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29.10.17 

 18.10.17פרוטוקול ישיבת ועד ב

 

 נוכחים: רועי דביר, עדנה כליפי, דוד פרין, מירית מימוני נעים, רווית עוזרי, בת אל ביטן, חני משה, יפית שירקני, אייל לוי, 

 שורץ, אלרון פנחס, עמיחי פינק, אבי קצב.יעל אשכנזי, חני פרלה,  רענן 

 ., בת אל בן דודחסרים: אילן רובינוב, שי מלך, מיכל רונן, ניסים נחום, רותי לסבודר

 

 תתקיים ועדה לשלום הילד בנושא החינוך המיוחד, רצוי שדוד פרין יצטרף, הישיבה מתקיימת  31.10ב -עמיחי פינק

 דים יש כבר שלושה מועדים.לפורום שולחן עגול צרכים מיוח ברווחה.

 ישנם נושאים פתוחים לטיפול שסוכמו שנה שעברה ונתקעו.

 מיוחד שאין להם יום לימודים ארוך, יש מענה חלקי לצהרון, רק ארבעה ימים ועד השעה ישנם שני צהרונים של החינוך ה

המינהל  דת נוער ולכוון ראשתישנו נושא של הפרויקט חונכות אישית שעדיין לא מתקדם, יש לדחוף בכוון וע ארבע.

מחולון,  אבל נמצא בבת ים וצריך לעשות בקרה  םמידילבי"ס שמשרת את הת -נושא של בי"ס מסילות בבת ים החדשה.

 בבית הספר. )אוטיזים(.

 ארגון הקבוצה מחדש של החינוך המיוחד, ישנם שינויים ואשמח לעזרה. בגנים יש הרבה תזוזות. רוצה לדעת מי היו"ר בבתי 

 הספר שמשלבים.

 

 חיסון לפפילומה מתחיל בחודש הזה. צפי לחיסון שפעת עדיין אין. -יפית שירקני

 אותם והיום יש לאחד הילדים ליווי לחווה החקלאית.תחילת שנה היו שלושה בתי ספר שהיו להם ילדים אלרגנים, ליווינו 

 מנהלים שפנינו אליהם שיש להם ילדים אלרגניים לקחו את ההרצאות מפמי.

 

אתמול נפגשנו והתקדמנו יפה, התקנון קורם עור וגידים. אנחנו מנסים להפוך אותו לטוב וראוי   - ועדת תקנון -רועי דביר

 לשנים הבאות.

 

 התקיימה פגישה עם מנהלת מחלקת הנוער הגב' רותי שלוסברגר,  רותי סקרה לנו את כל המחלקות  -ועדת נוער -חני פרלה

לפרסומים של שבוע  שתחתיה ויש המון עבודה של נוער וביקשנו להצטרף לכל הפעילויות, ביקשנו שיוסיפו את הלוגו שלנו

 .הנוער

 עם רותי ת הנועראחת לחודשיים תתקיים פגישה לוועד

ים לעשות פגישה עם עמותת עלם ועם מועצת הנוער. אנחנו רוצים קשר עם מועצת הנוער. בשנים האחרונות הם אנחנו רוצ

לא כל כך רצו את הקשר אתנו, הם הרגישו כאילו אנחנו באנו לנהל אותם והעדיפו להיות עצמאים. אנחנו רוצים לשמוע את 

 דעתם ולייצג אותם מול העיר.

 

 

 על בסיס מקום פנוי. סיימנו עם זה. הילדים הנמצאים ברשימת ההמתנהלפני החגים לשלב את התחלנו  -היסעים -פרין דוד

 היו ילדים שעדיין לא הייתה להם הסעה וזה טופל.

 יש בעיה בבית ספר רעות בפתח תקווה ששם היו תלונות רבות מהורים על איחורים של חברת ההסעה.

 נכון להיום יש שיפור באיחורים. א המכרז.רובין יצא למכרז חדש, אך האמא טרפדה את כל נוש
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 לאמא היו תקלות חוזרות עם ההסעה לרמת גן אך היא לא הייתה הוגנת בהתנהלות כלפינו, היא גם פנתה אלינו  -עמיחי

 לעזרה וגם עשתה כתבה מאד לא מחמיאה במקומון השקמה. 

 

 הקטע הדתי לא מטופל בכלל, עדיין אין לנו הסעות בבית הספר, גם לאלו שהייתה להם הסעה שנה שעברה אין  -אבי קצב

 הסעה השנה. כרגע אין פתרון לנושא ההסעות.

 

 ת מול ליאת אברמוביץ, הפגישה בוטלה ונקבעה פגישה חדשה. בפגישה נדון "נקבעה פגישה לתוכנית מיל -רועי דביר

 לד".בנושא "מחשב לכל י
 

 הכל מאוזן ומסודר. נתכנס בקרוב ונתכנן לשנה הבאה. -ועדת כספים
 

 באולם שיקמה,  וליו"ר על יסודי  18:00בשעה  5.12.17יו"ר יסודי ב  -יש לנו שני תאריכים למפגש מועצה -רועי דביר

 באולם שיקמה. 18:00בשעה  21.11.17ב
 

 נהרס בגלל הצהרון, אני מבקש שיהיה מישהו שירכז את כל נושא בית הספר שלנו  -יש בעיות שאין להם פתרון -אבי קצב

 הצהרונים.
 

 נפתח ועדת צהרונים. -של הצהרונים, נעלה את העניין הזה יש ועדת היגוי  23.10.17ב -רועי דביר
 

 "ר של רשויות וברמה הארצית, אני מרגיש שיש יותר נסתר מן הגלוי , אני מקבל טלפונים מי מחאת התשלומיםלגבי 

 לים א על גב בילדים, אי אפשר לבטל טיושונות שמקבלים את הדרך שלנו. המאבק צודק אבל לא בנקודת הזמן הזו, ל

 .ת וניראה מה קורה בעיר ואז נגיע להחלטותש. אחרי פסח נעשה הערכת מצב מסודרשתוכננו מרא

 וניתן הסבר  על כל נושא התשלומים.אם יש בעיה בבית הספר שלכם תעלו אותה ואנחנו נגיע לבית הספר 

 אני חוזר למה  שאמרה בת אל ביטן: ברמה עירונית אני מבקש שלא יגיבו בשם הועד, ישנה דוברת ויש  -נושא הפייס בוק

 אותי.

 אני מבקש שיתנו יותר מקום ליו"ר הבית ספרי.

 תייחס לפנייה. אני רוצה פר שלו לא אפני שפנה ליו"ר בית הסהורה שיפנה אלינו ל -כל יו"ר יקבל את התמיכה מאתנו

 ניתן לו את התמיכה והגב.אנחנו   -להעצים את היו"ר הבית ספרי

 

 צריך להיות סנכרון בין בתי הספר לגבי גובה ההנחה לילדים שניים, שלישיים וכו'. -אלרון פנחס

 א כתבה ואני אמרתי לו שאף אחד הורים פנו ליורם הכתב ואמרו שבכתת שמע הרצפה קרועה ולא החליפו, יורם רצה להוצי

 לא פנה אלי ולא ידעתי על זה, אך אם פנו אליך אני מעביר לך את הטיפול בעניין. 

 מה קורה עם מיזוג הבוטקה של השומר? -בת אל ביטן

 

 נקבל ביום ראשון תשובה על הכל. -רועי דביר

 

 הישיבה הבאה תתקיים בשברולט.

 

 והדפיסה:כתבה 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 ednakalifi57@gmail.comדוא"ל:  
 

 052-4237683נייד: 

 

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

 http://www.vaadhorimholon.orgבקרו באתר שלנו            

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              
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