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 18.3.15פרוטוקול כנס חינוך יסודי ב

 נוכחים:

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

 יו"ר קציר –איריס קופיט 

 יו"ר עלומים –טל גינדי 

 יו"ר בן גוריון –דורית קסוטו  

 ועד הורים עירוני –דרור חכמון 

 יו"ר שמיר –יעל אשכנזי 

 יו"ר שער האריות –אילנית אמסלם 

 יו"ר ניב –חני פרלה 

 סיו"ר אשכול –דורון צדקה 

 סיו"ר שנקר –אלון מוכתר 

 יו"ר ישעיהו –בת אל בן דוד 

 סיו"ר ישעיהו –אורלי חיון 

 יו"ר רביבים –יפעת תרנין 

 יו"ר כצנלסון –יוסי נידם 

 יו"ר ניצנים –ויקי פרץ 

 ועד תבור –טלי נאור 

 יו"ר התבור –חנה קמיל 

 סיו"ר התבור –לילך נחום 

 יו"ר הס –אריה סיקורה  

 יו"ר הס. –רענן שורץ  

 

 –מנהל אגף ארגון ובקרה  –אילן קומה 

מתנהל לא  שרות איטי שלא עונה על הצרכים מבחינת זמן, איכות, ולוגיסטיקה, טיפול בתקלות, הכל

 טוב, כולל בעיות בטיחות במוסדות החינוך בעיר ודורש מאתנו לעשות שינוי בעיר.
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קיים מכרז חדש של החברה הכלכלית שמתחזקת את הגנים. שחר אסיסטנס נותן את השירותים בבתי 

 הספר. מדובר במכרז דו שנתי. שחר מספקת אב בית.

תחזקת. יצא מכרז חדש ומחר פתיחת חברה שמפקחת על ביצוע החברה שמ – החברה הכלכלית

 מעטפות.

שיהיו שתי חברות נותני שירות ולא רק אחת. וזה יוצר שינוי משמעותי בתחזוקת בתי  – כוונת המכרז

 הספר והגנים.

נבחרו מס' חברות בהתאם למפרט. לדעתי המפרט לא טוב. יש גם  , 14יצא מכרז בספטמבר  – ניקיון

ת. ישנה פנייה מבתי ספר וגנים שעוברת לחברה לתיקון ואם לא חוסר שביעות רצון מתפקוד החברו

 מתקנת תובעים בבית משפט.

פרדות, כי החברה לא נותנת שירות כנדרש. החברה פנתה לבית יישנו תהליך של ה – חברת רם קרם

 משפט.

יש שתי חברות שהכוונה להתנתק מהן, אבל זה בהליך משפטי, וזה מסביר את זה שהן לא נותנות 

 ות כמו שצריך.שיר

ניקוי שירותים נוסף וזה השינוי מהמכרז הקודם, וזה לא קורה  10:00בשעה  – במכרז ניקיון החדש

בבוקר  8:00בפועל. בשבוע הבא פגישה עם גזבר העירייה כדי לראות מה לא בסדר. צריך עובד משעה 

זה משמעות כספית , מה שלא קורה בפועל. יש ל10:00בצהריים ולא שיגיע בשעה  14:00ועד השעה 

שזה יקרה במהלך שנה הבאה וזה צריך להיות תנאי ולכן הפגישה. הפער הכספי לא קטן, אבל רוצים 

 הכרחי. זו דרישה מחייבת ומשמח להבין שיש מקום בראשות שמבינים שיש צורך בשינוי.

 

 ניה ארגונית חדשה בתחום תפעול,  תחזוקה ובטיחות.ב

לא איש אחד כמו היום, שתפקח ותוודא שמוסדות בטיחות  -יחידההכוונה לבנות יחידת בטיחות, 

 בעיר ברמת בטיחות טובה לפי חוזרי משרד החינוך.

שילווה את העבודות, שהתיקון בוצע ולשביעות רצוננו. או שמביאים קבלן חיצוני  –בניית מערך פיקוח 

עבודות שלא מופיעים  עד שמבצעים לביצוע דברים והיום הם כמעט ולא מתבצעים. לוקח הרבה זמן

 תיקון השוטף.ב

למוקד, של הנהלות בי"ס, גן  -מתקשר לכתובת אחת –שבית ספר שמתקשר  – להקים מוקד שליטה

 ולא הורים וזה יהיה אינטרנטי ולא בטלפון, ויקבל תשובה ממוקד אחד.
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מקבלת עד היום האחריות הייתה של מחלקת  הספורט שיושבת ברשת קהילה ופנאי ו – מתקני ספורט

 כסף מהרשות. הם פנו לאגף בקרה וביקשו אישור להחלפת מתקן, הליך מאד מסורבל.

אתמול התקבלה החלטה שהתחום ממחלקת הספורט עובר לאגף בקרה עם האנשים שלהם, עצמון 

אגף בקרה ולא מחלקת הספורט. סלים שלא יעמדו בתקן יהיו חייבים להחליף  –קומה  יהיה תחת אילן

 ות אגף בקרה.אותם וזה באחרי

מקווים שבשבוע הקרוב יעבירו הזמנה לרכש ותהליך ההחלפה יהיה קצר בין שבוע לשבועיים., והכוונה 

תתבצע בדיקה על סלים גם בחוץ ובפנים ועל סולמות, חבלים וטבעות  לעבוד כך בכל התחומים.

השאיפה שכל מגרשי צריך לבדוק הכל, ושהכל עומד בתקן.  2015עד יולי  שצריכים לעבור בדיקות תקן.

לתשתיות ספורט ובטיחות  ₪ 1,700,000הספורט החיצוניים והפנימיים יפעלו בצורה תקנית. אושרו 

בנושא חשמל וסקר קרינה. חובה אחת לחמש שנים לבצע  ממנכ"לית העירייה. וזה לפני שדיברו איתה

סקר קרינה. חובה אחת לשלוש שנים לבצע בדיקת חשמלאי  בודק. חובה אחת לשנה לבצע בדיקת 

 חשמלאי מוסמך.

 

יבוצע ויעבור לחשמלאי בודק שיבדוק ויזהה את בעיות החשמל שגורמות לרמת קרינה  סקר קרינה

 רש וייתן עלויות.גבוהה וגופי תאורה וכל מה שניד

 

 וזה עובר לחשמלאי מוסמך לתיקון הליקויים. –חשמלאי בודק  –בדיקה  – נוהלי סקר

הבודק לא ייתן לנו את תוצאות הסקר כי הבודק מחויב לסודיות. הדו"ח מקיף ונותן את הנתונים  

 ומשביע רצון.

תתפשר על זה גם אם יהיו צריך להציג למשרד החינוך אישורי תקינות כתובים והרשות לא  15.8.15ב 

מעליות  -שירותי נכים –רמפה  –, הם יוצגו למשרד החינוך כולל הטיפול שלהם. כמו הנגשה ליקויים

בנה כי אחרת יצטרכו לסגור הרבה מ 2019עד  וזה עלות יקרה וזמן ולכן משרד החינוך מקצה זמן לזה

 העבירו תקציב חדש. ציבור. לא נתפשר על זה ויש גיבוי מהמנכ"לית ומראש העיר ולכן

 

יתמקדו השנה בנושא בטיחות. כמו נזילות מגג. יבוצעו תיקונים ואז נבצע הצפה במים,  – שיפוצי קיץ

 ניראה שהכל תקין ללא נזילות ונוכל להיות בטוחים שהתיקון בוצע כיאות.

 וכו'. גם גני ילדים יטופלו ברמה הזו. נושא בטיחות בכל הרבדים שלן, מנזילות מים 



 

 

 חולון -ועד ההורים העירוני 

 

 
 

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

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

 

בטיחות, אבל יתחילו, לא יסיימו  אילון, שער האריות, גורדון, הדמוקרטי, ישורון יטופלו לא רק בנושא

 כל. אם תהיה קייטנה בבתי הספר בחופש יהיה רק חודש עבודה אחד.ה

 

, זה סכום מאד גבוה. כנראה שעשו מכרז ₪ 8,600עלות מזגן מגיעה ל  -בגלל מכרז עירוני –מזגנים 

 ההפעלה שלו, ולכן הגיע לסכום כזה. צריך לצאת למכרז חדש, אי אפשר להפר הסכם.לא נכון בצורת 

 

למה חלק מהמנהלים מזמינים ועושים רכש מכספי ניהול וחלק מבקשים מההורים? למה אין  – דנה

 הנחיות ברורות כדי שתהיה אחידות?

 

י אין בכוח כנראה שאין למנהלים מספיק כסף ולכן הם מבקשים מההורים. בתור יו"ר ועד הורים – חנה

 לעשות כלום ושום דבר לא זז. אני יו"ר שש שנים.

 

מכרז מסתיים? עדיין לא ברור, אילן לא קיבל תשובה, כרגע מבררים, אולי אפשר לצאת למכרז מתי ה

 תרגיל עוקף מכרז. רק על מזגנים לבתי הספר. אילן מנסה לעשות

 

 יעזור? מחאה להראות את האבסורד בכספים זהאם אני יוצאת ב – חני

 

. אני היום שנים 5-4תה קיימת מלפני יטימציה לשינוי הייאנחנו במהלך כדי לשנות. הלג – אילן קומה

 במצב של הסכמה לבצע שינויים. ובואו ניתן לזה זמן.

המחאה מובילה להסכמה, לשינוי, אבל יש כבר הסכמה אתם יכולים לעשות מחאה וזה לגיטימי. 

 לשינוי.

 

אני רוצה לקנות לבית הספר ולהביא, אפשרי לעשות, הבעיה היא שאם תיווצר בעיה מי יהיה  – רענן

זגן? הוא הוכנס לא לפי על ילד, מי האחראי על המשנים המזגן נפל  4האחראי? נניח נקנה מזגן ואחרי 

 הנוהל.

 

 א ישות משפטית.ועד הורים הוא ל
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הוא טוב. מתנגד לזה שיצא מהורים. שקל מול שקל צריך להיות מכספי  של שקל מול שקל תרוןלכן הפ

בי"ס ולא מכספי הורים. ויש להם כספים. הם משכירים חדרים, לא לימי הולדת, לאירועים נקודתיים, 

 ש בעיהכנסים. אילן יבדוק את נושאי ימי ההולדת, השכרת אולם של ביה"ס לעומק. בימי הולדת י

לכן וכו'. יש בעיות תפעוליות שקימות והו שלא יהיה מצב שהבלון יתפוצץ משפטית וצריך לנסח מש

מנהל , הורה  -שפו מישהוחמנהלים לא אוהבים לעשות ימי הולדת באולם. אסור שיקרו דברים שי

בועד, רשות, לפגיעה בילדים ותביעות משפטיות. צריך לזהות תקלות לפני ולתת להם תשובות ולהגן 

 מפניהם.

 

המערכת דורשת הרבה מאד שינויים ואני מציב אותם וקשה לעשות הכל מהרגע   - אילן קומה

היה להרגע, לא אהב לייצר ציפיות, יש הרבה דברים לתקן ולשנות והם לא יקרו בבת אחת, לא ת

 ל, אבל כן התחילו תהליך והרשות מבינה שיש בעיה ומתחיליםתשובה תוך שבוע על שקל מול שק

 לטפל בה.

 

 שירותים לא במצב טוב, מתי נדע אם יהיה מנקה מהבוקר? – בי"ס שמיר

 

 אילן ייתן תשובה אחרי פסח.

 

מנהלי בתי הספר הונחו שהם אמורים לכסות את עמלות הבנקים כפי שמופיע בחוזר  – עמלות בנקים

 מנכ"ל. יצאה תכתובת פנימית ויצא מכתב.

 

 .מבקשת אחורה שבע שנים – יפעת מרביבים

 

פנו לאילן וזה טופל מידית. זה הובטח בשנה  –בהצלחה לאילן, שירותים נגישים לילדה נכה  – הס

 הקודמת ולא בוצע עד הפניה לאילן.

 

יש מלחמה בין החברה הכלכלית שמנהלת את שחר אסיסטנס ומנהלים לא יודעים מה הם אמורים 

 לקבל מחברת שחר אסיסטנס ומה הם אמורים לקבל מהחברה הכלכלית.
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 המנהלים קיבלו חוברת הסבר מתחילת השנה ואם יש צורך נשלח שוב. – לן קומהאי

 

 בנושא הבטיחות ולאור מה שקרה בדינור. יש להם יציאה ישר לכביש ואין מעקה. – יפעת

 

צריך לחשוב על דרכי הגישה, במקרה זה הם לא יוצאים לכביש הראשי אלא לשביל ולכן  – אילן קומה

 אין מעקה.

ביר את הכניסה ברביבים ודיברו עם המנהלת על זה, בודקים מה התנועה במקום והאם יש צורך להע

 צריך להוסיף במקומות כאלה עמודי ביטחון.

 

 אילן מטפל בזה שהחוג יתבטל. -בהיעדר סלים, פתחו חוג טניס – שמיר

 

 כתות של חינוך מיוחד, חלק מהילדים נכים ואין מעלית. 3בי"ס תבור עם  –חנה 

 

 תן תשובה אחראית.ית המנכ"לית באופן מידי. הוא יבדוק ויימטופל להנגשה לפי הנחי – קומהאילן 

 

 

 איריס קופיט – כתבה

 עדנה כליפי – הדפיסה

 

 

 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 ednakalifi57@gmail.com דוא"ל
  

 052-4237683                         נייד: 

 

 

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

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

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              

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