
 

 

 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:

 

 "ד טבת, תשע"גכ 

 3102ינואר,  6 

 

 )מדיאטק( 2.2.1.1.ישיבת ועד מיום  כוםסי

 

: רועי דביר, שמעון יום טוב, דרור חכמון, איציק שמסיאן, אבי קציני, מוטי ישראלי, טל גינדי, אריה נוכחים

 עדנה כליפי, רענן שוורץ, חגית שמחוני, איריס קופיט, אביבית גלעד, ניסים נחום, דלית מיוחס,אשכנזי, 

 : אבי קצב, אילנית אמסלם, איציק שורי, פרידה בוסניחסרים

 : אלי מור, אלרון פנחסאורחים

 

בית הישיבות יתקיימו מעתה בימי ראשון, הראשון בכל חודש. הישיבות יתארחו בכל פעם ב ישיבות ועד:

 .33:11. סיום משוער: 01:01ספר אחר. שעת הגעה: 

 

: יתקיימו ישיבות הדרכה לחברי מועצה ע"י נציגי הועדות השונות. באחריות ראשי האשכולות מועצת הורים

 איציק שמסיאן )יסודיים( ורועי דביר )על יסודיים( לתאם ימי הדרכה.

 

ההורה אל המורה, באין טיפול הולם פונה אל בתחילת התהליך פונה הליך טיפול בבעיה בית ספרית: 

רכז/ת שכבה ו/או מנהל/ת. באין מענה לפנייה פונה אל יו"ר ועד הורים מוסדי. אם הנ"ל לא מצליח לטפל 

עצמאית פונה אל יוני במייל עם העתק אל יו"ר ועדה ויו"ר אשכול וכן גם ליו"ר ועד הורים עירוני. במידה ועדיין 

 בר לטיפול של יו"ר ועד הורים עירוני אל מול ביה"ס מחד והמנהל מאידך.לא נמצא מענה הולם עו

מטרת התהליך היא להעצים את יו"רי בתי הספר, להפוך אותם למעורבים ולעודד שיח והבנה בין הגורמים 

 המעורבים.

 

 : כל מסמך יוצא ישא את לוגו הועד העירוני עם כתובות האינטרנט, הפייסבוק והטוויטר. הפצת מסמכי ועד

 

: לאחר מיצוי פעולות העירייה בנושא רמזור ברח' אלופי צה"ל, תתקיים פגישה אריה אשכנזי -ועדת בטיחות

לות אל מול עם מנהלת בי"ס ניב ובהמשך עם ראש אגף התנועה בעירייה וגב' יפה הראל  לתיאום המשך פעי

 משרד התחבורה. הפגישה תידון גם בנושא רמזורים בבי"ס גולדה והשרון ומעבר חצייה בקראוזה.

בעייה ביציאה משערי בית ספר ב: גורדון, דינור ורביבים. במקומות אלו יש כמות גדולה של ילדים שיוצאים 

ספר ובשל תנאי השטח הביתה בו זמנית, דרך שער אחד בלבד. בהמשך לסיור של ניסים נחום בבתי 
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ברביבים וגורדון יבצע ניסים פעילות אל מול מנהלות בתי ספר אלו במטרה לפתור הבעיה. הנ"ל בתצורה של 

 יציאה מוקדמת יותר של חלק מהילדים/ חנייה במקומות סמוכים לביה"ס במקום בפתח השער וכו'.. 

להעביר אל יוני בקשה לשומר נוסף בשער הבעיה הינה בשל שיפוץ הכביש מחוץ לביה"ס. לפיכך יש  -בדינור

השני של בית הספר במימון החברה המשפצת. הובהר כי חל איסור מוחלט לממן שומר נוסף בכספי הורים 

 של בית הספר.

 

: אלרון פנחס מבקש ליצור פלטפורמה ידידותית ויעילה לרישום לגני ילדים באמצעות רישום לגני ילדים

ההרשמה יוצרת לעיתים בעיות שניתן לפתור מראש באמצעות פלטפורמה האינטרנט. כיום באתר הקיים 

נכונה ושדות רישום נכונים. תתקיים פגישה עם מנהלת מח' גני ילדים בעירייה לקידום הנושא כמו גם עם מח' 

 מערכות מידע עירונית.

 

ל קהל, ניהול מו"מ, באחריות רענן לקדם פתיחת סדנאות בנושאים כגון: ניהול זמן, עמידה מובי"ס להורים: 

הזמנה תהליך קבלת החלטות, גישור, מחשבים ועוד וכן סיורים באתרים עירוניים כגון: דיאלוג בחשכה, 

 לשקט ועוד. הנ"ל יבוצע בכפוף לתקציב וסדרי עדיפויות.

 

והועד הועד הארצי החל לפעול ביוני  -31.03.03שמעון יום טוב נכח בישיבה שהתקיימה ב   -ועד הורים ארצי

עבור הועד ₪  0.1העירוני של חולון חבר בו. בשנה הבאה נצטרך לגבות מהתלמידים השתתפות בגובה 

הארצי. בימים אלו הועד הארצי בונה עצמו. בעיר חולון מתנהל הועד בהלימה למנהל החינוך בכל התחומים 

 מצב שלא מוכר כלל בערים אחרות, בדגש על המבוססות שבהן. -באמצעות וועדות

 

טקס פתיחה של כדורשת. דרור מבקש מרותי שלוסברג )מנהלת  31.0.3102דרור חכמון: ב   -ועדת ספורט

מחלקת נוער בעירייה( ואורית בוקר )רשת קהילה ופנאי( לרשום ולציין את לוגו הועד העירוני בכל פעילות בה 

 משתתפים ילדי העיר.

 ם יועברו בהמשך לאחר מיפוי צרכים.. נדרש ספונסר. פרטי01-01.2.3102הסטריטבול יתקיים ב 

כרגע התלמידות משלמות אך לא מתקיימים אימונים בפועל. הנושא הגיע לדיון  -אליצור חולון )כדורסל בנות(

אל שולחנו של עוזר ראש העיר לאחר שמנהל מח' הספורט העירוני לא הצליח לזמן פגישה עם מאמן 

 הקבוצה.
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עולה כי מרבית המשתתפים  -נהל מח' האירועים של העירייהמ -מפגישה עם דורון שלום  -עדלאידע

בעדלאידע הינם גופים מחוץ לעיר בעוד הנציגות של ילדי העיר נמוכה. ככל הנראה אין שיתוף פעולה עם 

 הנהלות בתי הספר היסודיים. באחריות איציק שמסיאן לפעול קידום הנושא בתוך אשכולות היסודיים.

 

באחריות שמעון יום טוב  -בהקדם. משימות לטיפול: פרסום תיק נהליםהועדה יש לכנס את  ועדת כספים:

באחריות רועי דביר, תלבושת  -באחריות איציק שמסיאן, לוקרים -ובכפוף לאישורו, מידע בנושא הסעות

באחריות איריס  -באחריות רענן שוורץ, מזנונים -באחריות אבי קצב, מבנים למסיבות סוף שנה -אחידה

 באחריות טל גינדי -רי לימודקופיט, עז

 

מציע לבנות אמנת שירות להתנהלות הועד אל מול המערכת. חגית שמחוני תסייע אבי קציני  -אמנת שירות

 בנושא.

 

, הוקמה ועדה בראשות דלית מיוחס. דלית תכין חומר רקע על נושא הצהרונים בעיר, מחירים -ועדת צהרונים

 מיוחס, רועי דביר, איציק שמסיאן, מוטי ישראלי ושמעון יום טוב.תמורה וכו'... חברי הועדה: דלית 

 

 :החלטות

קצין המשטרה  -באחריות שמעון שמיר להעביר לחברי המועצה את כתובת המייל של עוז ישעיהו -

 על מנת לקדם פעילות התנדבותית -שהתארח בישיבת ועד

 מעדנה/מוטי אל חברי המועצהבאחריות שמעון שמיר להעביר את כל המידע/מיילים להפצה שיגיעו  -

כל יו"ר ועדה יגיש אוגדן הנחיות המתייחס לתחום הועדה שבראשה עומד, ומיועד לסיוע ליו"ר בית  -

 לו"ז לביצוע: ישיבת ועד הבאה -ספרי בהתנהלותו בבית הספר, כולל נקודות חשובות לציון

 

 

 ועד ההורים העירוני דוברת ,חגית שמחוני

 lhagitsi@bezeq.co.i              דוא"ל:

 050-7337676                          נייד: 

 

 

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

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

 https://twitter.com/VaadHorimHolon          תעקבו אחרינו :     
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