
7.7.15 

 7.7.15ב עירוני הורים ועד ישיבת פרוטוקול

 ,קסוטו דורית ,גינדי טל ,חכמון דרור ,קופיט איריס ,שמחוני חגית ,טוב יום שמעון :נוכחים

 ,שורץ רענן ,נחום ניסים ,מוכתר אלון ,פינק עמיחי  ,שירקני יפית ,אמסלם אילנית ,דביר רועי

 ,פינחס אלרון ,כליפי עדנה

 .משיח רינת ,שמסיאן איציק ,שורי איציק ,קציני אבי ,קצב אבי : חסרים

 

 ,בכתות הצפיפות בעיית בגלל הספר בתי של שביתה הייתה - עירוני הורים ועד ר"יו – טוב יום שמעון

 ברחבת להפגנה שהגיעו פינק ועמיחי קסוטו דורית ,פנחס אלרון,חכמון דרור ,שמסיאן לאיציק תודה

 הועד לחברי היום מייל שלחה עדנה  .מהכתבות בחלק הופענו ואף בתקשורת פורסמה השביתה .המדיטק

 .בנושא שקורה מה כל על

 

 .החינוך ולמינהל להורים במייל כך על והודיעה התפטרה המנהלת – היי ההייטק תיכון ס"בי

 .המשרה על מכרז יצא

 

 העיר כל את למפות הוא הרעיון school in the city :שנקראת בעיר שמריצים יתנתוכ ישנה

 היא המטרה ,הספר בית לכתליי מחוץ ללמוד כתות להוציא מנת על לילדים לימוד מבחינת

 הטכנולוגי המכון עם חבר אלון תיכון :דוגמא .הספר בתי של הלימודי המרחב את לנצל

 .ללימוד

 

 .ההורים לארגון ההורים פורום בין הידברות פגישת להתקיים אמורה מחר

 

 עבר הרפרנטים של החוזה שהיום עדכנה טליה – ספרים השאלת פרויקט של רפרנטיםה

 .המשפטית היועצת של האישור את

 

 לשמעון פנתה ,הנוער מחלקת מנהלת שלוסברגר רותי – ותרבות נוער ועדת ר"יו – קופיט איריס

 תקציב החינוך משרדמ בטעות ביקשה היא ,בחולון לנוער קיץ לאירועי התקציב בנושא לה שיעזור בבקשה

 אפשר שדרכו החינוך משרד של מערכת – המרכבה .ח"ש290,000 במקום ₪ 160,000 של

 .30.6.15ב נסגרת כספים לבקש

 את ופתח התרצה החינוך משרד ,החינוך משרד של הכללית החשבת עד הגיע שמעון

  .בחולון לנוער קיץ לאירועי התקציב את והשלים המרכבה

 



 מחלקת מנהלת עם לישיבה תתכנס נוער ועדת – עירוני הורים ועד ר"יו טוב יום שמעון

 .21.6.15ב בשברולט שהתקיימה המסיבה על ולקחים השגות ותעלה שלוסברגר רותי הנוער

 

 גילינו ,בצעירים שמדובר חשבנו ,קופיט איריס עם צעירים בישיבת היינו – מוכתר אלון

 קיים לא אך ,לנוער ,לצעירים כסף של ההקצב יש .בעיר מענה אין 'ד-'מא הילדים שלשכבת

 .צעירים לילדים אגף

 .הזה לנושא תקציב שיצבעו כדי ומהר צעירים בילדים מטפל מי ולראות לפנות יש

 

 ,גדול משהו קרה .חולון מיוחדים צרכים – ח"צמ – מיוחד חינוך ועדת ר"יו – פינק עמיחי

 .החינוך ומינהל הרווחה אגף של בהובלה הורים .מנהיגות בקורס השתתפו הורים

 

 של הבאה למסיבה  ,העיר ראש עוזר זיידה ליוסי מסודר תקציב להגיש שצריך כך על דיברנו

 .זיידה ליוסי ונעביר התקציב על גינדי טל עם ישב אני .המיוחד החינוך

 

 הפרט מחלקת מנהלת יצקן רותי ,להורים ברור לא ,הקייטנה של סיום שעות עם מתמודדים

 שינוי עקב קודם ילדים להוציא שנדרשים הורים עם נקודתיות  בעיות לפתור לנו עוזרת

 .שעות

 

 כבר יש .מיוחדים צרכים לבעלי שיעזרו נוער בני של משמעותית אישית מחויבות תוכנית

 .בנושא וגידים עור שקורם פיילוט

 

 על המיוחד החינוך של ספר ומבתי מהגנים ישוריםא ייצאו יצקן רותי של עזרה עם – ספארי

 הנחה ולקבל האישור עם לספארי להגיע יוכלו שלהם וההורים בהם לומד שהילד כך

 .לכרטיס ח"ש24 .המשפחה לכל משמעותית

 

 .2015 לשנת חיסונים סיכום – בריאות ועדת ר"יו – שירקני יפית

 

 לשכבה ופוליו שעלת ,טטנוס ,דיפטריה – 'וח 'ב לכתות בחיסונים מחסור על הודיעו 2014 נובמבר

 .'ב

 'ב כתות שכבת את לחסן והחלו חיסונים מלאי הגיע אפריל בחודש

 'ח שכבת את לחסן והחלו נוסף מלאי הגיע יוני תחילת מאי בחודש

 הוריהם או/ו להתחסן הגיעו שלא תלמידים למעט בחולון הספר בתי בכל חיסנו היום עד

 .לחסנם סירבו

 



 :חיסון קיבלו לא כ"סה

 תלמידים 92 'ח שכבה

 תלמידים 63'ב שכבה

 תלמידים 23'א שכבה

 :חיסונים ימי

 .החיסון ומיקום ליום מהאחיות מיוחד זימון מקבלים התלמידים ,להשלמות חיסונים ימי נפתחו

 :ים בבת י"פמ במרכז חיסונים יום 7.7.15

 .בחולון י"פמ במרכז חיסונים ימי 20/21/22.7.15

 

בישיבת ועדת חינוך מיוחד של הכנסת יצאה הבשורה שאי אפשר יותר לרכוש  – ון יום טובשמע

 .טאבלטים לתלמידים

בשנה הבאה יהיו  .ישנם בתי ספר בחולון שעובדים עם טאבלט .חולון לא אילצה אף הורה לקנות טאבלט

 .טאבלטים בבתי ספר מתקציב של משרד החינוך ולא מתקציב הורים

 

 .בכל בתי הספר כמעט ישבו ועדות היגויי – קרן קרב

 

הועדה  .ל מזה שנה וחצי"רענן יושב בועדה לבניית חוזר מנכ - ס להורים"ר ועדת בי"יו  – רענן שורץ

נקראת ועדת היגוי לשיתוף הורים ומשרד החינוך החליט לתת להורים תוקף חוקי וליצור איזה שהוא 

 .מתווה

בצהריים במשרד החינוך בתל  15:00בבוקר עד השעה 9:00הועדה מתכנסת חמש פעמים בשנה משעה 

בפורום מציגים מחקרים  .משתתפים בועדה הורי מדינת ישראל מול כל נציגי אגפי משרד החינוך .אביב

 .ואחרי שלוש שנים אמורים להגיש מסמך כיצד לתת משקל להורים במוסד החינוכי

  .הזמנתי אותם להתארח בחולון בשנה הבאה

 .מוזמן ,ה להצטרף לרענןכל מי שרוצ

 

 ,פרויקט השאלת ספרים עבר לניהולם של ההורים בבית הספר - ר ועדת השאלת ספרים"יו – טל גינדי

 .היועצת המשפטית בעירייה אישרה את החוזה של הרפרנטים

 

 .ס קיבל ארבעה תיקים"כל בי .הילקוטים לתלמידים נזקקים חולקו בשבוע שעבר

 

אפשר לארגן את החברים להיות נוכחים בישיבה של ועדת חינוך  – פורטר ועד ס"יו –דרור חכמון 

 .בכנסת

 

הולכים לבנות שלושה מגרשי ספורט בעיר  .הייתי נוכח בישיבה סטטוטורית של העירייה בנושא ספורט

 .אורט וניצנים ,דביר :בבתי ספר ,חולון

 

ם לכסות את גני הילדים מבחינת עוד מעט מסיימי –נושא הקרינה  – ר ועדת בטיחות"יו –ניסים נחום 

 .בדיקות קרינה ותיקונים

 .הקרינה יכולה לחזור גם אחרי התיקונים

 

 .כנראה שמורידים את הגומי ומחזירים את החול .צריך לעקוב אחרי הגומי בגני הילדים במקום החול

 

 

 

 :כתבה והדפיסה

 

 מזכירת ועד ההורים העירוני ,עדנה כליפי



  ednakalifi57@gmail.com         :ל"דוא

 052-4237683                          :נייד

 

 

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

  HYPERLINKבקרו באתר שלנו                   

"http://www.vaadhorimholon.org/"http://www.vaadhorimholon.org       

               :https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו 
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