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47.7.2 

 

 47.7.2ישיבת ועד בסיכום 

ן, טל גינדי, רועי דביר, דוד שמעון יום טוב, יפית שירקני, רענן שורץ, דורית קסוטו, דרור חכמו נוכחים:

 בי קציני7א וכתר, איציק  שמסיאן, עמיחי פינק,, אלון מפרין

 

  –סקירה של יו"ר ועדות 

פר החמישי שעבר את סדנת מהות7 מטרת בשלב זה מסיימים את בית הס - בי"ס להורים  –רענן 

 –ראש האשכול  הסדנה היא לגשר בין צוות בית הספר מול ועד ההורים המוסדי7 הליווי נעשה ע"י 

 רענן, דרור, איציק, ניסים, אילנית וטל7

 הרעיון הינו לתת מענה לועד ההורים במקרה שצצה בעיה או שאלה7

 דים 7חשוב שנהיה נוכחים כי כך גם אנו למ – דרור

 כנס ארצי בנושא מעורבות הורים7 הנציג שלנו בכנס הוא רענן7 – שמעון

קיים טורניר כדורגל לכל ילדי חולון דרך רשת קהילה ופנאי7 הטורניר  - ועדת ספורט  –דרור 

 בבתי הספר7ו 7 קיים  פרסום באתר הועד וגם בקרב מועצת הנוער417.7.2עד ה 7.7.2.מתקיים בתאריך 

בול נדחה למועד פתיחת הליגה של הכדורסל7 קיים שיתוף פעולה עם יגאל אייל והפועל טורניר סטריט 

בנים ובנות בענף הכדורעף7 עמותה ללא רווחים ושיהיו בה נציגי ההורים7 כל  –בעניין פתיחת עמותה 

 העמותה בשיתוף בית ספר נבון7

תיקים לילדי  41.וקת ותקציב לחל שיחות ומפגשים קיבלנו אישורלאחר  – השאלת ספרים -טל  

נקבל מרשת קהילה ופנאי דוח מרוכז  17.7.2.חולון7 בימים אלו מתבצעת חלוקת התיקים7 עד לתאריך 

ספר יריד ספרים,  7 בחודש יוני התקיימו בשלושה בתישל בתי הספר אשר בפרויקט השאלת כספים

לקחים לקראת השנה אורט, הרצוג וק"ש7 הייתה היענות של התלמידים ויש לקבל החלטה ולהפיק 

 הבאה7

 נותנים תגובה לתקשורת7 )שמעון(רק טל ואני – דוברות

קיים פורום שאיליו צורפו דוד פרין ואיציק שמסיאן7 בנעמ"ת בוצעה  – ועדת גנים –אבי קציני 

 הרשמה אך לא  היו הרבה נרשמים בגלל המבנה והשיפוצים במקום7 הגן ניסגר מטעמים כלכליים7

 ישום באינטרנט7שיפור הר – מטרות
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 ישנם שמועות שרוצים לשנות את קרן קרב לתל"ן, יש לקבל יותר פרטים7 –קרן קרב  –שמעון 

 יש לסכם תאריך על מפגש ראשוני עם הועדה ותחילת עבודה7

 שלחתי מטרות ויעדים7  - חינוך מיוחד –עמיחי 

 השברולט7  גנוןבס רוצה לקיים אירוע לפני סוכות לידי החינוך המיוחד7

 בפייס7 –באסיפת הורים בתחילת שנה להוסיף את החומר חולון עיר לכל הילדים 

 שינוי המכרז7 –"פאמי"  – שירותים רפואיים

 העניין מולם7 אתלבדוק  – "ת"קרן לידידו

+ האוהל הלבן7 – ועדת נוער  רוצים לקיים סיור לילה לכל חברי המועצה

 דתיים שחזרו בשאלה7 – דת"לש

 , שמעון, איריס, אלון41:117בשעה  17.7.2. – ניידת עלם

 שנה שעברה7בהשבוע יתקיים מפגש עם ניסים אשכנזי על הדברים שלא נסגרו  – בטיחות וביטחון

+ארונות חשמל מחויב טיפול מידי7 כמו כן הטיפול בעצים7 נושא  הקרינה 

 על ידי השוטרת7 41787.2משמרות הזה"ב יקבלו הדרכה ב

 ניין קריית מיכה7התקיימה פגישה בע – סייעיםה

 לדאוג לחסון בנים כמו לבנים7 – ועדת בריאות

 טל גינדי כתבה:

 עדנה כליפי הדפיסה:
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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/VaadHorimHolonנו :              תעקבו אחרי
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