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51.6.51 

 יז' בסיוון תשע"ד

 יום ג' 01.6.01פרוטוקול ישיבת ועד ב

שמעון יום טוב, איציק שמסיאן, רועי דביר, חגית שמחוני, דוד פרין, אלון מוכתר, לילך רון נוכחים: 

חכמון, אילנית אמסלם, דורית קסוטו, רענן שורץ, אבי קציני, רינת לוי, איריס קופיט, טל גינדי, דרור 

 משיח, יפית שירקני, אבי קצב, אלרון פנחס, איציק שורי, ניסים נחום, עדנה כליפי.

 עמיחי פינק) מילאה את מקומו לילך רון לוי(. –חסרים 

 

החברים החדשים  שלום לכולם ואני רוצה לברך את כל – יו"ר ועד הורים עירוני –שמעון יום טוב 

 לו שממשיכים.שהצטרפו לועד ואת כל א

 אני אציג את ועדת קשר ולאחר מכן נתחלק לועדות עבודה. הועדות עובדות מול הועדות של העירייה.

 אני לא אשתתף בכל הועדות, אבל אתעדכן מכם, המטרה לתת לכם מרחב עבודה.

 יו"ר ועדת כספים. השנה יהיהש ביקשתי מרועי דביר 

 ישיבה הבאה אני מבקש שכל יו"ר ועדה יציג את חזון הועדה ומטרותיה.ב

סיו"ר,   -סיו"ר, איריס קופיט  -מ"מ, איציק שמסיאן  -יו"ר, רועי דביר  -שמעון יום טוב ועדת קשר:

 דוברת. -סיו"ר, טל גינדי  -דרור חכמון

 

 , ימי ג' בשבוע.01...4, 01...4, 01...0: ות הבאותאנא עדכנו ביומנכם את התאריכים לישיב

 

תתקיים ארוחת התרמה שמארגנת מועצת הנוער למען ילדי חולון שאין  50:11בשעה  יום א' 51.6.51ב

 ביכולתם לרכוש ציוד לקראת שנת הלימודים הבאה. האירוע יתקיים במועדון השברולט.

 עירוני, אנא מלאו את הטפסים והעבירו  לעדנה. הצלחנו לארגן ביטוח מתנדבים לכל חברי ועד הורים

 הביטוח מתחדש מדי שנה.

. אנחנו 50:91יתקיים ערב הוקרה לשמיניסטים המתנדבים בבולה באולינג בחולון בשעה  50.6.51ב

 צריכים נציגים של הועד בערב הזה.

 אילנית אמסלם.  נציגים שישתתפו באירוע של השמיניסטים: איריס קופיט,  טל גינדי,  דרור חכמון,
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אבק הזה חמישה הורים מועד מאת ה התחיל מבי"ס רביבים, מוביליםהמאבק  – מאבק הסרדינים

ביה"ס: דנה שקד, יפעת תרנין, ארז מנשה, ענת מנשה ואורטל. הבנות התחילו במסע הסברה בפייס 

"ס שז"ר דיברו בוק וצברו הרבה לייק. הן הופיעו  בטלוויזיה בערוצים השונים. אירנה וקתרינה מבי

בערוצי הרדיו ברוסית. ארגון ההורים הארצי לקח על עצמו את השיווק  בערוצי התקשורת.  לא כולם 

להוריד את  –תמימי דעים על דרך הניהול וההובלה של ארגון ההורים, כולם מסכימים שהמאבק צודק 

 מס' התלמידים בכתה.

ביום חמישי שעבר.  ן ההורים הארצי וזימן ישיבהלגדעון פישר יו"ר ארגו שר החינוך פירון הרים טלפון

הישיבה ארחה כשעה ורבע והוסכם להחזיר את החמש שעות שהיו לכתות א' לפיצול. נכון להיום 

נציגים של ועד הורים עירוני השתתפו  המאבק ממשיך, ישיבה שהייתה להתקיים נדחתה לשבוע הבא.

ריהם הרבה אנשים שמוכנים לעזור, השאלה בישיבה שהייתה במוצאי שבת. המאבק צודק, יש מאחו

היא כיצד הם יובילו את המאבק הזה ובאיזה דרך. כרגע הבעיה היא שנראה שהבנות מרביבים רוצות 

 להוביל את המאבק הזה לבד.

מאז שהבנות של בי"ס רביבים התראיינו עברו תשעה ימים. ביום חמישי הייתה פגישה עם שר  לסיכום:

הארצי לקח על עצמו להוביל את המאבק בצורה מבוקרת. כועד הורים עירוני ,  גון ההוריםרהחינוך. א

 אנחנו מעוניינים ללוות את הבנות ולתמוך במאבק הצודק שלהן.

המאבק נכון וצודק, צריך להיות מאבק של גוף אחד. לא יתכן שיהיו כמה ראשים  – דרור חכמון

 למאבק הזה. אסור לנו כועד הורים לצפות מהצד.

 הכירות עם החברים:סבב 

 ילד הפרטי שלנו.לייצג את כל הילדים בעיר ולא את הבאנו  –רועי דביר 

אני יו"ר של קמפוס ק"ש  אני מודה לכולם על הברכות החמות לרגל זכייתי כמתנדב מצטיין בחינוך.

 שנה בועד הורים עירוני. 51התחלתי  בחט"ב ארן, הסגן שלי הוא דרור חכמון. אני מכהן 

אני מכהן בועד של גן אנקור ובועד של בי"ס רביבים, הקמתי את האתר של הועד ואת  –רון פנחס אל

תר הורים נכנסים לדף שלנו. אני רוצה להעלות את נושא הגלוטן על ודף הפייס  בוק. יש לציין שיותר וי

 סדר היום. ישנם ילדים שאכילת מוצרים עם גלוטן אסורה עליהם.

שנה בתחום הבריאות של חולון . במקצועי מעצב  51המוסדי של ק"ש,   שנה בועד 51 –איציק שורי 

 פנים, יו"ר ועדת בריאות.

 יו"ר בי"ס אשלים, יו"ר ועדת ביטחון ובטיחות. –ניסים נחום 
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נבחרתי ליו"ר מועצת ההורים, יו"ר תיכון הרצוג, הרבה שנים חברה בועד הורים  –חגית שמחוני 

 עירוני.

 תיכון הרצוג, יש לי כרגע הרבה זמן פנוי כדי לעשות למען ילדינו.חבר ועד  ב –דוד פרין 

ממלאת מקום של עמיחי פינק יו"ר החינוך המיוחד. אם לילד אוטיסט, שלא לומד  –לילך רון לוי 

אני שייכת לקבוצה של הורים שמרכזת את כל הילדים של החינוך המיוחד בחולון. עובדים מול  ן.בחולו

ר להזיז כדי לקדם את נהל החינוך ומול מחלקת הפרט. עושים כל מה שאפשמי העירייה, הרווחה, 

 .הילדים שלנו. שיתוף פעולה מאד חשוב לנו

 יו"ר תיכון קציר,  יו"ר ועדת נוער ותרבות, שנתיים בועד הורים עירוני. –.איריס קופיט 

 הורים עירוני, יו"ר ועדת השאלת ספרים. יו"ר בי"ס עלומים, קדנציה שניה בועד –טל גינדי 

 יו"ר ועדת ספורט, סגן יו"ר תיכון ק"ש – דרור חכמון

 .יו"ר בי"ס שער האריות, בועד של קמפוס ק"ש וקדנציה שניה בועד הורים עירוני – אילנית אמסלם

 שנים יו"ר בי"ס בן גוריון, הצלחנו כועד לשנות ולשפר די הרבה. 8 – דורית קסוטו

לספארי,  , כרטיסים מוזלים לילדי חולון ורים:התרומה שלי בעיר התבצעה בשני מיש –יני אבי קצ 

 . יו"ר ועדת גנים. כמו כן סיפקנו עגלות נכים לנכים.רקהפאממדיון,  סופרלנד ולונ

רוני, יבו הלוגו של ועד הורים ע לוח מודעות עם מנעול שיופיעו אני מתכנן לשים בכל גני הילדים בעיר

 העירייה ולוגו של המפרסם. לוגו של

יו"ר בי"ס הס, קדנציה שניה בועד הורים עירוני. שנה שעברה ריכזתי עם טל גינדי את  –רענן שורץ 

ועד ההורים הארצי ומהו"ת.  בשנה  הבאה עם בי"ס להורים, הובלנו הדרכות בעשרה בתי ספר בשיתוף 

שיעברו קורס של הנחיית קבוצות. את  נמשיך בהדרכות בבתי הספר. נצטרך שישה חברים מהועד

בסימינר הקיבוצים, והחברים האלו יתמכו לאחר מכן בקבוצות   הקורס יעבירו מדריכים של מהו"ת

 שיעברו את ההדרכה בבתי הספר.

סגנית של יפית שירקני, שש שנים כבר פעילה בכל מיני תחומים בחינוך המיוחד ובחינוך  – רינת משיח

 הרגיל.

שנה במערכת, כרגע יו"ר חט"ב אלון, בעברי הייתי חברה  11, לשעבר יו"ר בי"ס שרת – יפית שירקני

בועד הורים עירוני, הובלתי את נושא הבטיחות ואת פרויקט הורד וסע. יש לי הרבה רעיונות בנושא 

 הבריאות ובנושא הגלוטן.
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ה מועלם, הייתי שנה מזכירה של ועד הורים עירוני, התקבלתי לעבודה ע"י מש 51 – עדנה כליפי

מזכירה של קובי מכלוף, מוטי ישראלי ועכשיו שמעון יום טוב,  הכרתי הרבה אנשים מקסימים שהיו 

המשך  . מאחלת לכולנובועד , מאחלת בהצלחה לחברים החדשים, לאלו שממשיכים ולאלו שפרשו

 שיתוף פעולה פורה.

 יצג זרמים שונים.יו"ר בי"ס דביר, מייצג את המגזר הדתי בחולון שמי – אבי קצב

 יו"ר ועד הורים עירוני כבר שנה, יו"ר תיכון אורט. – שמעון יום טוב

עלומים, סגן של טל גינדי, קדנציה שניה בועד, יו"ר ועדת  בי"ס של שנים בועדשש  – איציק שמסיאן

 היסיעים.

 .16.8.51, 56.6.51תאריכים לועדת קשר עם טליה:

 

 כתבה והדפיסה: עדנה כליפי

 מזכירת ועד הורים עירוני                             
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 חלוקה לועדות:

 לועדי הורים: בי"ס

 יו"ר -רענן שורץ

 אמסלם אילנית

 דרור חכמון

 טל גינדי

 :ועדת גנים

 יו"ר –אבי קציני 

 ניסים נחום

 דוד פרין

 איציק שמסיאן

 ועדת בריאות:

 יו"ר –איציק שורי 

 יפית שירקני

 רועי דביר

 אילנית אמסלם

 :ועדת ביטחון ובטיחות

 יו"ר –נסים נחום 

 יפית שירקני

 אלון מוכתר

 איציק שמסיאן

 דוד פרין
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 :ועדת נוער ותרבות

 יו"ר –איריס קופיט 

 טל גינדי

 דרור חכמון

 איציק שמסיאן

 רועי דביר

 :ועדת השאלת ספרים

 יו"ר –טל גינדי 

 רועי דביר

 דרור חכמון

 :קרבועדת קרן 

 יו"ר –דורית קסוטו 

 אלון מוכתר

 טל גינדי

 איציק שמסיאן

 :סיעיםעדת הו

 יו"ר – איציק שמסיאן

 רינת משיח

 עמיחי פינק

 :ועדת חינוך מיוחד

 יו"ר –עמיחי פינק 

 יפית שירקני

 רינת משיח

 לילך רון לוי
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 איציק שורי

 

 

 :ועדת ספורט

 יו"ר –דרןר חכמון 

 אילנית אמסלם

 איציק שורי

 דביררועי 

 טל גינדי

 :ועדת פולין

 יו"ר –יפית שירקני 

 דרור חכמון

 רועי דביר

 איריס קופיט

 :ועדת כספים

 יו"ר –רועי דביר  

 אלון מוכתר

 דורית קסוטו

 טל גינדי

 איריס קופיט

 דרור חכמון

 אבי קצב

 :ועדת תקנון

 יו"ר –טל גינדי 

 רועי דביר

 חגית שמחוני

 איציק שמסיאן
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 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 edna_kalifi@hotmail.comדוא"ל:         

 250-3047324                         נייד: 

 

 

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

       http://www.vaadhorimholon.org       בקרו באתר שלנו            

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              

 

mailto:edna_kalifi@hotmail.com
http://www.facebook.com/VaadHorimHolon
http://www.vaadhorimholon.org/
https://twitter.com/VaadHorimHolon

