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41.8.62 

 ל' באב תשע"ד

 במדייטק 41.8.52יבת ועד הורים עירוני ביש סיכום

 

איציק שורי, שמעון יום טוב, טל גינדי, איריס קופיט, דרור חכמון, לילך רון לוי, רינת  נוכחים:

משיח, אלון מוכתר, אילנית אמסלם, דוד פרין, חגית שמחוני, איציק שמסיאן, אבי קציני, רועי 

 ץ, דורית קסוטו, ניסים נחום, עדנה כליפי.דביר, רענן שור

 אבי קצב, יפית שירקני. חסרים:

 סיימון דוראל אורח:

 

 התוכניות לגבי פתיחת שנת הלימודים משתנות מיום ליום. –שמעון יום טוב 

 

חשבו שהכיתות הקטנות א' ב' ג' ילמדו במחצית הראשונה של השבוע והכתות הגבוהות יותר 

של השבוע. כרגע חושבים על כך שכתות א' וז' יגיעו ביום הראשון בשעה ה יילמדו במחצית השני

 לבית הספר והכל עוד לא סופי. 0099

יש מחשבה שחלק מהתלמידים יתחילו ללמוד שעה מאוחר יותר כדי לא לגרום עומס על הכבישים 

 בשמונה בבוקר.

סתדרות כך מה וחצי....צריך אישור עלמנסים לקדם את פתיחת שערי בתי הספר בשעה שבע 

 המורים.

 ישנם בתי ספר בעיר שהמקלט שלהם אינו יכול להכיל את כל התלמידים במקרה של אזעקה.

 ישנם גם חדרי מדרגות בבתי הספר שאינם מרחב מוגן כי יש בהן זכוכיות.

 

 מה קורה עם ההסעות של ילדי החינוך המיוחד, כיצד מתמודדים בזמן אזעקה? – לילך רון לוי

 

 ' יש ישיבה לועדת קשר על פתיחת שנה.מחר יום ג

ביום חמישי הקרוב אמורה להתקיים ישיבה עם ועד ההורים של ביה"ס, טליה ראש  מינהל החינוך 

ואסנת מנהלת אגף חינוך על יסודי. המגמה היא שיהיה לבית הספר כרגע ניהול ציוותי של מורים 

 וך בהם.אנחנו כועד הורים עירוני נלווה אותם ונתמ.סנת וטליה וא
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 ראש העיר יממן את ההסעות מהקריה עד סוף ספטמבר. -קריית מיכה

 

לאפשר לה לארגן מסיבה   , נע את הגורמים במינהל ובלשכהכשירן חנינה פנתה אלי בבקשה לש

אישור למסיבה, אם   ןהשנה. כרגע אי למסיבות סוף ₪ 009,999בספטמבר לנוער, המדינה תקצבה 

ביתרת הכסף היא מתכוונת לעשות עוד עשרה אירועים  וחזר למדינה.המסיבה לא תתקיים הכסף י

 קטנים לנוער. דורון שלום מנהל מחלקת אירועים צריך לתת אישור.

 אולי נבקש ממנה לעשות אירוע גם לילדי החינוך המיוחד. – איציק שמסיאן

 

שלוש שעות הייתה ישיבה לועדת קרן קרב עם איטי. רצו לעלות את קרן קרב ל – דורית קסוטו

בשבוע ולהעלות את השתתפות ההורים,  לבסוף הוסכם שבספטמבר יהיו שעתיים וחצי של קרן 

 קרב ובנובמבר יעלו לשלוש שעות, אבל ההורים ישלמו רק עבור שעתיים וחצי.

קרן קרב ומשרד החינוך  09%יוני הצליח להשיג הגדלת תקציב עבור קרן קרב. ההורים יממנו 

 לשלוש השנים הקרובות. . יש הסכם09%יממנו 

 

עוברים לניהול עצמי מלא. המנהלים יוכלו לפטר ולהעסיק בחולון  היסודי בתי הספר – ניהול עצמי

מורים. בי"ס יצטרך להגיש דו"ח של רווח והפסד. בתי הספר יקבלו תמיכה ממשרד החינוך עבור 

 כל תלמיד.

 של ביה"ס יעבוד מול המנהל ויהיו לו יותר סמכויות. השנה תהיה שנת פיילוט.ועד ההורים 

 

טליה רוצה להכניס את כל בתי הספר לתקשוב בית ספרי שזה אומר רוחב פס  – נושא התקשוב

 תלמידים ולשני ג' יגה. 09קווי לכל בתי הספר. רוחב הפס שמכניסים לתוך בי"ס מתאים ל

 

יו"ר הועדה העירונית הוא מר זוהר  .גוסטנית התכנסה בתחילת אוהועדה  העירו – ועדת ביטחון

נוימרק מ"מ ראש העיר וסגנו. היו נציגים שלנו בישיבה, יפה הראל והפיקוח העירוני. הועלו מס' 

 כיכר סרור...מתכוונים לשנות את כל מבנה הכיכר. –בעיות כמו שנקר 

 בחט"ב ובתיכון מתכוונים לעשות חניות לאופניים.

 יש רמזור. –ה גולד

 ביקשנו שבכל בי"ס יהיה שילוט מסודר "מרחב מוגן".
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שעה  60099-64099משדר ביום שני משעה  , קול ישראל למען סטודנטים –רדיו קסם  – רועי דביר

יום אני הועליתי לשידור. ואבי קציני והגינדי  טל שוורץ, לתושבי חולון. בעבר הועלו לשידור רענן 

ינים אולי כי שעת השידור לא אטרקטיבית.. הרדיו מקבל תקציב מקול כל כך מאז כרגע אין

, תקציב מאד מצומצם. הרדיו משדר בימים מתים, שני שלישי וחמישי מתשע בבוקר עד ישראל

ר בימי שישי כדי שיאזינו רק בחולון. הצענו להם לעבור לשד שלו שתיים בצהריים. תדר התקשורת

 אנשים. להם יותר

 

 טיחות וביטחון שתתקיים מחר בשש במינהל פתוחה לכל חברי מועצת ההורים.הישיבה לועדת ב

 מחר ישיבה לחברי ועדת קשר אצל דורית בשעה חמש.

 סיור במוסדות חינוך, כולכם מוזמנים. -ביום הראשון ללימודים אני מתלווה בבוקר לראש העיר 

 

 הרמת כוסית חגיגית ב עיריית חולון. 59:91בשעה  51.9.52ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתבה והדפיסה:

 

 

 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 ednakalifi57@gmail.comדוא"ל:         
 

 250-3047324                         נייד: 

 

 

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

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

 aadHorimHolonhttps://twitter.com/Vתעקבו אחרינו :              
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