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 ג"תשע, אדר' ז 

 

 בית העירייה 1.2.21. כנס ועדי הורים על יסודיים

 

גינדי, שמעון שמיר, איציק שמסיאן, איריס יו"ר ועד הורים עירוני אלרון פנחס, אריה אשכנזי, טל  -מוטי ישראלינוכחים: 

 קופיט, שמעון יום טוב, דרור חכמון, חגית שמחוני, דורית כהן

נבון, ליליאן  -אלון, חמדה כהן -נבון, רונן דגן -הרצוג, דני קרייסברגר -ורד גרינפלד נציגי בתי ספר על יסודיים:

 קציר-מיטרני, סמדר -קציר, אילנה -מיטרני, אייל סיריון -טק היי, הדרה אלקבץ-היי -בנגלסדורף

מנהל אגף לחינוך על יסודי במנהל החינוך,  -מנהל אגף ארגון ובקרה במנהל החינוך, רוני הרניק -יוני רובינשטייןאורחים:  

 משה מועלם

 הצגת הנוכחים ודברי פתיחה מוטי ישראלי:

 אדם. הלמידה אמורה לשרת בני אדם. חינוך ודרך ארץ: הציג את עצמו ואת ה"אני מאמין" שלו: תלמידים כבני רוני הרניק

לתלמידים יביאו להתקדמות בלימודים. יש להעביר את הזרקורים מהציונים לתלמידים. כעת נמצא בעיצומו של מהלך מול 

ה משרד החינוך לקבל אישור לעיר בניסוי על מנת לקיים בגרויות מבוססות פרוייקטים. מפאת הזמן הקצר מציע לקיים פגיש

 ני לדון בהשקפותיו בנושאי החינוך ודיון בנושא "העיר חולון לאן".מורחבת עם ועד ההורים העירו

רוני מאמין כי באיזשהו מקום זה עושה עוול לילדים שלא רוצים/יכולים להפיק תועלת  -הכלת ילדים )לא מנשירים וכו'..(

ליכולות הילד )בתי ספר אלטרנטיביים כגון: מיטרני,  מביה"ס. אותם ילדים יועברו למסגרות אחרות בצורה מסודרת בהתאם

 נעמ"ת וטומשין(.

במודל של שקל מול שקל יחד עם ההורים.  ₪ 022,222-: בשנה האחרונה נרכשו מזגנים בכמזגנים :יוני רובינשטיין

יבים. לאור קיימת החלטה ברמה עירונית שמזגנים נמצאים בקטגוריה של רכישה מרצון. הורים שלא ירצו לרכוש לא חי

 ריבוי שאלות בנושא יקיים מוטי דיון נפרד בנושא מזגנים.

: איריס קופיט מעלה את סוגיית המחסור בפסיכולוגים במוסדות החינוך. יוני: המצב לא טוב ברמה ארצית בכלל פסיכולוגים

 לעשות.ובעיר חולון בפרט וזאת בעיקר בשל רף שכר נמוך. בעירייה/מנהל החינוך מטכסים עצה מה ניתן 

יוני מסביר על הפרטת שירותי האחיות ברמה הארצית. בחולון, בכל בתי הספר עדיין נשמר חדר האחיות   מחסור באחיות:

כרגע ובשיתוף עם ועד הורים  וזאת ברמת העיקרון. הזכיינית "נטלי" עבדה בצורה טובה בחולון ועמדה ביעדים שהוצבו.

יוני מציין כי כל הסייעות בחינוך המיוחד והרגיל, אבות הבית,  כממלכתי.ארצי, מנסים לקדם מהלך שיגדיר את השירות 

 עברו קורס עזרה ראשונה. -בכל מוסדות החינוך -מזכירות, פקידות ולבורנטיות
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מכיוון שבבתי הספר אין אחיות על בסיס קבוע, יש לדאוג בכל קומה בביה"ס לארון עזרה ראשונה וכן  -שמעון יום טוב

 ת החייאה בכל מוסד. הנושא יידון בישיבה הקרובה.לבלון חמצן וערכ

 דברי ברכה לנוכחים. -שמעון שמיר

 הרצאה בנושא יחסי גומלין דרך המשולש: הנהלת ביה"ס+ ועד הורים מוסדי+ מנהל החינוך. -משה מועלם

 סדי נבחר יש בתי ספר בעיר שבהם הועד נבחר ע"י הנהלת בית הספר ולא ע"י ההורים. חשוב להדגיש כי הועד המו

 ע"י ההורים בלבד בהצבעה דמוקרטית. הישיבות מתנהלות ע"י הועד המוסדי והמנהלת מצטרפת עפ"י רצונה.

 גביית כספי הורים בבתי ספר נעשית תמיד בשיתוף ועד ההורים. רצוי ללמוד את כוונת המדינה לבצע  -כספי הורים

 לבתי הספרגביית תשלומי הורים באמצעות הביטוח הלאומי והעברת הכספים 

  ועדת הכספים של הכנסת קובעת את הסכומים המקסימליים המותרים לגבייה מידי שנה אך אין חובה לגבות את

 אין להעניש ילד שאינו משלם. -המקסימום ברמה הבית ספרית. ברמת הנחייה

 ני שנקבע בחשבון הורים צריכים להיות שלושה בעלי זכות חתימה: מנהלת, מזכירה ונציג הורים. בנוהל עירו

 מצויין בפירוש כי נציג הורים יחד עם נציג ביה"ס חותם על צ'קים של תשלומי הורים.

  :כספים שבי"ס מקבל ממנהל החינוך  -כספי ניהול עצמי, כספי הוריםלביה"ס מס' צינורות להזרמת כספים

: להזמנת ף הצטיידותסעיפעמיים בשנה לצורך אחזקה שוטפת והתנהלות של ביה"ס )תשלומי חשמל, מים וכו'..(, 

: תקציב שביה"ס מקבל מהעירייה להצטיידות במכשור כגון: ברקו, מחשבים סעיף טכנולוגיציוד, ריהוט וכו'.., 

 וכו'...

יב', עבור -לילד , עבור כל אחד מהתלמידים בכיתות י' ₪ 12-בנוסף, העירייה מעבירה לבתי הספר תקציב של כ

הסכום נמחק  -ומועבר שנתית לביה"ס. במידה שלא משתמשים . התקציב הנ"ל "צבוע"הוצאות רפואיות

 מהתקציב.

 .תקציב שכפולכמו כן מקבל ביה"ס מהעירייה 

בתי ספר הנמצאים בפרוייקט בשיתוף רשת קהילה ופנאי קיבלו את יתרות הכספים  -השאלת ספריםיו"ר ועדת טל גינדי: 

ום. הכסף אינו מועבר באופן אוטומטי לביה"ס. לאחר מהרשת. יש לברר מול ביה"ס האם משכו את הסכ 0277של שנת 

 נכנס הסכום ליתרות כספי הורים. -שמושכים

הוצגה מצגת בנושא ביטחון ובטיחות ואופן התקשרות עם הועדה לטיפול  -: יו"ר ועדת ביטחון ובטיחות -אריה אשכנזי

 במקרה בטיחות. לצפייה במצגת יש להיכנס לאתר. דגשים של אריה: 

  את ביה"ס וההנהלה בנושא בטיחות בביה"סיש לבקר 

 חשוב לבדוק מהי הכמות המותרת לאכלוס מקלט: צוות + תלמידים. -בעיתות חירום 
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: לוודא שכספי טיולים מגיעים לחשבון ההורים מסבסוד משרד החינוך. כמו כן, יש תוספת בנושא כספים -שמעון יום טוב

לתת את הדעת לעובדה כי בשל תוכנית הקיצוצים הרוחבית הצפוייה להיות, ייתכן ובשנה הבאה לא יהיה תקצוב לטיולים. 

 התקצוב הינו במסגרת הוראת שעה בלבד.

. עיקרי . לצפייה במצגת יש להיכנס לאתר נוער ותרבותצגת בנושא הוצגה מ: יו"ר ועדת נוער ותרבות -איריס קופיט

 המצגת:

 מטרות הועדה 

 פונקציות במנהל החינוך 

 'יב'-חינוך לא פורמלי כיתות ז 

 מבנה מח' הנוער בחלוקה לתנועות נוער ותחום נוער 

 מנהיגות וקשרי חוץ בחלוקה למנהיגות שכונתית ומנהיגות עירונית 

 ני למניע אלימות וסמיםהמטה העירו -תחום מניעה 

 מרכז  -מרכז נוער עולה מחבר העמים בסיכון, הפוך על הפוך -עמותת עלם המפעילה בעיר שלושה מתקנים: מיקס

 ימים בשבוע. 6ייעוץ המיועד לנוער במצוקה, ניידת המסיירת 

 איריס מבקשת את עזרת ההורים להצטרף לסיורים בניידת עלם בליווי והדרכה שלהם

 

 צוע:משימות לבי

 באחריות עדנה -פגישה עם חברי הועד עם רוני הרניק .7

 דיון בנושא שפ"ח .0

 דיון בנושא מזגנים .1

 דיון בנושא ציוד החייאה ועזרה ראשונה בבתי הספר .0

 באחריות אבי קצב -שליחת נוהל חתימה על צ'קים לחברי מועצה, כפי שנחתם מול המנהל .5

 באחריות אלרון -עדכוני הוריםהכנת דף מנחה לכניסה לאתר ועד הורים עירוני לצורך  .6

 

 

   ערכה: חגית שמחוני

 

 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

