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 18.7.16פרוטוקול ישיבת ועד שלא מן המניין שנייה ב

: שמעון יום טוב, רועי דביר, איציק שמסיאן, יפית שירקני, דורית נוכחים

, דנה שקד, ניסים נחום, חני משה, אייל קסוטו, בת אל בן דוד, חני פרלה

לוי, שי מלך, דוד פרין, אבי קצב, אבי קציני, עמיחי פינק, אלון מוכתר, 

 רענן שורץ, אלרון פנחס, עדנה כליפי.

 חסרה: טל גינדי.

תתקיים במינהל ישיבה  דחופה על נושא אזורי מחר  – שמעון יום טוב

בכיר של משרד החינוך, מנהל ,  בהשתתפות כל הסגל ה17:30בשעה  , הרישום

החינוך, דוברת העירייה, יו"ר מועצת התלמידים, נציג מנהלים, יו"ר על 

יסודי, נציגים מיו"ר יסודי וועד הורים עירוני. אני ביקשתי את הישיבה 

 הזאת לפני שכולם יצאו לחופש.

חלק מהרעיונות שצצו ועלו בפגישות הקודמות של המנהלים היה לבטל את 

ת בחטיבות הביניים, כלומר כולם ילמדו אותו הדבר. או שהכתות הייחודיו

אנחנו כועד מתנגדים למהלך  הייחודיות ילמדו רק בשעות הקצה בסוף היום.

 הזה.

 

 רועי זימן ועדה שלא מן המניין והעלה שלוש הצעות להצבעה.

 

אנחנו כהנהגה חברתית  לדעתי עבר למעלה מחודש מאז הבחירות, – רועי דביר

מפורקים הן תודעתית ברשתות החברתיות והן חברתית, העשייה למען ילדינו 

נעצרה לגמרי. לא היו דברים כאלה שאנשים משתלחים אחד בשני על שטויות. 

אני מוריד את הכובע בפני דוד פרין על דבקות במטרה. הואשמנו שלא בצדק 

אה הודעה מסודרת ע"י היו"ר כדי  בחלק מן הדברים בצורה מאד חריפה ולא יצ

לגנות את הנאמר. צריך להגיד את האמירה שלנו כועד ולהוציא הודעה. אני 

רואה בזה פגיעה בשמי הטוב. לגבי ועדת החינוך בכנסת כל מה שהתנהל שם 

 יצא מכלל פרופורציה, אני לא רואה בזאב נציג שלי בחולון.

 האפשרויות הבאות: ביקשתי פגישה על מנת לדון ולקבל החלטה ע"פ

 

הועד יישאר כפי שהוא   -. המשמעותשמעון יסיים את תפקידו מרצונו  .1

 ונצא לבחירות רק על תפקיד היו"ר.

 .1הועד יקיים הצבעה על הדחת היו"ר. המשמעות כמו בסעיף  .2
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המשמעות קיום בחירות  –קיום הצבעה על פיזור הועד על כל חבריו  .3

 מלאות חדשות.

 ההצבעה תהיה חשאית.

 

אני חולק עליך שאין עשייה בועד, ישנם חברים בועד  – שמעון יום טוב

 שעובדים כל התקופה הזאת.

 אני אמנה את העשייה:

 .ש"ח כבר שנתיים15,000תרומה של   -חלוקת תיקים .1

וכמובן  טל מטפלת מול תשלומי רפרנטים ובתי הספר –השאלת ספרים  .2

 .₪ 70,000ליווי של קוגל לכסות גרעון של 

 .בות סיום של בתי הספרינוכחות במס .3

ניסיון להרים ביחד עם הנהלת לה פארק הפנינג  קניות חזרה לבית  .4

 הספר ביחד עם אייל לוי ודוד פרין.

, מול יוסי 2000כרטיסים במחיר מוזל לימית  1000ניסיון להשיג  .5

 זיידה, חנה הרצמן, מוטי ששון ורדה ביחד עם טל גינדי.

 .בהשתתפות חברי הועדו  -מסיבה לילדי כתות ד .6

הסגל הבכיר של משרד זימון דחוף לישיבה בנושא אזורי הרישום עם כל  .7

 החינוך והסגל הבכיר של מינהל החינוך ועוד.

השנה עם מרכז טלפונים  את ועדת הסיעים שנפגשה ומתארגנת לפתוח .8

 ומענה להורים.

 ח על נושא בניית"התקיימה פגישה עם אלון עמיחי וצמ –חינוך מיוחד  .9

 קורס מלווים בהסעות.

חלק מחברי הועד העבירו אינפורמציה לפורום  –ועדת כספים  .10

 ההורים בקשר לדיון מחר עם מס' שאילתות.

יפית היו"ר מנסה לעשות סקר+ שיתוף הציבור על  -ועדת בריאות .11

תתקיים פגישה באולם המועצה  31.7.16ב  .מצב המזון של ילדינו

נציגת משרד הבריאות, הנושא עם   20:00בעיריית חולון בשעה : 

 תזונה,  המטרה לסייע לתושבים לשמור על אורח חיים בריא ומאוזן.

ייצוג בועדת חינוך של הכנסת מול ועד ההורים שנותנת אפשרות  .12

 .להצטרף
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ליווי של בית ספר גולדה והורים אצל מנהלת המחוז+ סיור גנים  .13

 ביחד עם כל הנוגעים בדבר. , עם ניסים במקום

ל ועדת קרן קרב  והיו"ר דורית בנושא סיום שנה ופתיחת ש ישיבה .14

 שנה.

ועדת החינוך הסטטוטורית בנוסף לאחרות שבכל אחת מהן עוזרים  .15

 כמו בי"ס שנקר. לבית הספר ולהורים

 ולהזכיר לכולם כולנו עושים עבודה בהתנדבות, ללא שכר והכי טוב שאפשר.

 

 לעניין ההצבעות:

 המועמדות שלי: אני לא מסיר את 1סעיף 

 : הועד יקיים הצבעה על הדחת היו"ר2סעיף 

 הצבעה חשאית.

 תוצאה:

 6 –בעד 

 10 -נגד

 1 –נמנע 

 ההחלטה לא עברה

 : הצבעה על פיזור הועד3סעיף 

 תוצאה:

 6 –בעד 

 10 -נגד

 ההחלטה לא עברה.

נצא לדרך חדשה ושנוכל אני מקווה ש – שמעון יום טוב יו"ר ועד ההורים

 פעולה!לעבוד בשיתוף 

 

 כתבה והדפיסה:

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 ednakalifi57@gmail.com : דוא"ל

 

 052-4237683                         נייד: 

 

 

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

mailto:ednakalifi57@gmail.com
http://www.facebook.com/VaadHorimHolon
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       http://www.vaadhorimholon.org       בקרו באתר שלנו            

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              

 

http://www.vaadhorimholon.org/
https://twitter.com/VaadHorimHolon

