורת. .

 

 הוראות שונות. ט

 

 

רקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה או פו. 21

 לפקודת מס הכנסה, שהם בעלי מטרות דומות, ולא יחולק בין (9)2למוסד ציבורי אחר כמשמעו בסעיף 

 חבריה.

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה . 22

 שהיא, בין חבריה, אסורה
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 עקרונות החינוך המשותף -נספח א 

 בית חינוך משותף לתלמידים הבאים מבתים חילוניים, דתייםמהווה קהילה ו"משותף תל אביב" 
אביב" שואף להעמיד בוגרים בעלי זהויות ישראליות ויהודיות עשירות, ובעלי "משותף תל  ומסורתיים.

 מחויבות חברתית וקהילתית, יכולת לקיים דיאלוג ולהכיל את השונה.

 לימודי היהדות . "משותף תל אביב"יהיו בלבו החינוכי של עמיקים ומקיפים לימודי יהדות מ
  תוך מתן מרחב למגוון קולות. יילמדו במסגרת פדגוגית של חקירה פתוחה ורב שיח,

 

  משותף תל אביב" מחויב ללמד את כל מקצועות הליבה בצורה מעמיקה ומקיפה תוך חתירה"
 לסטנדרטים גבוהים בכל תחומי הלימוד.

 

 "עמדת "משותף תל לא יחתור להנחיל מערכת ערכים דתית או חילונית.  "משותף תל אביב
 לבחירות אלו ולהנחלתם לילדים.אביב" הינה כי הבית והמשפחה אחראים 

 

 .תלמידים ממשפחות עם זהויות יהודיות מגוונות, בנים ובנות, ישתתפו יחד בלימודי היהדות 
 

 את מועדיו )פרשת השבוע,  ין"משותף תל אביב" יפעל מתוך התאמה ללוח השנה העברי ויצי
 .ראשי חודשים, חגים ועוד(

 

 יבוצעו תוך שימת דגש על שוויון מגדריפעילויות במסגרת "משותף תל אביבלימודים ו " 
 ושוויון חברתי, ומתוך הכרה בחשיבות החינוך הציבורי.

 

  בבחירת מורים ל"משותף תל אביב" לא תהיה שום מגבלה באשר לאורחות חייהם או הזהות
הדתית שלהם. עליהם להזדהות עם תפיסת העולם החינוכית של "משותף תל אביב". יחד עם 

המשותף לתלמידים מזהויות יהודיות שונות, ייעשה כל מאמץ לייצוג נאות זאת, כבית ספר 
 של הזהויות השונות בקרב צוות המורים.

 

  משותף תל אביב" יעודד את התלמידים העיקרון המנחה בקביעת אורחות החיים הוא, כי"
במרחב המשותף, מבלי להעדיף אורח חיים אחד על  לבטא את אורחות חייהם הייחודיים

 מתוך כך: .מתוך הכרה בהבדל שבין התחום הפרטי והציבוריו ומשנה

 

  משותף תל אביב" יאפשר קיום חובות הלכתיות לתלמידים ממשפחות אשר ירצו"
ממשפחות שלא  לא ינהיג ולא יכפה חובות הלכתיות על תלמידים, ולצד זאת לקיימן

 ירצו לקיימן. 

  ,לבישת ציצית או "משותף תל אביב" לא יכפה על תלמידים חבישת כיפה
 .בקוד לבוש מכבד תלמידי "משותף תל אביב" יחויבו בעמידה חצאית.

  ,הגנים הקשורים ב"משותף תל או  בית הספרבאירועים משותפים במסגרת הקהילה
 בלבד.וטעים , יוגש מזון כשר אביב"

  אירועים במסגרת הקהילה יערכו מתוך התחשבות באורחות החיים השונים ובזהויות
 המגוונות של המשפחות המשתייכות לקהילה. היהודיות

 .לא ייערכו חגיגות ימי הולדת בשבתות ובחגים 

 לא יחולו מגבלות כשרות על הכריכים הפרטיים שהתלמידים יביאו עימם לבית-
  הספר. 
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 )ע"ר( משותף תל אביב

  )דליה( 8031721-054: טלפון ;meshutaf.school@gmail.com דוא"ל: ;580583409 –מספר עמותה 

 נספח ב'

 המסלול המשותף בבית הספר הממלכתי בבלי

 חובה חובה באשכול גנים אנטיגונוס-גן טרום

 

 נספח ג' 

 המייסדים

 דליה דובוב

 אלי ליפשיץ

 רוני רצ'קובסקי

 שלי זר ציון

 שרייברחיה 

 אבינעם כהן

 הפעילים

 שושנה פרנק בורשטיין

 מרים ג'אנו רחמן

 אדיר וולדמן

 איתמר נהיר

 אמילי לוי

 גיא סלע

 מרים ורשביאק

 רקפת שולדר

 שרית איציק

 דורית קוסקס

 דבי יוגב יששכר

 ג'ף צימט

 נתנאל ליבוביץ

 דובובאריה 

 אביגיל שפרבר
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