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30.12.14 

 30.12.14ועד הורים עירוני ב   -פרוטוקול ישיבת סיום שנה 

 

רענן שורץ, איריס קופיט, דרור חכמון, טל  רועי דביר, אלון מוכתר,, דוד פרין, חגית שמחונינוכחים: 

, אבי קציני, אלרון פנחס, רינת משיח, איציק שמסיאן, שמעון יום טוב, עדנה כליפי, גינדי, דורית קסוטו

 עמיחי פינק, אילנית אמסלם, יפית שירקני. 

 

 אבי קצב, ניסים נחום, איציק שורי. חסרים:

 

הערב הוא ערב חגיגי של סיום השנה האחרונה. כל אחד   -יו"ר ועד הורים עירוני  – שמעון יום טוב

 את הדברים שעשה והוביל במהלך השנה הזו. מכם יסכם

 

הבן של עמיחי פינק לומד בחינוך המיוחד בבית ספר מסילות בבת ים וזאת משום  – לשם גילוי נאות

שלילד אין מענה בעיר חולון. עמיחי מייצג את החינוך המיוחד בחולון אחרי שדורית כהן פרשה 

עמיחי ואף נציג מהחינוך המיוחד בחולון רצה לקחת את התפקיד . , מתפקידה כיו"ר החינוך המיוחד

ם עשר הורים שמתנדבים יהתנדב להוביל את הפורום של החינוך המיוחד בחולון. בפורום יש שני

ל את הפורום הזה ומגיעים לכל הפעילויות שקשורות לחינוך המיוחד. עמיחי עושה עבודת קודש ומובי

 ות הזו.פו לכל הפעילבהצלחה יתירה. ש

 

 אני מאמין בעבודת צוות ואני חלק מהצוות, בלי הצוות הזה כלום לא היה נעשה. – עמיחי פינק

 

האם עמיחי פינק ימשיך להיות הנציג של החינוך המיוחד בועד הורים עירוני,  בניגוד לתקנון)  – הצבעה

 הבן לומד בעיר אחרת(?

 

כולם בעד שעמיחי ימשיך לייצג את החינוך המיוחד בעיר ובועד,  ובהמשך ישנו   -פה אחד  – החלטה

 את הסעיף בתקנון.
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באולם  20.1.15ד שתתקיים בוחכרגע אנחנו עובדים על המסיבה לילדי החינוך המי – עמיחי פינק

ם חלק פעיל לוקחיספורט קנטור,  ליד בית לזרוס, רחוב הסבוראים. החברה של הכנפיים של קרמבו 

יעזרו לנו שכבה של בני עקיבא וגם חברה מהצופים. בסה"כ יש צוות גדול  בארגון המסיבה, כמו כן

 שעוזר לנו בהפקת הערב הזה.

: מפקחת על החינוך המיוחד, ח שמטפלים בילדים שלנווהמטרה שלנו לבנות גשרים לכיוון מוקדים של כ

 הרווחה.מתי"א,  מחלקת הפרט במינהל החינוך, אגף 

יש לנו מפגשים עם כל הגורמים האלה באווירה טובה ובשיתוף פעולה. אחד הפרויקטים שרוצים 

פרויקט של נוער מתנדב. ביום שישי האחרון היינו בתיכון קציר ודיברנו עם   -להרים וקצת תקוע

 חברה שיש להם מחויבות אישית. -תלמידי כתה י'

 אני מודה לכל אלה שעוזרים לנו.

 

את כל הדף של החינוך המיוחד באתר בנינו מחדש. לילך מנהל את המדיה של הועד:   – לרוןפנחס א

 שולחת כל הזמן עדכונים.

 

 יפית שירקני מחליפה את איציק שורי, והיא עכשיו יו"ר ועדת בריאות. – שמעון יום טוב

 שסיימו להתחסן. הובלתי השנה את חיסון הפפלומה של שכבת ט' -יו"ר ועדת בריאות   – יפית שירקני

ביקשתי מיו"ר בתי הספר שייוודעו מי לא עברה את החיסון ושידווחו לי. בדקתי את התנהלות 

פעולה עם חברת פמי מעולה. פניתי אליהם בנושא ההרצאות השיתוף   החיסונים של כתות א' וב'.

 וביקשתי שישלחו לי רשימה של נושאים, כדי שאוכל להפיץ לבתי הספר.

 

אבא צילם במשך יום שלם נהג שעבר  -תחילת השנה היה הרבה בלגןב –ועדת היסעים  – רינת משיח

עבירות תנועה, נפגשנו במינהל עם רובין והנושא טופל. אב נוסף ביקש נהג פרטי לבן שלו וכמובן שלא 

קיבל גיבוי מאתנו. כל נושא ההסעות של קריית מיכה וג'סי כהן הסתדר. היו קיצוצים שיצרו בעיה לפני 

השביתו את ההסעות שלהן ורובין  תור הסעות שניחברת ה חנוכה,  בשלושה בתי ספר, בסופו של דבר 

 טיפל בעניין.

 לילדים המחוננים יש הסעות על חשבונם.
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אנחנו צרכנים כבדים של מחלקת הסיעים ורינת משיח וכל חברי הועדה עזרו לנו לייעל  – עמיחי פינק

 את התהליכים.

 

פורייה מבחינת פוסטים, יאמר לזכותה של טל גינדי, שיוזמת, נכנסת ומעלה  השנה – פנחס אלרון

 פוסטים. חסר לי הדיווחים של הועדות.

 

פורום חולון נותן לכל מי שרוצה להיכנס ולהעלות פוסטים. הורים שירצו לצלם יום  – דרור חכמון

 .פעילות של הילדים שלהם, יכולים להעלות את זה בפורום חולון באותו רגע

 

הועדה הורחבה. מלבד חברי הועדה נוספו עוד יו"ר של גני ילדים. יש לנו  -יו"ר ועדת גנים – אבי קציני

קבוצת ווצאפ שבה אנחנו מעלים בעיות שצצות. עד עכשיו עבדנו מול יוני. עכשיו אנחנו עובדים מול 

חשוב בעיקר זה כל אילן קומה. יש גם מנהלת חדשה למחלקת גני הילדים בעירייה. בועדה שלנו מה ש

נושא הבטיחות ועניין השומרים בגנים. הייתה לנו פגישה בנושא עם ראשי מינהל החינוך ודרור שלו 

 ילדים מציבים שומר. 105מנהל אגף הביטחון בעירייה. כרגע אין שומרים בגנים. התקנון אומר שלכל 

 כ ההורים מרגישים שיש להם אוזן קשבת.בסה"

 ערכת. טיפלנו בכל מה שקשור לעכברים ועקיצות בגנים.גנים במ 30חסרים עדיין 

ל הנושא של הדשא כ יחזירו את הסייעת השנייה לשלושה ימים בגן. – נושא הסייעת השנייה

 ים יהיו מסודרים.הצפי שתוך שנתיים כל הגנ -ומתקדם ךלאות הגן הוהסינטטי ונושא נר

 

 לקראת חופשת הקיץ קיבלנו מאבי כרטיסים מוזלים לספארי שנהנו מהם אלף ילדים. – טל גינדי

 

לועדת קרן קרב הייתה ישיבה בתחילת שנה בנושא של עלויות  –יו"ר ועדת קרן קרב  – דורית קסוטו

 בלי שהעלו את העלות. , ושעות. השנה העלו את קרן ק רב לשלוש שעות במקום שעתיים וחצי בעבר

 חופשית לבחירה. –ה תוקדש לתקשוב, שעה שלישית יהספקים מתוך העיר, שנה שנ –שעה ראשונה 

 אין להם מדריכים טובים. הנחיתו את זה עליהם. –הספקים מתוך חולון לא כל כך מאורגנים 

מה לעשות עם היתרות? אני מציעה ליו"ר להעביר משוב שבו יביעו את  –ישנה בעיה של יתרות כספים 

 דעתם על התוכנית בבית הספר שלהם.
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 דורית קסוטו מ"מ של רועי דביר בועדת כספים.

 

לועדת השאלת ספרים נירשם הישג מאד מרשים בזכותו של שמעון  –יו"ר השאלת כספים  – טל גינדי

 יגים למשרד החינוך על מנת שנוכל לקבל כסף. , נעשה מהלך להגיש דוחות חר יום טוב

 רשת קהילה ופנאי רוצה להוציא את הפרויקט הזה ממנה.

ועד הורים עירוני השתתף במצעד וגם השנה אנחנו רוצים  היש את נושא העדליידע, שנה שעבר

 שנה לעיר חולון. 75השנה חוגגים  להשתתף.

 

קט השאלת כספים ממשרד כסף לפרוי ותבאת האפשרות לג חשפנו בפני המינהל – שמעון יום טוב

עביר למינהל לך השנה היו לנו מספר פגישות עם משרד החינוך ומינהל החינוך. המשרד ההחינוך. במה

בפעימה ראשונה לשלוש מבתי הספר. לזכותה של טל יאמר  ₪ 480,000מות. החינוך כסף בשלוש פעי

ות איך זה מתקיים בתיכון אורט. היינו גם בתיכון מקווה ובאה לרא שלקחה את הפרויקט ולמדה אותו

וגם בתיכון נעמ"ת. הובלנו מהלכים עם מינהל החינוך. אנחנו בתהליך בגלל שנכנס הרבה כסף. אני 

 ספים של התקציב.י נשליש הנומאמין שבשלב הבא נקבל את שנ

 

שיו התגלו שוב ליקויים ככל הסלים שהוסרו הוחזרו בחזרה וע –יו"ר ועדת ספורט  – דרור חכמון

בכמה בתי ספר והסלים בהם הוסרו. אני רוצה להגיד שבתפקיד החדש שלי כסגן הרבה יותר מעניין לי 

ואני מרגיש שאני ממצה את עצמי בועד. לזכותו של שמעון יאמר שהוא פתח את ליבו, אני חושב 

..צריך לקבוע מי עושה את שכועד אנחנו צריכים יותר להזיז דברים...אנחנו יכולים לעשות הרבה..

 הדברים ומה צריך לעשות.

 

 הגדרנו שבעה יעדים שאותם אנחנו מתחילים:  –ר ועדת נוער "יו – איריס קופיט

 .שיהיה גאנט

 .איך עושים הדרכות לנוער

 .להכיר את מועצת הנוער העירונית וללוות אותה

 עד עכשיו מסיבה אחת. –להיות שותפים במסיבות הנוער בעיר 
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להיפגש בצורה רצופה עם מחלקת הנוער במינהל, כל חודשיים כדי לשמוע את הנעשה, עדנה קבעה לנו 

 מועדים.

 עשינו את זה פעם אחת.  -רצינו לקיים סיור קיץ לכלל ההורים –חשיפה לעמותת עלם 

 ישנה ועדה סטטוטורית עירונית, אנחנו נפגשים איתה, השנה נפגשה שלוש פעמים.

כל נושא קשרי החוץ יהיה מנוהל ע"י ניר  –חנו עובדים על זה שיהיה לנו גאנט בשלב הראשון אנ 

יסבירו לילדים לאן הם טסים, ידברו על  –חזקיהו ממחלקת הנוער. בשלב השני יתחילו עם הדרכות 

 התרבות של המדינה שאליה הם טסים.

 קר..לא השתתפנו כי עשו את זה בבו –היו בחירות למועצת הנוער  –מועצת הנוער 

 אתמול היינו בישיבה עם החברה של הנוער.

מנכ"ל  יתה לנו פגישה עםהי  תקציב הנוער לאירועים עבר למחלקת אירועים במינהל. –מסיבת רחוב 

אף אחד לא ידע להסביר איך העבירו את התקציב למחלקת אירועים והחליטו  העירייה חנה הרצמן.

 להעביר את התקציב שוב למחלקת הנוער.

 קבענו מפגשים עם רותי שלוסברג מנהלת מחלקת הנוער ועם ניר חזקיהו עד סוף השנה.

מפגש יו"ר  -יתקיים סיור בעמותת עלם. 14.1.15מנסים לגייס מתנדבים לעמותת עלם. ב –עמותת עלם 

 עם נציגת העמותה.

 מתכננים הדרכה. –סיורי קיץ 

 

כל פרויקט הדגל של סדנאות לועדי הורים נתקע בסיום השנה.  –יו"ר בי"ס להורים  – רענן שורץ

שעברה. השנה עדיין לא התקיימו סדנאות. במינהל החליטו להמשיך את הפרויקט. אפשר להתחיל 

לגייס בתי ספר לסדנאות הורים. אני נמצא בועדת היגוי הורים ארצית לשיתוף הורים בבתי הספר. 

 הועדה מתכנסת בבוקר.

 

הורים. הקורס אמור  15יש קורס מנהיגות הורים צרכים מיוחדים,  ומנסים לאתר  – עמיחי פינק

 .28.1.15להיפתח ב

 

ועדת נוער נפגשנו עם נפגשנו עם יפה הראל, ב  -אני מכהן בכמה ועדות, ועדת בטיחות – אלון מוכתר

 רותי שלוזברג. איציק שמסיאן עזר לנו להזיז דברים בכיכר סרור.



 

 

 חולון -ועד ההורים העירוני 

 

 
 

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

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

 

 להורים בנושא הקרינה.צריך לתת תשובות 

 

רציתי להוסיף שאנחנו בועדת ספורט חברים גם בועדה העירונית  –יו"ר ועדת כספים  – רועי דביר

 וחשופי ם לכל הדברים.

ועדת כספים התכנסה פעם אחת. דורית קסוטו מ"מ שלי. הועדה צריכה להגדיר את תפקידה, מטרות 

 ויעדים.

 

השנה אני מהצד השני. שומעת את הדברים מהצד השני  –יו"ר מועצת ההורים  – חגית שמחוני

 ומאחלת לכולם בהצלחה.

 

 בזמן המלחמה בדקנו מקלטים בגנים ובבתי ספר.  –נמצא בועדת בטיחות  – דוד פרין

 עובד מול אבי בועדת גנים, יד ימינו ועוזר בכל מה שנידרש.

 

לרון על העזרה בכנס של יו"ר רוצה להודות לטל דורית וא –יו"ר ועדת הסיעים  – איציק שמסיאן

 חינוך יסודי האחרון.

 אני עוזר ככל שנידרש.

 

שנה שעברה ליוויתי את בי"ס ישעיהו ביחד עם איציק  –בועדת בי"ס להורים  – אילנית אמסלם

 שמסיאן.

 השנה פספסנו הרבה דברים, יש להיפגש יותר ולהרים את הכפפה. –ועדת ספורט 

 

הקטע של הקרינה נסגר, החברה שזכתה במכרז, תקבל יותר כסף  – לגבי הקרינה – שמעו יום טוב

מהעירייה עבור הביטוח שהעירייה דרשה שהחברה תעשה ובתחילת השבוע תתכנס ועדת מסירת 

 עבודות ושם יחליטו מתי תתחיל הבדיקה בבתי הספר.
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 הייתה הצבעה פה אחד בישיבה הקודמת להכניס נציגים של מקווה למועצת ההורים. – נושא מקווה

שנה למקווה  תלמידים כל 60ע"י בית המשפט שעיריית חולון מחויבת להעביר למעלה מעשור נקבע 

 בגלל צנרת שעוברת מתחת לקרקע במקווה.

במקווה. ולכן אני רואה  ההסכם נחתם עם ראש העיר והנהלת מקווה. כל שנה לומדים תלמידים שלנו 

 לנכון שתהיה להם נציגות בעיר. אלה תלמידים שמחייבים אותם להגיע למקווה.

 

 ראש מינהל החינוך לא מסכימה שתהיה להם נציגות בעיר כי לא מקבלים מהם כסף.

 אני מביא את זה שוב לדיון. האם להשאיר את הנציגים שלהם במועצת העיר?

 .פה אחד משאירים את הנציגים שלהם במועצת ההורים –החלטה 

 

 

 

 

 כתבה והדפיסה:

 עדנה כליפי

 מזכירת ועד הורים עירוני

Ednakalifi57@gmail.com 

 4237683-052נייד: 
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