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  31.66.62סיכום ישיבת מועצת ההורים מתאריך 

 

 יו"ר מועצת ההורים העירוני .  –שמעון שמיר  פתיחהדברי 

ברוכים הבאים, שמח לראות אנשים חדשים שהצטרפו למועצת ההורים העירונית. מבקש להחמיא לכם 

 שהגעתם בזמן, אנו פותחים את הישיבה בשעה שקבענו, בתוכניתי להמשיך כך גם בעתיד. 

  2מפגשים כאשר  6עקב פעילויות חנוכה בבתי הספר חסרים חלק מחברי המועצה. השנה יהיו לפחות 

 הרמות כוסית לקראת פסח וראש השנה.  מתוכם הנם

 מטרות המפגשים 

  .הכרת הנהגות ההורים בעיר 

 .גיבוש 

 העברת מידע.קבלה ו 

 .יצירת קשרים בין הנהגות בתי הספר 

  .קידום רעיונות יצירתיים לתועלת ההורים והתלמידים בחולון 

 

לציין שרק חברי המועצה הרשומים השנה יתקיימו בחירות לוועד ההורים העירוני כנראה בחודש מאי. עלי 

אם מישהו מהנוכחים לא רשום כחבר מועצה ומעוניין לבחור  .אצל המזכירה עדנה יוכלו לבחור ו/או להיבחר

 .או יו"ר בית הספר שלו  או להיבחר מוזמן לבדוק מול עדנה

 

את  נסות לשתףלהציף בעיות שההורים נתקלים בהם ול ,כחברי מועצת ההורים תפקידנו לייצג את ההורים

לעדכן את חברי ועד ההורים העירוני בכתב ולא לחכות רק לישיבת פנות ו, מאוד חשוב להגורמים המתאימים

 המועצה בכדי לקבל תשובות. 

 

 עלי לציין לטובה את חברי הוועד בראשותו של שמעון יום טוב שפועלים רבות למען ההורים והילדים בעיר.

בניה של אתר ועד הורים ופייסבוק מעודכנים, אתם מוזמנים להיכנס מגיעה מחמאה לאלרון על תפעול ו

השנה בצורה טובה ולהתעדכן במידע ופרוטוקולים של ישיבות. הכוח שלנו הוא באחדות כולי תקווה שנצליח 

 יותר משנה שעברה.

 

 בהמשך הערב תתחלקו לקבוצות בשיטת המרחב הפתוח, המטרה לנהל שיח ולהעלות הצעות בתוך הקבוצה

 ולאחר מכן מול כל חברי המועצה. מודה לכולכם על ההתנדבות.

   .בוצע סבב הכרות של הנוכחים במפגש
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  .יו"ר ועד ההורים העירוני -סקירה על הפעילות השוטפת שמעון יום טוב 

ערב טוב לכולם יש לנו שיתוף פעולה מצוין עם ארגון ההורים הארצי, אנו מקבלים מהם עדכונים שוטפים כולל 

ספר, בדוא"ל פעילויות בוועדות בכנסת, כיום ישנה פעילות לחקיקת חוק בנושא השאלת ספרים בבית ה

כנית המפגשים והדיונים בוועדות הכנסת יש אפשרות להגיע לישיבות בכנסת בתאום שמועבר אליכם מצ"ב ת

 .מראש עם ארגון ההורים הארצי זו חוויה מרגשת שאני ממליץ לכם לעבור כאזרחים והורים

 

 יש לנו אתר ופייסבוק של ועד ההורים העירוני כולכם מוזמנים לעשות לייק להצטרף ולקבל עדכונים.

 

בשבוע שעבר היה מפגש עם הנהגות הורים של בתי ספר יסודיים, כיבדה אותנו גב' יהודית בראון שסקרה 

תקן של ראש מנהל בפנינו את הקשיים ואת התחושות הקשות במערכת. היא שיתפה אותנו על תפקודה על 

החינוך כאשר היא ציינה בדבריה ש"מנהל החינוך" במשבר אין מנהל אגף על יסודי, כפי שידוע לכולם ראש 

 המנהל דורית התפטרה ויהודית מנסה לפעול כמיטב יכולתה בנוסף לתפקידה כמנהלת החינוך היסודי.

 בקרוב יהיה מפגש דומה גם להנהגות בתי הספר העל יסודיים.

 

בפגישה העלנו מספר נושאים  .גב' חנה היום הייתה לנו ישיבה של חברי וועדת הקשר עם מנכ"לית העירייה 

, מו כן דיברנו על מיפוי גנים בעירכבמיוחד במצב השורר במנהל החינוך.  ,הדורשים לדעתנו תשומת לב

 הנוער מגיע לשם - לוןבתי הספר העירוניים, זנות באזור התעשייה בחושל  תמצומצמהשתתפות  -עדלאידע 

 .סכנה להדבקות במחלות

 

 . מציע עשרות אלפי שקלים בשיתוף פעולה עם העירייהפיילוט בעיר חולון בארגון ההורים הארצי מתקצב ב

כל הקודם "מוגבל  וזה על בסיס אשר יכולים להצטרף סדנה לוועדי ההורים בבתי הספר. מספר בתי הספר 

ודית זו, בסדנא תקבלו מידע וכלים איך לפעול ולתפקד מול הורים וצוות ממליץ לכם לקבל הטבה ייח "זוכה

 חברי ועד ההורים העירוני פועלים רבות, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל דבר שתצטרכו. בית הספר.

 

 הועלו בעיות ושאלות להלן חלק מייצג.בישיבת המועצה 

 בתלמיד? מה עושים אם הורה פונה אלינו בתלונה על התעללות של מורה 

 יש בעיה בטיחותית קשה בכביש רבינוביץ סכנת חיים למה לא מטפלים? -קציר 

  במזנוני בית הספרמוצרים עלויות המי מפקח על? 

 ?בעיה עם לבורנטיות בבית הספר 

 ?איך יכול להיות שיש מחשבים ואין מורה מתחילת השנה 



 

 

 חולון ההורים העירונימועצת 

 

 

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

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

 

 ?במעבדות אין ציוד כיצד רוכשים 

 רות הזהב ילדים נמצאים בין משאיות?ישנה סכנה לתלמידי משמ - שנקר 

  בעיית גישה לבית הספר האם ניתן לסגור כביש , הרכבים חוסמים תנועה ומסכנים את  -ישורון

 הילדים?

   ?האם אפשר להתלונן על מורה גם אם עבר זמן מההתעללות 

 .נוהל חתימה על צ'קים הקשורים לכספי הורים 

 .בדיקת רישום פלילי לעובדים בבתי הספר 

 

 ע"י הנוכחיםלהלן חלק מהפתרונות שהוצעו 

 לבקש מההורה המתלונן להעלות את הדברים בכתב בכדי שתוכלו לבדוק מול  ,בכל מקרה של בעיה

 הגורמים המתאימים. במקרה של חשש למעשה פלילי להפנות להגיש תלונה למשטרה.

  מתועדת בכתב.בעיות עם צוות וציוד לתאם ישיבה דחופה עם הנהלת בית הספר אשר תהיה 

  לפנות לשוטר הקהילתי עם הבעיה יש לו מתנדבים  -בנושא סכנה לתלמידים ולמשמרות הזה"ב

במדים שעומדים לרשותו. לפנות לחנויות אשר מקבלים סחורות מהמשאיות שמהוות סכנה ולבקש 

 לשנות את שעת החלוקה.

  להעלות את כל הבעיות בכתב ולהעביר לטיפולו של יו"ר ועדת  -בנושא סכנה בכביש רבינוביץ

 מפרים.אלבדיקת האפשרות לשים ב ,הבטיחות בוועד ההורים העירוני

 .ייבדק ע"י הוועד. -וחלק אמר שה לא חוקי פ חלק מהנוכחים אמר שניתן לעשות בדיקת ר 

 

 הקבוצות.הנוכחים בישיבה התחלקו לקבוצות ולהלן הצעות ראשוניות שהועלו מתוך 

  לפעול לשינוי האווירה וטון הדיבור כי יש הרגשה לא נעימה מהשתלטות הצד הגברי בישיבות הוועד

 והמועצה.

 )לפעול למתן הנחות רציניות להורים ולתושבי חולון במתקנים עירוניים.)תעודת תושב/הורה 

  .לפעול להעשרת חוגים בקרן קרב 

 .לפעול להגברת פעילות סיירת הורים 

  בהתנדבות בפני תלמידי בתי הספר.הרצאות 

 .לפעול לגיבוש טוב יותר והעברת מידע בין חברי המועצה ויו"ר 

 .תודה למשתתפים הישיבה הסתיימה כמתוכנן

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

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

  

 **************לתשומת לב: המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.***************   

http://www.facebook.com/VaadHorimHolon
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