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 יום ד' 21.62.62תאריך מישיבת מועצת ההורים  סיכום
 
 

 יו"ר מועצת ההורים. – שמעון שמיר
 

 ברוכים הבאים, היום תהיה ישיבת מועצה במתכונת שונה מבעבר.
 ,להודות לכל מי שהגיעאני שמח להתניע את ישיבת המועצה הראשונה לשנה הזו. אבקש 

 נדבות. הבטחתי שישיבות המועצה תהיינה שונות ממה שהיה בעבר.מודה לכולכם על ההת
 .וההורים לטובת הילדים ,לשנות, ביחד אתכםחשבתי בר מועצה וישנם דברים ששנה אני ח 03 כ

 .היום לא נטפל בבעיות ולא נענה על שאלות, את זה נעשה במפגשים הבאים שלנו בחודש הבא
, בנוסף יהיה גם מפגש ליו"ר גני יו"ר חט"ב ותיכוןוהשני ל יבתי ספר יסוד שני מפגשים: האחד ליו"רבחודש הבא יהיו 

 אלו נציף בעיות שאין להם מענה וננסה לקדם דברים.גני ילדים בעיר. בישיבות  081ילדים. ישנם 
 

ם אלשתף ולייצג את ההורים.ולנסות לפתור אותן שההורים נתקלים בהם להציף בעיות תפקידנו כחברי מועצת ההורים 
 במייל ליו"ר ועד הורים עירוני מוטי ישראלי או אלי.  אפשר לכתובבלתי פתירה בעיה קיימת 

, להעביר במידע המתקבל ע"י ועד ההורים אשתדל עד כמה שאפשר לעדכן אתכםבמסגרת השקיפות שהבטחתי 
לפרויקט שקל מול  מה שקורה בכל הנוגעעל סטטוסים ומיוני מקבלים שקיפות מלאה  השנהפרוטוקולים של ישיבות. 

  שקל.
  אני מצפה מכל אחד ואחד מכם שיתייחס לתפקיד שלו כיו"ר או כחבר מועצה באחריות מלאה.

 המערכת תעריך אותנו כהורים אם נהיה מאוחדים., הכוח שלנו הוא באחדות
מען בתי שפועלים למען ההורים בעיר את משה יפרח אשר פעל ל , מועצהמשתתפים וחברי עלי לציין לשבח מספר 

. דני קרייסברגר שפעל ועשה הסכם מצויין עבור תלמידי בית הספר שלו הספר וארגן תרומה גדולה של מחשבים
אלרון פנחס הורה שהגיע בהתנדבות והצליח תוך תקופה קצרה ביותר לשדרג את אתר  בפעילות מול הנופשונית. 

 ה מיחשוב, דבר ששנים לא הצלחנו לעשות בעבר. האנטרנט של ועד ההורים ,פתח פייסבוק וטוויטר ועוזר בכל נושא
 

 כדי שהערב הזה יעבור בהצלחה אני רוצה לקבוע כמה כללים.
 

 אם מישהו צועק כולם שותקים ומקשיבים. .0
 

 על סדר היום:
 

 מוטי ישראלי יו"ר ועד הורים עירוני  יישא דברים.
 ב יציג לנו את אתר האינטרנט של הועד.אלרון מנהל מערכות המידע של "קבוצת לידור כימיקלים" והורה מתנד

 לסיום סדנא קצרה.
 

 יו"ר ועד הורים עירוני – מוטי ישראלי
 

אני רוצה לברך את חבר הועד העירוני רענן שורץ שנולדו לו תאומים ואת חברת הועד אילנית אמסלם  שלום לכולם,
ן צבי שלקח יוזמה והצליח לארגן תרומה של שנולדה לה בת השבוע. כמו כן אני רוצה לברך את משה יפרח יו"ר בי"ס ב

 .  הפועלים מבנק,גנים הכמות,  לבתי ספר ו תלא הגבלכמעט למחשבים 
 

 חברי ועד שעוזרים לי: 01יש לי 
 מתוכם איציק שמסיאן סגן שלי. שבעה נציגים מהיסודי
 דוברת.-שמחונימ''מ, חגית  -סגן נוסף, שמעון יום טוב  -מתוכם רועי דביר שבעה נציגים מהתיכון

 אבי קציני.– נציג גני ילדים
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 פרידה בוסני. –מיוחד מהחינוך ה הנציג
 אבי קצב. -נציג מהמגזר הדתי

 
 וכן:

 שמעון שמיר.-יו"ר מועצת ההורים
 יועץ המדיה של הועד.–אלרון פנחס

 .המזכירהכליפי עדנה 
 וקובי מכלוף ואלי מור שתורמים מנסיונם ומרצם.

 
 . בתי ספר 2-4  שכוללאחראי על אשכול בועד  מועלם בתי הספר חולקו לאשכולות וכל יו"רה של משה בעצתו האדיב

לכל ועדה יש  .ומינהל החינוך דרך יוני רובינשטיין עירוני שעובדות מול הועדות בעירייהההורים הועדות בועד  04ישנם 
 לכם. והכינושימעון ק בקלסר שעדנה ימטרות ויעדים, הכל מתו,יש חזון  הועדות י. ליו"רומספר חברים מהועדיו"ר 

 הועדות במה שאפשר לשפר. יחשוב שאתם כחברי מועצה תזינו את יו"ר
 

 שמעון שמיר:
 הסגן שלי חיים פינקלשטיין יו"ר תיכון עתידים.אבקש להציג את 

 
 ליו"ר ועד הורים עירוני.מיד הרבה פעמים אני רואה שיו"ר בתי ספר נתקלים בבעיה ומרימים טל' 

ר בי"ס צריך קודם כל לנסות לפתור את הבעיה עם חברי הועד שלו מול ההתנהלות צריכה להיות שונה, יו"סיוני מני
, יו"ר צריך להיעזר בצוות שלו כדי לקדם עניינים. ברגע שמתנהלים כצוות אפשר להזיז דברים. יש לנסות מנהלת ביה"ס

צליחים לפתור את הבעיה פונים לראש האשכול בועד לטפל בבעיה קודם כל ברמה של יו"ר בית ספר/מנהל, אם לא מ
 הורים עירוני ואם עדיין הבעיה לא נפתרת , פונים ליו"ר ועד הורים עירוני, מוטי ישראלי.

 
 :לשנה הבאה מטרות המועצה

 
 המועצה. /ותחבריושיתוף בין גיבוש  .6

 
בפעילויות מכספי  עלויותהוזלת בנושא בפרוייקטים מוצלחים, שיתוף בין יו"ר בתי הספר  ! חייבים להכיר אחד את השני

, השאלת ספרים, ניהול כספים, וכל נושא משותף  עלויות הקפצות, טיולים, פעילויות מוצלחות בקרן קרב גוןהורים )כ
מפגשים  נשתדל לתאם .והכרות ביננו בכדי להכיר את חברי/ות המועצהגיבוש , שיתוף מידע שיכול להיות רלוונטי(.

 . בהתאם לנושאים משותפיםר, סדנאות להורים, טיול משותף, פורומים תכופים יות
 

יועבר משוב לחברי/ות המועצה בכדי להכירם טוב יותר ולשמוע את דעתם על תפקיד לקדם מטרה זאת בדחיפות, 
 אבקשם מכולם לענות בהקדםהמועצה ופעילויות מבוקשות 

 
 איסוף רשומות של הורי העיר : .2

 
יו"ר בבתי הספר שלא מכירים את ההורים בבית ספרם ואין להם כלי תקשורת זמינים. אם המציאות מראה שישנם 

ליו"ר בתי הספר יהיה מיילים של ההורים הם יוכלו לעדכן אותם במה שקורה ולהתעדכן. לכן אני מבקש וממליץ שלכל 
 יו"ר בית ספר יהיה גישה לרשימת דואר אלקטרוני של כל הורי ביה"ס.

 כלל הורי העיר בפעילויות עדכונים הטבות וכו'. כך נוכל לשתף את
 

 פרויקט של מנהיגות קהילתית. .3
 

בי"ס, הורי שיתוף את הקהילה שלנו. ברגע שנקדם את המנהיגות הקהילתית )ולקדם מחובתנו לחזק כמנהיגות הורים 
יזמים ושיתופי ויש עם מי להתייעץ, לשתף, לקדם מ ( ההורים ידעו שבשטח אתם הנציגיםתושבי השכונהביה"ס, 

 .פעולה
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   .בשכונה שלהם לעזור בשעת רעידת אדמה חזקהלהצטרף לקבוצת הורים שמתנדבים  .4
 )מספר המקומות מוגבל(.מכל שכונות העיר מתנדביםהמטרה להגיע להורים               
 

 התקיים מפגש של חברי מועצת ההורים עם נציגי העירייה בתיכון אילון." עמוד ענן "אחרי מבצע 
אחת למאה שנה יש רעידת אדמה שלהבנתי קיבלנו הסבר סקירה על פעילות העיריה בזמן המבצע. ובנוסף  הועברה

השעות הראשונות  23מצב זה יש חשש שב ב כלומר כל רגע נתון יכולה להיות רעידת אדמה. , קשה במדינת ישראל
) לתושבי עזרה ראשונה וחילוץ  לעבור הכשרה לסיועלכן ביקשו שהורים יתנדבו ספק מהרשויות. מענה מלא יהיה 

מאחר ולדעתי יש פה עניין של הצלת חיים אני ממליץ לכל הורה לעבור  .במצב של רעידת אדמה קשה השכונה שלהם(
 הכשרה זו. 

שהנושא באחריות  ומחובתה של העירייה, כפי שציינתי ההורים שיעברו הכשרה בצדק חלק מחברי המועצה טענו 
ניתן להמליץ ולהפנות אלי מי  שרוצה לעבור בשכונה שלהם בלבד. קווה לא נצטרך אמורים לתת מענה שאני מ

 הכשרה זו מספר המקומות מוגבל. 
 

 אלרון פנחס
מנהל מערכות המידע של "קבוצת לידור כימיקלים" הציג את אתר האינטרנט של הועד שכתובתו  אלרון

: http://www.vaadhorimholon.org 

אלרון מבקש להתייחס לאתר כאל מרכז מידע וידע, לרכז בו בסיסי נתונים שיכולים לשרת את כל חברי 

ם לטובת הדורות הבאים. כמו כן הציג את דף יעילות היו"רים והועדים הבית ספרהמועצה, ולתעד את פ
,  like -והסביר את חשיבות ה http://www.facebook.com/VaadHorimHolon -הפייסבוק של ועד ההורים העירוני 

-לטובת קבלת עדכונים שוטפים על פעילות הועד. את העדכונים ניתן לקבל גם דרך הטוויטר של הועד 
 https://twitter.com/VaadHorimHolon  .אלרון הדגים שימוש בטופס אונליין לטובת ביצוע סקרים מול ההורים .

שמם גם ברמת בית הספר. אלרון מבקש יהוסיף והדגיש כי כל הכלים המוזכרים לעיל הם כלים חינמיים וניתן לי
ל את ראשונה יצירת בסיס נתונים של כל הורי התלמידים הכולקח על עצמו כמשימה יכי כל ועד בית ספר י

עיסוקם. אלרון מדגיש כי "השיתוף" הוא שיביא את היעילות הנדרשת  \קצועםהדוא"ל, מספר הנייד שלהם ומ

ומיצוי היכולות של כל ועד וועד. אוסף הכלים הללו יהוו יתרון גדול בשעות חרום !!! אלרון מוכן לסייע ולייעץ 
 450-0505554 -א בעל זיקה מיחשובית בכל נוש

 

 
 .בין אישית ע"י מחיאות כפיםבתרגיל של תקשורת הישיבה הסתיימה בהצלחה 

 
       

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי 

 edna_kalifi@hotmail.com       דוא"ל:   

 250-3047324                         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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