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45.5.52 

 כה' באייר תשע"ד

 

  9102באפריל  92 פרוטוקול ישיבת ועד

 

, רענן חגית שמחוני, רועי דביר, דרור חכמון, טל גינדי, אילנית אמסלם נוכחים:

שורץ, פנחס אלרון, עדנה כליפי, שמעון יום טוב, איציק שורי, איציק שמסיאן, 

 שמעון שמיר.

אבי קצב, איריס קופיט, אבי קציני, שוש היינריך, דלית מיוחס, אביבית חסרים: 

 גלעד, דורית כהן, ניסים נחום.

 

עבודה של  זוהי ישיבת סיום/סיכום של שנתיים –יו"ר ועד הורים  –שמעון יום טוב 

ועד הורים עירוני. בשנתיים האלו היה יו"ר קודם מוטי ישראלי שפרש ואני נבחרתי 

 למלא את מקומו בשנה האחרונה.

 אני רוצה לציין את עבודת הצוות בכל  הועדות:

 

 יו"ר הועדה דרור חכמון –ועדת ספורט 

 החלפת סלים והתקנתם בכל בתי הספר -

 פעילויות קט רגל לבני הנוער -

 פעילויות כדור רשת נשים -

 טורניר סטריט בול  -

 

 



 

 

 חולון -ועד ההורים העירוני 

 

 
 

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

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

 

 יו"ר הועדה  שוש היינריך –ועדת קרן קרב 

 אל מול מנהלת קרן קרב ומנהל החינוך ליווי בתי הספר היסודיים -

 ניצול יתרות כספים לרווחת הילדים -

 

 יו"ר הועדה איריס קופיט –ועדת נוער 

 ליווי מועצת הנוער ומתן גיבוי של הועד -

 מסיבות רחוב -

 סיורי לילה בקיץ -

 סיורים עם עמותת "עלם" -

 השתתפות בוועדות סטטוטוריות של העירייה -

 

 ועדת השאלת ספרים יו"ר הועדה טל גינדי

 ניהול פרוייקט השאלת ספרים אל מול רשת קהילה ופנאי ואל מול כלל בתי הספר. -

 רכישת ילקוטים לתלמידים נזקקים -

 

 שוורץיו"ר הועדה רענן  -בי"ס לוועדי הורים

 סדנאות הורים -

 בית ספר לוועדי הורים מוסדיים -

 

 יו"ר הועדה איציק שורי –ועדת בריאות 

 "פמי"' נטלי" לחבסיוע במעבר בין חב' " -

 סיוע בביצוע תהליך בו חוסנו כלל ילדי העיר עפ"י תוכנית החיסונים הארצית -

 מעורבות בפעילויות לקיום אורח חיים בריא -

 הבריאות העירוניתמפגשים קבועים עם ועדת  -

 

 יו"ר הועדה ניסים נחום -ועדת ביטחון ובטיחות
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מפנה את מלוא מרצו וזמנו לסיורים קבועים בבתי ספר וגני ילדים לאיתור יזום של  -

 מפגעים בטיחותיים

בזמן מבצע עמוד ענן סייעו בכל מוסדות החינוך והכינו מתווה אל מול קב"ט העירייה  -

 חירום. וצוות הביטחון להיערכות בזמני

 

 יו"ר הועדה איציק שמסיאן –ועדת היסעים 

טיפול פרטני בכל בעיות ההיסעים של תלמידים אל מול המנהל תוך כדי החלפת מנהל  -

 מח'

 

 יו"ר הועדה אבי קצב -ועדת כספים

 תקציב הועד העירוניריכוז וניהול  -

 ריכוז מכירת כרטיסים מוזלים לספארי לכלל ילדי העיר -

 

 "ר הועדה אבי קצינייו -ועדת גני ילדים

 אבי קציני הוביל את כל פעילות הועדה אל מול הגננות והמנהל -

 טיפול בליקויים רבים ומגוונים -

 

 יו"ר הועדה דורית כהן -ועדת החינוך המיוחד

 ומיפוי צרכיםשל כלל הילדים בקטגורית החינוך המיוחד  חתך -

 בהיסעיםועדות עבודה משותפות עם רותי יצקן מנהלת מח' פרט וטיפול  -

 שיתוף ושילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בתנועות נוער בעיר -

 פעילות פרלמנטרית בועדת החינוך של הכנסת לקידום אישור סל החינוך המיוחד -

 

 יו"ר הועדה שמעון יום טוב -ועדת קשר

 עבודה שוטפת מול מנהל החינוך ע"ב פגישות חודשיות -

 טיפול בסוגיות מהותיות ותוכנית עבודה עתידית -
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 אל מול מנהלת פולין והגוף האחראי בעירייה בהובלת שמעון יום טוב -ועדת פולין

 

 שעושה עבודת קודש בהובלת אלרון פנחס - ועדת מדיה

 של הועד  ואתר האינטרנטעדכון ותחזוקת דף הפייסבוק  -

 פרסום אירועים, פעילויות ומידע שוטף להורים -

 

 

 לחברי מועצת ההורים בצפון.נערוך יום גיבוש/ סיור לימודי  51.5.52ב 

 

בשנה וחצי האחרונות יצרנו קשר עם ארגון ההורים הארצי ואנחנו בקשר רציף איתם וחשוב 

 שנהיה בקשר איתם.

 

אני רוצה להודות לכולם על שיתוף הפעולה ומאחל לכולם המשך עשייה ברוכה ושיתוף 

 פעולה.

 

 

 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 edna_kalifi@hotmail.com         דוא"ל:   

 250-3047324                 נייד:         
 

 

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

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

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              
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