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26.6.17 

 בחט"ב ארן 25.6.17פרוטוקול ישיבת ועד ב

 

ביר, עדנה כליפי, יפית שירקני, אילן רובינוב, שי מלך, בת אל בן דוד, בת אל ביטן, חני משה, רועי ד נוכחים:

 נחום, עמיחי פינק, רענן שורץ, מירית מימוני נעים.חני פרלה, אבי קצב, דוד פרין, ניסים 

 .אלרון, יעל אשכנזי, מיכל זגורי, רווית עוזרי -חסרים:

 

 ל האירועים השונים הןהישיבה היום נקבעה מהרגע להרגע בגל -ערב טוב -רועי דביר

 בית ספר הס.הן בבבית ספר ביאליק ו 

 ניתן סקירה על מה ההשבתה:

 :ביאליקיו"ר בי"ס  -בת אל ביטן

מינהל החינוך החליט לסגור כתה בשכבה ג' המיועדת לשנה הבאה וזאת בגלל העברות עבור ביה"ס גולדטק  

תלמידים בלבד על  4שבמקום להיות צומח כפי שהצהירו, הוא גדל היישר לשכבה ו'. לפיכך נוצר פער של 

כי מהלך זה לא יגרום לסגירת  ובראשה טליה פרידמן התחייבו מור על הכתה הקיימת. מינהל החינוךמנת לש

. בדין ובדברים שנערכו בפגישה במינהל החינוך לא (ישנו מסמך כתוב) .כתות בבתי הספר מהם יגיעו הילדים

 . ההורים רועמים ובצדק.ניתנו תשובות אלא רק תירוצים

שלישית ם לשמר כתה יההנהגת ההורים בבית הספר החליטה כחלק ממחאה כי מנהל החינוך פוגע בזכויות

 10:00עד השעה  ביום חמישי שעבר ו כתות, על שביתת מחאהפתוחה וזאת לאחר התחייבותם כי לא ייסגר

 השבתה בית ספרית כוללת למעט החינוך המיוחד. יחד עם זאת ימשיכו לדון מול מינהל  וממחר בבוקר, 

 נוך הורים וילדים.ביום ג הפגנה במינהל החי של הורי בי"ס. החינוך והעירייה עד לשביעות רצונם

 

 מבחינה חוקית יש בעיה של תקן מחנך. מי שתקבל את הכתה השלישית לא יכולה להיות מחנכת.  -ניסים

 

 

 

  -מירית מימוני נעים

בשנתיים האחרונות הובטח שיפוץ גדול ע"י גורמים מוסמכים בעיריית חולון. בשבועות האחרונים הועבר  הס:

מידע שההבטחות לא יקוימו ויבוצע שיפוץ קטן ולא משמעותי. לאור זאת החליטה הנהגת הורי בית הספר על 

הגיעו רק  .25.6.17. הנהגת הס רואה בחומרה את ההפרה ויצאה לשביתה היום יום א ההשבתת הלימודים

 גם מחר תהיה שביתה. תלמידים. 730תלמידים מתוך  13
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 אני מבקשת שביום ג תהיה שביתה  שעתיים ראשונות של כל בתי הספר.

 

  וקיבל חיזוק מהועד. רוצה לציין כי אריה סיקורה יו"ר בית ספר הס התייעץ איתי לפני מהלך ההשבתה -רועי

 

יסים ואנוכי נפגשה לפני כשבוע עם יהודית בראון, טלי דריקס מפקחת בית הספר נ :נציגות מועדת קשר -רועי

 ונציגה נוספת מהנהגת ההורים. בי"ס ביאליק בת אל ביטן יו"ר

ו לבית ספר ת ספר ביאליק בעקבות המעבר לבית הספר גולדטק, ההורים שעברבנושא סגירת כתה ג' בבי

 נוך לא ניתן למנוע זאת.י"פ נהלי משרד החוע , גולדטק עברו בעקבות שינוי מיקום מגורם

חלק מן המקצועות ח שעות תגבור במקצועות רבים כך שבבית הספר  והנהגת ההורים הובט תלמנהל

שפטית, אך טרם התקבלה . נעשתה פנייה למנכ"ל העירייה וליועצת המקבוצות 3תישמר המסגרת של 

הובהר חד משמעית שבמתכונת  לן קומה ואנוכינוכחות ניסים שי איבשיח לא מתוכנן עם טליה ב תשובה. 

הלית לפתוח כתה זו ואין שום משאב חוקי לנושא הן ממשרד החינוך או מהרשות. בכל והנוכחית לא ניתן נ

 סגר.יתלמידים, הכתה לא ת 4אם וכאשר ימצאו  30.6.17אופן תשובה סופית תהיה ב

 

המועצה. צריך לעשות שיח בתוך קבוצת הועד  אני חושב שזה לא נכון שהיה שיח בתוך  ההוצאפ של -רועי

 ואחר כך להוציא החוצה. השיח במועצה גורם לנו להיראות לא טוב ומחליש אותנו כקבוצה וכבודדים.

 

 שיפרוש.  -צריך לקבל החלטה איך מתנהלים ומי שלא מתאים לו השיטה -אבי קצב

 צריך להיות מאוחדים.

 , אנחנו כאן משפחה וההתבטאויות שלנו היא בנינו בתוך הקבוצה -אני מבינה את בת אל ביטן -יפית שירקני

לפעמים גם התבטאויות קשות. בת אל פנתה למועצה כי הייתה לה תחושה שהיא לא קיבלה מענה מהקבוצה 

 שלנו.

 

 בואו נקבע שיש נושאים שעולים בועדת קשר ואחר כך עוברים הלאה. -רועי

 

צריך להגיע לבית ספרו ולעבור עם אב הבית על הליקויים בבית הספר אני חושבת שכל יו"ר בי"ס  -חני משה

 ולהעביר לנו.

 

 חנה הרצמן הבטיחה הבטחות שלו יכלה לקיים. חנה פרשה וכל ההבטחות כבר לא רלוונטיות. -ניסים נחום
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 אני חושב שהרשות חייבת לכבד החלטות. -רענן

 

 .כרגע לא יוצאות הודעות בשום נושא למועצה עד שלא מחליטים בועד מה המדיניות -רועי

 

 בואו נסכם שאנחנו רוצים חשיפה אבל זה לא אתי מבחינתי שהוא חבר  -שוקי בן יוסף -שי מלך

 מועצה ומוציא כתבות.

 

עם יו"ר  של בתי  יו"ר אשכול ייצור קשרמה קורה עם שאר בתי הספר? התפקיד שלנו  שכל  –חני פרלה 

 מבחינת ליקויים.בבתי הספר מה קורה  הספר שבאשכול שלו ויראה

 

אנשים זורקים ועד, מועצה, המועצה היא לא גוף מבצע, צריכים לקבל החלטות פה בועד ואז ליידע את  -רענן

לקבל  אפשר להגיד להוריםהמועצה. בחרו בועד מתוך המועצה על מנת להוביל את הנהגת ההורים בעיר. אי 

חברים. ישנם שישה שמונה חברים שבוחשים תמיד וחלק  98ווצאפ של המועצה מונה הקבוצת  החלטות. 

מהם נמצאים בועד ההורים ולכן צריך ליישר קו. צריך לקבל החלטה בועד על מהלך מסוים ואז לכנס את 

את זה לשיתוף אם תרצו להביא החלטה למהלך עירוני, אז זה המקום להביא  המועצה לישיבה דחופה.

 המועצה.

 

הולכים להיות  -צריך לכנס עכשיו את יו"ר בתי הספר -אנחנו חמישה ימים לפני תום שנת הלימודים -ניסים

 הרבה שינויים.

 

 האם המטרה שלנו בימים אלן בהשבתה? האם זה יריית פתיחה לראשון בספטמבר?  -שי מלך

 

 לתוהו ובוהו.יריית אזהרה כדי שבראשון לספטמבר לא נגיע  -ניסים

אילן מסיים את תפקידו בעוד שניים עשר יום. בתקופה הזו עוד ניתן לשנות. אני מציע לכנס את המועצה 

 ולהבעיר את האש.

 

אני מציע כך: את איום השביתה נשמור לראשון בספטמבר כי זה הכלי הכי חזק. אני מבקש שעד  -רועי דביר

י סילמן, כל ראש אשכול ייצור קשר עם יו"ר בתי הספר עם מנכ"ל העירייה יוס 4.7.17כינוס המועצה ב

 שבאשכול שלו ויבקש מהם את כל הליקויים שיש בבית ספרם. אני רוצה שנבוא עם כל הליקויים ליוסי סילמן.
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הייתה פגישה טובה והוא עשה  -לועדת קשר הייתה פגישת היכרות עם יוסי בייר מנהל אגף על יסודי –רועי 

 רושם חיובי.

אני מדבר עם המנכ"ל יוסי סילמן כל יום. הוא בא לעשות סדר  -במינהל  היחסים עם הועד קורקטיים. ברשות

 ויש לו גיבוי מלא מראש העיר.

 הוא שומע אותנו ומקשיב לנו.

. בואו נפעיל את ראשי האשכולות ואת יו"ר בתי הספר וניראה מה הליקויים כרגע אין טעם להיפגש עם טליה

מסודר למנכ"ל יוסי סילמן. אם לא יהיה מענה ניפנה לראש העיר,  לשלטון המקומי ולשר מסמך ונוציא 

 ציא מכתב ששנת הלימודים לא תיפתח.החינוך. נו

 

 

 החלטה:

 באחריות בת אל בן דוד ושי מלך. -יום שלישי בבוקר מגישים את הליקויים של בתי הספר

 הליקויים.יום ראשון בערב יפגשו כמה נציגים ויסכמו את 

 

בספטמבר שכל  מסגרות החינוך יהיו במצב הכי טוב שאפשר, אבל זה לא הולך  15המטרה של כולם  -עמיחי

 אפשר לשבות, לפני כן זה לא אפקטיבי. 1.9.17ות ומה שהבטיחו לנו לא הולכים לקיים. בלקר

 בואו נעשה הצבעה.

 ה.צריכה להיות אמירה  מהועד שפה מחליטים ומכאן מוציאים החוצ

 תפקידנו להרגיע את היו"ר.

 

 שתי שאלות:

 תפו בו.ל עירונית שיש סיכון שלא כולם ישתהאם הולכים לעשות השבתה כל .1

תהיה  הו'. במידה ורועי יתבע, התביע-שביתת אזהרה עם מכתב הזהרה. ההשבתה תהיה משכבת ג' .2

 של כל חברי הועד.

 

 המיוחד? ד' בלי החינוך -מי בעד שביתה של שעה, שכבות ג' -הצבעה

בעד: ניסים, אייל, בת אל בן דוד, חני משה, דוד פרין, שי מלך, יפית שירקני, מירית מימוני, אילן רובינוב, בת 

 אל ביטן, עמיחי פינק, חני פרלה.

למוסדות  בויות הכתובותיוהתחי המסר עמידת הרשות בהבטחות -28.6.17ההשבתה תתקיים ביום ד' ה

 החינוך השונים בעיר.
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 פיסה:כתבה והד

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 ednakalifi57@gmail.comדוא"ל:        
 

 052-4237683                         נייד: 

 

 

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

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

 dHorimHolonhttps://twitter.com/Vaaתעקבו אחרינו :              
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