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41.41.41 

 פרוטוקטול כנס הנהגות חינוך יסודי תשע"ה

 

 מתחילים בחשיפה של חברות שונות:

 יאיר שכטר. –מנהל  –אתר "בהצלחה"  

 אנחנו מסוג ההורים שנוהגים להכין את הילדים לפני מבחנים מאתרים שברשת.

 החלטנו לעשות מעשה ולהקים את אתר "בהצלחה".

נים שמופנים לחינוך הממלכתי לפי  תוכנית בחאנחנו פונים למורים ומבקשים מהם שיכתבו לנו מ

 הלימודים של משרד החינוך.

ט'. כל הזמן -האתר נפתח לפני חודש ואנחנו מתחילים להפיץ אותו. האתר הוא חינמי, מיועד לכתות ג'

 ומבחנים ומאוחר יותר יהיו גם תרגולים עם פתרונות. מתעדכנים נושאים

 נשמח אם תתנו לנו כלים ואסטרטגיית לימוד. – בן צבי –גלית נחמן 

הבנתי שצריך לדעת פרטים על  דנט, עבדתי כמורה פרטי.לפני ארבע שנים כשהייתי סטו – רועי נעים

 מורים פרטיים.אתר לחיפוש  ."לימוד נעים" ולכן הקמתי את האתר רטייםמורים פ

 באתר יש פרופילים של מורים פרטיים כדי שההורה ימצא את המורה הפרטי שמתאים לילד שלו.

בעתיד התלמיד יוכל  מורים מכל הארץ. 0,888לכל מורה יש קיר של תגובות. במאגר רשומים מעל ל 

 לדבר און ליין עם המורה דרך המחשב.

לתלמידים בבתי הספר.  העלות  אנחנו משווקים לוקרים בהתאמה אישית – ג'ולייט –אבידן לוקרים 

 שעות. 11 רישום. אם ישנה בעיה, יש מענה תוךש"ח לשנה , ללא דמי  08 היא

 חשוב שהחוזה יהיה סגור עד סוף מרץ כדי שנוכל להיערך לשנה הבאה.

 ערב בסבב הכירות קצר.נתחיל את ה ,ערב טוב לכולם – יו"ר ועד הורים עירוני –שמעון יום טוב 

 יו"ר גורדון –שירי דולב

 סיו"ר גורדון  -ריקי אנגלר שר

 יו"ר שרון – מאיה חלואני

 נציגה מבן צבי – גלית נחמן

 סיו"ר אמירים – קובי בלס
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 יצחק שמיר – סמדר הרמתי

 יו"ר יצחק שמיר – יעל אשכנזי

 התבור – לילך נחום

 יו"ר בן גוריון – דורית קסוטו

 בן גוריון – סופי קדמי

 ביאליק יו"ר – אמיר אורלי

 יו"ר ניצנים – גל וקנין

 שנקר – אלון מוכתר

 יו"ר שנקר – סיגל מיכלסון

 יו"ר כצנלסון – יוסי נידם

 ישעיהו – בת אל בן דוד

 ישעיהו –אורי 

 יו"ר ישעיהו – אריה אשכנזי

 יו"ר משותף רביבים – יפעת טרנין

 יו"ר משותף רביבים– דנה שקד

 שז"ר – נודלאירנה 

 יו"ר שז"ר – אילנית מושני

 דינור – רותי ליסבודר

 יו"ר דינור – שושי סימן טוב

 דינור – מיכל זגורי

 יו"ר אשכול – יוסי פרץ

 אשכול – דורון צדקה

 יו"ר משותף ניב – חני פרלה

 יו"ר משותף ניב  -אסף גוטליב

 יו"ר משותף הס – אריה סיקורה

 הס – ניצן רפפורט

 הס – ליהי מאור
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 תיכון הרצוג –ועד הורים עירוני  – דוד פרין

 יו"ר ועדת נוער ותרבות , יו"ר קציר , ועד הורים עירוני – איריס קופיט

 יו"ר ועדת גנים , ועד הורים עירוני – אבי קציני

 יו"ר ועדת בי"ס להורים , יו"ר משותף הס , ועד הורים עירוני – רענן שורץ

 סיו"ר שער האריות – קובי רופא

 ועד הורים עירוני, יו"ר שער האריות  – אילנית אמסלם

 יו"ר ועדת ספורט , ועד הורים עירוני  – דרור חכמון

 יו"ר ועדת השאלת ספרים –יו"ר עלומים  -דוברת  –ועד הורים עירוני  – טל גינדי

 איש המדיה שלנו ומקים האתר של ועד הורים עירוני – אלרון פנחס

 יו"ר ועדת היסעים , ועד הורים עירוני, סיו"ר עלומים – איציק שמסיאן

 יו"ר אורט -יו"ר ועד הורים עירוני – שמעון יום טוב

 מזכירת הועד – עדנה כליפי

 יו"ר ועדת כספים, יו"ר ק"ש  – רועי דביר

 יו"ר ישורון – שלמה יהודאי

 סיו"ר כצנלסון – סיסי שגב

 יו"ר מועצת ההורים – חגית שמחוני

 

 אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם ועדי בתי הספר. – יום טובשמעון 

את הפעילות שלנו רואים באתר שלנו ובפייס בוק. כל אחד יכול לשאוב את כל האינפורמציה באתר 

וזה   ואלרון אחראים על כל מה שנוגע לאתר שלנו ואתם מוזמנים לשלוח לטל תמונות גינדי שלנו. טל

  יוצף באתר ובפייס בוק.

 מגיעים לכל בית ספר שמבקש את העזרה שלנו. יש לנו צוות שעובד קשה כל השנה. אנחנו

 .פרוטוקול של הישיבותהעדנה מעבירה לכם במייל את 

 יו"ר ועדת בי"ס להורים –רענן שורץ 

הכל היה לי  ייה בועד הורים עירוני. לפני חמש שנים  נבחרתי ליו"ר ביה"ס. ערב טוב אני קדנציה שנ

ך ידעתי את כל הפרטים, וכיצד להתנהל מול המערכת. בשנה שעברה הצלחנו ליצור חדש ולא כל כ

ת, בי"ס לועדי הורים. חברי ועד הורים עירוני עברו פיילוט "בשיתוף של ועד הורים ארצי ומרכז מהו
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לעבור את הסדנא כול ליצור קבוצה לחברי הועד שלו ווהופקו לקחים. זה אומר שכל בי"ס שמעוניין י

ית הספר. הסדנא נותנת כלים כיצד להתנהל מול הנהלת ביה"ס והמערכת, נותנת חומר הזאת בב

רוצים מקצועי, מלמדת מה מותר ומה אסור. שנה שעברה היו כמה סדנאות לועדי הורים ואנחנו 

קט הזה גם השנה. כל מי שחושב ורוצה לרכוש ידע כיצד להתנהל מול המערכת להמשיך את הפרוי

 . נבנות בשיתוף מנהלי בתי הספר הסדנאות שיפנה אלי.

 

 סקירה קצרה על מועצת ההורים וועד הורים עירוני: –שמעון יום טוב 

ההורים בבית הספר, ולפי מס' התלמידים מגיע לכם נציגים במועצת ההורים.  יאתם נבחרים ע"י ועד

חברי ועד הורים עירוני, יו"ר ועד הורים עירוני ויו"ר מועצת  על ידכם פעם בשנתיים יש בחירות ונבחרים

 ההורים.

נציגים מהעל יסודי, נציג לחינוך המיוחד, נציג לסקטור  7נציגים מהיסודי  7בועד הורים עירוני יש 

 הדתי ונציג לגנים.

 

נושא הבריאות והנושא השני  –ישנם שני נושאים שנעסוק בהם הערב  –איציק שמסיאן 

 ב.קרן קר

 

 מרכז את נושא הבריאות וייתן סקירה: –איציק שורי 

שרד החינוך והיא נותנת שירותי בריאות לתלמיד.  פמי  של מ פרימיום זכתה במכרז  כיום חברת פמי

 החליפה את חברת נטלי.

 כל בתי הספר בחולון עובדים מולם. פמי מספקת אחיות, בדיקות וחיסונים לכל התלמידים בעיר.

ב ביסודי יש בדיקות ראיה, גדילה, שמיעה וכן מתן חיסונים. חברת פמי מפיקה לנו דוחות שבהן כתו

 איזה תלמידים ביצעו את הבדיקות והחיסונים.

 מופיעה מצגת על הלוח והכל מוסבר במצגת.) אני אשלח את המצגת לכולם(.

בטיחות, חינוך מיני,   כל כתה זכאית להדרכה בנושא בריאות כולל תזונה נכונה, הדרכה בנושא

היגיינה, . ההדרכה מועברת ע"י מרצים שבאים לבתי הספר בתיאום עם המנהל. כל בית ספר יכול 

 הדרכות האלו לחדר המורים ולהורים( ) בתי הספר זכאים להזמיןלהזמין מרצה על הנושא שמתאים לו.
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ם במתן הרצאות שבוע הבריאות מתקיים בדרך כלל בחודש מרץ ואז אנו משתפים את ההורי

אפשר לפנות לשירותי הרפואה  , כיו"ר בית הספר או כהורה תלמידים בכל נושא שהם בקיאים בו.ל

 ההדרכות הן דינמיות ויכולות להשתנות לפי צרכי בתי הספר. השונים ולבקש הרצאה חינמית לביה"ס.

 מה תפקידה של ועדת בריאות? –שמעון יום טוב 

גנים בחולון. תפקידנו הרוני מפקחת על כל נושא הבריאות בבתי הספר וועדת בריאות של ועד הורים עי

 חיסונים ובדיקות. –לעקוב ולראות האם כל מה שצריך להיעשות בתוך בתי הספר נעשה 

ועדת בריאות ישבה בחודש יוני ועמדה על כך שתהיה חפיפה בין חברת נטלי לחברת פמי. אנחנו כועד 

 הדופק ודואגים שהכל ייעשה כמו שצריך. הורים עירוני כל הזמן עם היד על

 על התפריט בצהרונים יש ביקורת ואנחנו מטפלים בבעיות. מנסים לשלב בכל בתי הספר אורח חיים 

 בריא.

ד קיון אחד לבית הספר. אחד בשעה עשר אחהוסף למפרט הניקיון, עוד ני – לגבי ניקיון השירותים

כמה חודשים היו רק שני ניקיונות. אילן קומה מחליפו בשעה שתיים עשרה ואחד בסוף היום. עד לפני 

 היה מנקה צמוד.י של יוני רואה לנכון שלכל בית ספר

 

מכרז. ישנה בעיה שהחברה מבחינה משפטית לא חייבת לעמוד שזכתה ב ישנה כבר חברה – הקרינה

ורי שהם יעמדו מאח כך המחלקה המשפטית בעירייה עומדת על מאחורי התיקונים שהיא מציעה.

 בדיקות ליו"ר בתי הספר.ו מוכנים לתת לו"ז של הההצעות שלהם שאכן יבודדו את הקרינה. אנחנ

 מה לגבי הנגשה של מוסדות חינוך? – דנה שקד

 אני אבדוק ואתן לך תשובה. – שמעון ים טוב

 בכל נושא ההנגשה לבתי הספר אני מוכנה לעזור ולייעץ. – דנה שקד

אחר שדרור חכמון עבד מאד קשה ל) -פו לפני שנתיים בבתי הספרהסלים שהחלי – שמעון יום טוב

ריד את הסלים שוב קם הגדול אינם תקינים. אמורים להוהתברר, שהסלים בחל כדי שההחלפה תתבצע(

ואנחנו במאבק להחזיר סלים תקינים לבתי הספר. חשוב שאתם כיו"ר תשימו לב אם הורידו לכם את 

 יו"ר ועדת ספורט. הסלים, אנא דווחו לדרור חכמון

אנחנו אמורים לקבל רשימה מאילן קומה מנהל  –יו"ר ועדת ספורט ועד הורים עירוני  – דרור חכמון

 אגף ארגון ובקרה בעירייה, רשימה באיזה בתי ספר הסלים אינם תקינים.

 שקשורים לענף הספורט אתם מוזמנים לפנות אלי. , אם יש לכם רעיונות להוסיף לחצר בית הספר
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 עון מספר על המבנה הארגוני של ועד הורים עירוני ועל המבנה הארגוני של מינהל החינוךשמ

 הכל מופיע במצגת שתישלח אליכם בהקדם.

ני וחילקנו את בתי לקחנו את הנציגים של ועד הורים עירו אנחנו עובדים כאשכולות: – איציק שמסיאן

אשכול שבו נמצאים כמה בתי ספר.  לכל נציג של ועד הורים עירוני אחראי ע הספר לאשכולות.

למעשה נציג של ועד הורים עירוני הוא הרפרנט של האשכול ואמור לעזור לכם בכל נושא שיידרש.  

 ראש האשכול הוא האדם שאליו אתם פונים בכל נושא. נשלח לכולם את האשכולות במייל.

 

 דורית קסוטו יו"ר הועדה: -קרן קרב

 ינדי, איציק שמסיאן ואני היו"ר.אלון מוכתר, טל ג חברי הועדה:

 מופיעה מצגת עם הסבר מפורט על קרן קרב)אני אשלח לכם במייל(.

 יותר תוכניות העשרה לתלמידים ופחות עלויות להורים.  – מטרת הועדה

מן משרד החינוך והשאר העירייה ממ 08%בעקבות תוכנית קרן קרב התווספו שעות למערכת. עד 

 קרב.וההורים. המפעיל קרן 

בבית הספר אמורים לבחור ועדת היגוי שמורכבת ממנהל, מורים, הורים ותלמידים שיתנו דעתם על 

 התוכניות ויבחרו תוכניות מתאימות לבית הספר.

 אין חובה של המנהלים להיכנס לתוכנית.

 מה היה לנו השנה:

 מהשנה הקודמת. תשעות, ללא שינוי בעלו 1.0שעות במקום  3, מתכונת של 1841החל מחודש נובמבר 

 מינהל החינוך החליט השנה לבנות תוכנית העשרה אחידה לכל בתי הספר.

בנויה על שישה נושאים לכל שכבת גיל המבוססת על תכנים שניתן לרכוש בתחומי  – שעה ראשונה

 העיר חולון.

 .תוכנית העשרה בנושא תקשוב -שעה שניה

 לים וההורים.החופשית לבחירת המנ – שעה שלישית

 הלאה? מה

דצמבר מקבלים מנהלי בתי הספר וועדת קרן קרב את יתרת הכספים  –מדי שנה בחודש נובמבר 

ההיגוי הבית ספרית יתקבלו החלטות בדבר ניצול  תשנותר לכל בית ספר. בעצה משותפת של ועד

 היתרות .ניצול היתרות מתאפשר בכפוף לאישור קרן קרב ודרכה.
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 ניתן לעשות עם היתרות. ישנה רשימה של קרן קרב שאומרת מה

 

 במהלך השנה יהיו עוד מס' מפגשים שבהם יועלו נושאים שונים, בעיות וכו'. – איציק שמסיאן

 תודה לדורית קסוטו ולאיציק שורי.

 

 משוב:

פעם ראשונה, חצי מהזמן פרסום והחצי השני לא היה בראש הרשימה שלי.  –גורדון  – שירי דולב

 טרסים משותפים.נואולי נצליח ליצור קבוצות שיש להן אישמחה להכיר פה אנשים חדשים 

 המקום הזה הוא מקום טוב ליו"ר בתי הספר כדי ליצור שיתוף פעולה ולהכיר  - שרון –מיה חלואני 

מניסיון אישי כשהתחלתי כיו"ר לא ידעתי מה עושים ולמדתי מחברי הועד  אחד את השני וזה חשוב.

 הרבה דברים, קיבלתי מחברי הועד עזרה רבה.

 האם אתם מסכימים שנבנה קבוצת ווצאפ? –איציק שמסיאן 

 כולם מסכימים. –החלטה 

ה נהניתי, במפגשים האלו אני מעשירה את עצמי, מודה לכם על העשיי – בן צבי –גלית נחמן 

 הברוכה.

 נהניתי מהערב ולמדתי דברים חדשים. - שרת –אייל לוי 

 לא הגענו לחלק של העלאת בעיות. –המפגש מעשיר  – שמיר –סמדר הרמתי 

 פעם ראשונה במפגש מסוג זה, כלי מעולה להכיר אנשים שיכולים לעזור. - שמיר –יעל אשכנזי 

 פעם ראשונה. -ניצנים –גל וקנין 

ה, פעם ראשונה שאני במפגש כזה, יש לי הרבה חומר למחשב נתן לי הרבה – ןכצנלסו –יוסי נידם 

 ואשמח ללמוד. מה ללמוד

משענת שזה  המפגש היה לי מאד מעניין, פעם ראשונה, טוב לדעת שיש לנו – כצנלסון –סיסי שגב 

 , שאנחנו יכולים לפנות אליו ואכן חשיפה מעניינת.חברי ועד הורים עירוני ,אתם

 מאד אהבתי את הקונספט. -שנקר–סיגל מיכלסון 

תמיד כיף להתעדכן על כל עשייה ותמיד לומדים דברים חדשים במפגשים  – בן גוריון –סופי קדמי 

 האלו.

 נחמד לי מאד במפגש הזה, שמחה שיש גוף שאפשר להיעזר בו. -ישעיהו - בת אל בן דוד
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יחות לא נמצא פה היום אני ממליץ לועד חבל שניסים יו"ר ועדת בט –ישעיהו  –אריה אשכנזי 

לעלות טבלה שמציגה ליו"ר מה צריך לבדוק בנושא הבטיחות בבית הספר בתחילת כל שנה. ממליץ 

במפגש הבא שישמעו יותר את יו"ר בתי הספר וסגניו. )בתחילת כל שנה נשלחת טבלה כזו ליו"ר בתי 

 הספר ע"י הועד(.

נו נמצאים פה בהתנדבות ואני רוצה להודות לכולם על קודם כל כול – רביבים -יפעת תרנין  

הפעילות הברוכה. המפגש צריך היה להתקיים מוקדם יותר וצריך עוד מפגשים כאלו. הפורום הזה לא 

, צריך למצוא איזה שיטה שנוכל נתן לי שיתוף של מידע, הייתי רוצה לדעת מה קורה בבתי ספר אחרים

לכל אחד בפתרון בעיות שלא  ום כזה יכול לתת המון תמיכהלחלוק את הבעיות הבית ספריות. פור

 כיצד להתמודד איתן. יודעים

צריך לתת קצת יותר תשומת לב לבעיות של יו"ר בתי הספר. תודה לכם על   -שז"ר –אילנית מושני 

 העשייה.

שאר יותר זמן יכל המצגות מאד יפות נכונות וחשובות, אך אני רוצה שי–רביבים  –דנה שקד 

 לשאלות ותשובות.

הרעיון לעשות מס' פגישות נוספות שבהן יהיה הרבה זמן להעלאת  –שמעון יום טוב 

 בעיות, שאלות ותשובות.

 נחשפתי פה להרבה דברים, אשריכם על ההשקעה. – אשכול –דורון צדקה 

 הכל היה בסדר. – אשכול –יוסי פרץ 

 הייתי רוצה להעלות נושאים שחשובים ליו"ר. – ניב –אסף גוטליב 

יש הרבה נושאים שאפשר ללמוד פה מהחברים, צריך להקדיש יותר זמן  – הס –אריק סקורה 

 לבעיות מאשר לחשיפה של דברים.

 נהניתי לבוא ולשמוע, מחכימה ויישר כח לחברי הועד העירוני. – הס –ליהי מאור  

 תודה על העשייה. – הס – ניצן רפפורט

 כתבה והדפיסה:

 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

  ednakalifi57@gmail.comדוא"ל:         

 250-3047324                         נייד: 

 

 

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

http://www.facebook.com/VaadHorimHolon
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       http://www.vaadhorimholon.org       ר שלנו            בקרו באת

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              

 

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

