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20.3.16 

 1.3.16פרוטוקול ישיבת ועד הורים עירוני ב

, דרור חכמון, איריס יום טוב, רועי דביר, איציק שמסיאןשמעון משתתפים: 

קופיט, טל גינדי, רענן שורץ, דורית קסוטו, יפית שירקני, דוד פרין, אבי 

קצב, אבי קציני, עמיחי פינק, אלון מוכתר, חגית שמחוני, אלרון פנחס, 

 עדנה כליפי.

סגן ראש מינהל  משה לייבה ד"ר משה מועלם חבר מועצת העיר, אורחים:

 אח של שמעון יום טוב גיא החינוך

 אילנית אמסלם, ניסים נחום. חסרים:

התכנסנו לישיבת ועד הורים עירוני, אנחנו נתחיל עם חבר מועצת העיר מר משה   - שמעון יום טוב יו"ר ועד הורים

 מועלם. אני רוצה להתנצל ואחר כך נמשיך עם משה לייבה  בנושא החדשנות.

 

אשר אמרתי אודות משה מועלם בפגישת  אני חוזר בי מהדברים" דברי התנצלות מפי שמעון יום טוב למשה מועלם:

 ומתנצל בפניו". 24.6.15נסה בהנהלת ועד ההורים שהתכ

 

תודה רבה שמעון, תודה שאתם מכבדים אותי בפגישה הזאת. הפגישה הזאת יכולה  חבר מועצת העיר: –משה מועלם 

הייתה להסתיים לפני שמונה חודשים בפחות כסף...כל הכסף לטובת שכר טירחת עורך הדין. פסיקת שופט של בית המשפט 

והכל  הולך  ₪ 6,000. היום שכר הטירחה הוא ₪ 1,000כר טירחה של שמונה חודשים שלה להיות כבר לפני תה יכויהי

. שמעון הסכים להצעת פשרה שמקובלת עלי ואני רוצה להתחיל ₪ 1,000לעורך הדין. התביעה שלי בבית הדין הייתה על 

יר את שמעון ואת ההתנהלות כשהוא היה גזבר בוועד בבן צבי.  אני מכ 2002קא בעובדה שאת שמעון אני מכיר משנת ודו

רעה על שמעון , על ההתנהלות שלו ובדומה לזה, אף פעם לא השחרתי אותו גם כשהוא  להישלו ומעולם לא אמרתי מ

ן שהוא שיקול שלו, אם מדברים על אדם סימזה  –החליף את היו"ר הקודם של ועד ההורים. למה שמעון חיפש ומחפש אותי 

ל השיח שהיה סביבו בבן צבי , לא אמרתי מילה רעה אחת עליו. החלטתי שיותר אני לא קיים. למרות שהייתי מעורב בכ

שותק, לא יושב על הגדר אבל לא אשתוק. שמעון אמר שמועלם  התערב בעניין של טלי מוריאל . יש דו"ח מבקר שבו יש 

 פרק נכבד על החשבת של המינהל וכספי הורים של גני הילדים.

יכוח היה על שלוש הצעות מחיר לטיול)הטיול השנתי של חברי מועצת ההורים ו, היה כסף, הויכוח הוא לא על הכסףוהו

שהועד מארגן(. אני הזהרתי את טלי מוריאל שהיא צריכה לבקש שלוש הצעות מחיר. שמעון לקח את החשבונית של הטיול 

ר ת את החשבוניות כמובן מאיליו וזה עבבא ליוסי זיידה שיחתום לו לתשלום. יוסי זיידה חתם לו אוטומטית. טלי לא מקבל

רייה הוא אמר מועלם ימר אני טעיתי אני צריך לפתור את זה עם החשבת של העלמחלקה המשפטית. שמעון במקום לו

,  לבוא להטיל את האחריות על מועלם זה הכי קל., זה משליך על ההתנהלות, גם כשבא הוא דיבר עם טלי מוריאל , התערב

יש לשמוע את שני הצדדים. אני חושב שהייתם צריכים לשאול אותי עם זה   -מתלונן על מנהלת מסוימתיו"ר ועד הורים ו

נכון, חטא על פשע שאני פגעתי בילד שלו, זה לא נכון וזה פוגע. יש לי את התאוריה שלי למה הוא עושה את זה לפי 

 יודעים על ההתנהלות של שמעון. ההתנהגות שלו כלפי, אני ידעתי שהוא יעשה משהו בבוא הזמן. היום כולם

 בערב? אתם לא יודעים,  אני יודע. 19:00יום לפני השביתה איפה היה שמעון בשעה  -דוגמא

 

זה לא רלוונטי איפה שמעון היה לפני השביתה, בבקשה תתייחס נטו לנקודה של התביעה. ולמה השם שלי היה  -טל גינדי

 צריך להופיע שם?

 

 אנחנו יודעים איפה  שמעון היה. – דורית קסוטו
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אם שמעון רוצה להגיד שאני מתערב בדברים אז אני רוצה להגיד שאני מעורב יותר ממה שאתם חושבים.  – משה מועלם

 אני לא מתערב, אני מעורב. הורים , מנהלים, תושבים מתקשרים אלי, אני מעורב בהרבה דברים.

תובעים אנשים על שאמרו או לא אמרו, אנשים תמיד מדברים, יש פה אני חושב שהתקדים שנוצר פה ש – רענן שורץ

 תקדים מאד בעייתי מהסיבה הפשוטה שאנו כמתנדבים עלולים להיפגע.

 

 זה צריך לתת לנו פרספקטיבה אם להמשיך להתנדב או לא. – איציק שמסיאן

 

 י.התקדים הזה שאתה יצרת, יכול להפיל את כל ועד ההורים העירונ – דורית קסוטו

 

 אני רוצה להודות למשה מועלם בשם כולנו. – איציק שמסיאן

 

 אני מקבל את ההתנצלות של שמעון אבל ייקח לי הרבה זמן לסלוח ויש לזה משמעות. – משה מועלם

 

 האקטון  -ד"ר משה לייבה

 

חולון נבחרה כזירת חדשנות חינוכית. כחלק מזירת חדשנות אנחנו מתחילים באירועים שלפחות בשנה הקרובה נועדו לשתף 

חברות טכנולוגיות. אירוע ההתנעה הראשון של הזירה הוא האקטון שהגיע מעולם הייטק. ערב הגאלה הייחודי שנועד 

י חינוך, תרבות, אומנות, תעשייה ואקדמיה מקרב עובדי לרתום את הקהילה המקומית בחולון והקהילה הארצית: אנש

העירייה, התושבים, התלמידים, העסקים והתעשייה בעיר ומחוצה לה לטובת השקת תחרות לפיתוח פתרונות חדשניים 

 18:00בשעה  29.3.16המבוססים על צרכי מערכת החינוך המקומית)למידה הפורצת את גבולות הכתה והזמן(. יתקיים ב

ון העיצוב. האירוע נערך על ידי אגף חדשנות בחינוך במינהל החינוך בעיריית חולון בשיתוף המכון הישראלי במוזיא

 לעיצוב.

 הכוונה לפרוץ אתגרים שמי שבונה את האקטון מגדיר. המטרה של מי שמתכנס באירוע להציע פתרונות לאתגר.

 אחרי האירוע יהי שיפוט וחלק מהקבוצות יעלו לשלב הבא.

 ירוע סיכום שבו יהיו זוכים בפרס, מילגה או תמיכה. יהיה א

 .29.3.16אתם מוזמנים להיות מנטורים  באירוע ההתנעה שיתקיים ב

 

הגעתי ממשרד החינוך בת"א. ההינו בישיבה בנושא ההתאמות. משרד החינוך מציג תוכנית מתווה חדשה  – דורית קסוטו

נכון  שפטי כדי לעצור את מה שיש כרגע.ים הגיש פניה ליועץ המפורום ההורלים ולפורום ההורים. השאותה הציג למנ

להיום יש בתי ספר עם נושאים מאד בעיתיים כמו אורט שעד לרגע זה לא קיבל תשובות על ההתאמות. יש בעיות בק"ש 

 ובקציר.

 

 לפורום ההורים בנושא התביעה על שינוי שיטת ההתאמות. ₪ 500אני צריך הסכמה שלכם לתרום 

 

 אני מסכים בתנאי שזה לא ילך מחשבון של ועד הורים עירוני. – דביררועי 

 

 אחר. םברור זה ילך ממקו –שמעון 

 

ית ששמעון יושב בפורום הי"א המטפל בנושא בחינות הבגרות והעומס שיש להם. במסגרת הפגישה השלי –פורום י"א 

 ולדוור להם את הנושא. 70% 30%בנושא ה התבקשו המשתתפים להגיש תוכנית חלופית. שמעון ביקש לשתף את ההורים

 

 .23.3.16מבקש להעלות את נושא תקציב המסיבה לנוער אצל המנכ"לית בפגישה של ה – דרור חכמון

 

לפני הפגישה עם המנכ"לית נהיה חייבים לקיים פגישה מקדימה על מנת להחליט על הנושאים שיעלו בפגישה  -שמעון

 הזאת.
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כי נשתתף בועדת העברות, בסופו של דבר לא השתתפנו. לדברי טליה זה קרה מכיוון  הוחלט בישיבה אצל ראש העיר

ל הבקשה מופיעים לפרטי פרטים כל פרטי הילד כולל פירוט כל הבעיות שלו בצורה גלויה ולכן יש כאן עניין ש ישבטפסי

 נעת הפרט ולפיכך ביקשה שלא נשתתף.צ

סיבות אישיות. ברגע שיתאפשר תיקבע ישיבה נוספת, בה ישתתפו חברי הייתה אמורה היום להיות ישיבה שהתבטלה בגלל  

 ועדת קשר והנושא יטופל שם.

 

 שמעון יעלה את זה מול משה לייבה כדי שיטפל בזה. –מבקש כי במידה שטליה לא מתפנה בנושא  - איציק שמסיאן

 

בי המפעילים: יהיו כיבוי אש, משטרה שמעון מבקש שקודם כל תהיה נוכחות של חברי הועד. לג -מסיבת החינוך המיוחד

 אופנועים וניידות, שחקני כדורגל של הפועל צפרירים חולון, מופע גלגיליות, שתי ליצניות עם בלונים, תלמידי בי"ס נעמ"ת,

יהיו עמדות לקליעת צמות, קעקועים ואיפור בחסותה של יפית שירקני, פעילות של כנפים של קרמבו. עמוס  תנועות נוער, 

 שלמי דואג לבשר ולפיתות.ירו

 . בני נוער שיהיו במקום יסייעו בכיבוד, מלצרות וכו'.16:00יום האירוע הנוכחות של כולם מחויבת החל מהשעה ב

 תתקיים ישיבה לפני המסיבה לחלוקת תפקידים.

 

מעלים להצבעה: הנבחרים יהיו שני נציגים מתוך ועד הורים עירוני ובתוכם מזכירת  –מצטייני חינוך בסוף מאי 

 .הועד, יו"ר מועצת ההורים ואלרון

 

ני, איריס קופיט, ודרור חכמון. על כל חברי הועד העירוני להגיש ות רועי דביר ובהשתתפות חגית שמחותוקם ועדה בראש

 צעות המייל.מאב 18.3.16זכייה לרועי עד לתאריך הל את שמות המומלצים

 

רענן שורץ השתתף בועדת החינוך במשרד החינוך. הפורום שהתכנס צריך לבנות  – ועדת שילוב הורים במערכת החינוך

פורום ההורים היישובי ביקש מרענן לייצג כעת את ההורים מטעם  –חוזר מנכ"ל על שיתוף הורים במערכת החינוך. 

 מעגל ההורים המשתתפים בועדה זו. ורענן דרשו להרחיב את פורום. זאב מפורום ההורים  הארציה

 

 הוגדל תקציב הספורט לטובת הילדים והמצטיינים בספורט בעיר. במסגרת ועדת הספורט הסטטורית

 

אבי קציני יבדוק את נושא המזון של המסעיד של גני הילדים,  -במסגרת חוק ההגנה על בריאות הציבור) מזון( תשע"ו 

 דרך משרד החינוך ואבי ייצג אותנו.יתקיים מפגש בכנסת  13.3.16ן ומה הם התנאים בהם הוא מוחזק. באת רכיבי המזו

 

הוקם פיילוט בשיתוף ראש העיר בו נפגשים עם הורים שפעם הראשונה מעלים ילדים למערכת החינוך,  – בגני הילדים

 שאלות ותשובות, הדרכה, הכוונה וכו'.

 

 הילדים מהחינוך הדתי כדי שגם הם יהיו שותפים לעשייה.אבי ביקש מאבי קצב נציג של 
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 :מיוחד חינוךועדת  עדכוניפינק,  עמיחי

 שיפנו להורים מניסיונם ולחלוק להקשיב מתנדבים"ד צמי לבעלי הורים יזמת"הורים למען הורים":  הגלוייה (1

שימוש בגלויה במשרדי  יעשה קושי חוקי עקבלועדות ההשמה הנשלח בדואר.  לזימוןהגלוייה לצרף  חשבנו .ביזמתם

 של ההתפתחותיים למכוני, החינוך מסגרות לכל הוועדים דרך המכתבים את להפיץ ניתן וכי "א, והמתיחינוך,  למנה

 )ראה נספח( .הרווחה ולאגף ופנאי קהילה לרשת, החולים קופות

 סיכום) את נורית פרי  שהחליפההנכנסת מירב שטרית  מ"חנמפקחת  עםפגישה ראשונה קיימנו  פברואר-24 ב (2

 (הועד באתר

 

 -קשר  תקבוצ והקמנו בעיר המיוחדים הגנים 33 נציגי את מיפינו הגנים ועדת עם בשיתוף"מ חנבגני  טיפול  (3

 .הועדמ םחבריו קומה אילן,  יצקן רותי בשיתוף

 ועדת גני ילדים !עבור  אלרוןנאספו נתוני הצרכים של הגנים דרך המערכת שבנה 

 :בעשייה  נוספים נושאים (4

 תקצוב רכז )לפגישה עם מנכ"לית( –במסגרת נוער מתנדב  פרוייקט חניכה אישית .א

 )לפגישה עם מנכ"לית( בית ספר/ כיתות – בגילאי חטיבה ואילך מסגרות חינוך לאוטיסטיםמענה ל .ב

 )לפגישה עם מנכ"לית( בעיר ! ביתיים ותעסוקה-ורים חוץגמ: בעלי צמי"ד בוגריםמענים ל .ג

 וגורמי העירייה בשיתוף ועדת גנים )אבי קציני( עם הנציגיםפגישת עבודה  –גני חנ"מ  .ד

 יצקןי רובין ורותם )אלון מוכתר(, ועדת הסעיבשיתוף פגישה  - ערכות הסעים לשנה הבאהה .ה

 בחולון ההורים בועדות השמה ינציגשל מרכזת העם פגישה  .ו

 

 

 

 כתבה והדפיסה:

 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 ednakalifi57@gmail.comדוא"ל:         

 

 052-4237683                         נייד: 

 

 

 

 

 

 נספח בעמוד הבא =<<<<

 

 

 

 

 

 http://www.facebook.com/VaadHorimHolonתעשו לנו לייק : 

       http://www.vaadhorimholon.org       בקרו באתר שלנו            

 imHolonhttps://twitter.com/VaadHorתעקבו אחרינו :              
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 חולון -ועד ההורים העירוני 

 

 
 

 
 03-5027168, פקס: 03-5027366מנהל החינוך, טלפון:  בניין חולון, 61רח' ויצמן  :משרד הוועד

 16:00 – 19:00  משעה:יום ג' אחה"צ   7:30 – 14:30  שעות פעילות: ימים א', ג' משעה:
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.facebook.com/VaadHorimHolonתעשו לנו לייק : 

       http://www.vaadhorimholon.org       בקרו באתר שלנו            

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              
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