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10.3.15 
 10.3.15פרוטוקול כנס על יסודי שלישי ב

 
 משתתפים:

 
 אורט –יו"ר ועד הורים עירוני  –שמעון יום טוב 
 יו"ר מועצת ההורים –חגית שמחוני 
 מזכירת ועד הורים עירוני –עדנה כליפי 
 היי טק היי –חגית עזוז 
 עלומים –דוברת ועד הורים עירוני  –טל גינדי 

 ק"ש –דרור חכמון 
 חט"ב גולדה –מיכל זגורי 

 יו"ר קציר –איריס קופיט 
 קציר –סמדר מישלניק 

 ק"ש –אייל לוי 
 ק"ש –יפית שירקני 

 אורט –דניאלה נר גאון 
 אשלים –ועד הורים עירוני  –ניסים נחום 
 חט"ב גולדה –חני משה 

 נבון –סמדר היימן 
 נבון –דני קרייסברגר 

 הרצוג –ורד גרינפלד 
 הרצוג –דוד פריו 

 הרצוג –איציק שמסיאן 
 הרצוג –ריקי בלט 
 יו"ר ק"ש –רועי דביר 

 יו"ר ועדת מדיה –אלרון פנחס 
 קוגליו"ר  –אבינועם 

 הס –ועד הורים עירוני  –רענן שורץ 
 

 אילן קומה מנהל אגף ארגון ובקרה – אורח
 

 שמעון יום טוב:
 ערב טוב לכולם, הערב הוא הכינוס השלישי לחברים מהחינוך העל יסודי.

 אילן קומה מנהל אגף ארגון ובקרה ורפרנט הועד מול העירייה יפתח אל הערב.
 

גדולה ומאד מקיפה ויחד עם  מי עבודה . המערכת שמצאתי היא מאדי 100אני סוגר  – אילן קומה
זאת לא מייצרת פתרונות שהייתי רוצה לתת. אנחנו מתחילים לייצא עכשיו מערך אחר שיאפשר מתן 

פתרונות טוב יותר. יש לנו אילוצים שהיכולת לשנות אותם הוא יותר ארוך ויותר קשה, אבל אנחנו 
קרה טובה ומעמיקה על בתי מתחילים בתהליך של שינוי. כיום המערך של האגף שלי לא מאפשר ב
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הספר והגנים. כיום רוב המענים של בתי הספר ניתנים דרך חברה חיצונית, גם שירותי הניקיון ניתנים 
דרך חברה  חיצונית. המענים של חברת ש. נ. ל לא נותנים פתרונות מספקים לבתי הספר, גם ברמה של 

במערכת שנותנת מענה לא מספיק מהיר  עלויות וגם ברמה של טווח זמנים. אני מוצא את עצמי כיום
 אנחנו נמצאים עם אותו מכרז ניקיון. 2016בתחום הניקיון למשל עד  ולפעמים לא מספיק טוב.

 אנחנו ברמת מחשבה לייצר שינוי.
הצבתי לעצמי את נושא הבטיחות בראש סדר העדיפות שלנו. מצב הבטיחות במוסדות החינוך סובל 

 מהרבה ליקויים.
 תחיל בימים אלה. עשינו סקר מדגמי בשלושה בתי ספר כדי לראות איך זה עובד.סקר קרינה ה

 על בסיס הנתונים שקיבלנו נבנה דרך שתיתן מענה מידי.
יש סקרים נוספים שצריך לבצע ברמת הבטיחות, כמו מתקני  הספורט והסלים. אנחנו בתהליך לעשות 

 שינוי גם במערך הזה.
 לתת לנו מענה הולם ומהיר לבעיית מתקני הספורט.אנחנו נצא למכרז, למערכת שתוכל 

יש תקציב להחלפת הסלים ואי אפשר לחתום עליו בגלל בעיות בירוקרטיות. הסלים הלא תקינים 
 הוסרו.

 

 ישנה הבטחה שלא קוימה להחליף את הסלים עד סוף פברואר. – דרור
 

 בגורדון הסל עומד בבית הספר כי הדוח אומר שמי שבדק את הסל מצא אותו תקין. – אילן
 גם אם יש דוח גבולי אנחנו בודקים את הסלים.

הסיכום שלנו הוא לשנות את צורת העבודה, להעביר את הבדיקות החדשות מחברת סיסטם למכון 
 קינות.היא חברה מאושרת והתוצאות של הבדיקות ת התקנים. כרגע חברת סיסטם

 אין סל שיש עליו דוח שהוא לא תקין והוא נמצא עדיין בבית הספר.
 גף וזה אבסורד ואת זה אני רוצה לשנות.אסמכות הביצוע לא נמצאת בידי ה

האם המערכת העירונית מוכנה לעשות את   -כרגע אני נמצא בבדיקה מול המערכת  העירונית 
 בעיר חולון.השינוי בתחום  בטיחות תפעול ותחזוקה במוסדות 

 
 קיבלנו ממך הבטחות וביקשת זמן...כמה זמן אתה צריך? – איציק שמסיאן

 
למה בגורדון צריך לטפטף מים על הילדים? בית הספר לא עבר שיפוץ מאז שנוסד, מדוע – דרור חכמון

 לא הוחלפו הסלים?
 

אתמול בלילה סיימתי לכתוב למנכ"לית העירייה את המכתב שבו כתוב כיצד אני רוצה  – אילן קומה
 לראות את המבנה השונה של אגף ארגון ובקרה. המסמך  מונח על שולחנה.

 אני מקווה שלא ייקח הרבה זמן ואוכל להגיד לכם בצורה ברורה אם יהיו שינויים.
 בעיר.המערכת כיום לא נותנת מענה לצרכים של המוסדות 

לכים ולקבלת יך עוד חודש כדי להגיע לביצוע המההייתי זקוק לזמן כדי ללמוד את הדברים. אני צר
 הבטחות.

 
 מה אתה חושב שיתבצע? –עד חופשת פסח  –יו"ר תיכון היי טק היי  – חגית עזוז
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 הטיפול בסלים, הנושא של סקר קרינה וצורת הטיפול בו. –ברמה המעשית  – אילן קומה
 מבנה הארגוני החדש מקבל את ברכת הדרך של הרשות או לא.והאם ה

 
 יש לי רשימה של כל המוסדות שהיו בהם נזילות בחורף ותוכנית עבודה לטיפול בליקויים.

 
ולצלם את כל הליקויים שיש בבית  ה מכל יו"ר להיכנס לבתי הספר שלויש לי בקש – דרור חכמון

 הספר ולהעביר לי ואני אעביר לאילן קומה.
 

 בפסח נעשים רק מקרים דחופים של תיקונים. – שמעון יום טוב
 

בתי ספר עם בעיות תחזוקתיות קשות  הם  שער האריות אילו , ישורון , גורדון , ןאילו – אילן קומה
 שדורשות עבודה יסודית. ישנו קושי מאד גדול בתיכון עתידים, המקלט מוצף ואי אפשר להשתמש בו.

 רב שנתית להנהלת העיר. וצג תוכניתת
 קובע ראש העיר. –מדיניות עיר  –אני לא קובע מדיניות עיר 

 

בהייטק היי מודעים לבעיית הנזילות/ אחד הדברים שייעשו בקיץ  הקרוב. את נושא הסל שנפל אני 
 אבדוק.

 באופן עקרוני יש בכל אולמי הספורט היסודי אישורים שהסלים תקינים.
 

/ מחלק לכולם את הצעת מחיר למסע לפולין למסע לפוליןהצעת מחיר אחד  הצלחנו לארגן – שמעון
כרגע ממשיכים עם  16.3.15המכרז החדש יצא והוקפא המכרז אמור להתקיים ב של חברת איילה.

 המכרז הקיים.
 

היו ישיבות ארוכות עם רשת קהילה ופנאי, ישבנו עם מנהלי בתי הספר והצענו להם  – השאלת ספרים
 כיצד לעשות את פרויקט השאלת ספרים, כמו שעשינו באורט.

 
 
 
 

 כתבה והדפיסה:

 

 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 ednakalifi57@gmail.comדוא"ל:   
    

 052-4237683                         נייד: 

 

 

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

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

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              

mailto:ednakalifi57@gmail.com
http://www.facebook.com/VaadHorimHolon
http://www.vaadhorimholon.org/
https://twitter.com/VaadHorimHolon
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