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26.5.15 

 12.5.15ב  רוטוקול ישיבת ועד הורים עירוניפ

 

שמעון יום טוב,  איריס קופיט, ניסים נחום, אלרון פינחס, דוד פרין, איציק שמסיאן, עדנה  משתתפים: 

 קסוטו, רענן שורץ, אבי קציני, עמיחי פינק, אלון מוכתר.כליפי, דרור חכמון, חגית שמחוני, דורית 

 טל גינדי, אבי קצב, איציק שורי, יפית שירקני, רועי דביר, אילנית אמסלם, רינת משיח. חסרים:

 

טל קירשנבאום הצלם של עיריית חולון נמצא כאן היום כדי לצלם את איריס ודרור   –שמעון יום טוב 

 יטק.במד 19:00בשעה  1.6.15ס יתקיים בין בחינוך. הטכשקיבלו את פרס המתנדב המצטי

 

נציגים מצטיינים מועד הורים עירוני ומשנה הבאה  השנה קיבלנו אישור מראש העיר למועמדות של שני

ליט מי יהיה מועמד למתנדב מצטיין, לא נצטרך לעבור אישור של ועדה, תהיה לנו ועדה משלנו שתח

 אנחנו נבחר מועמד מועד הורים עירוני ומועמד שני ממועצת ההורים.והוא יהיה מועמד אוטומטית. 

 

יום ו' יצא טיול גיבוש של ועד הורים עירוני ומועצת ההורים עם חברת " שביל  29.5.15כמו כל שנה ב

 בצד, לאזור הצפון.

 

שפר ישנה תוכנית של העירייה שרוצה לשתף את ההורים ולדעת אם יש להורים רעיונות כדי ל –אלרון 

את העיר. המטרה לשמוע  מהאזרחים מה הם רוצים למען ילדים ונוער בעיר. בתי ספר חילקו חוזר 

 להורים בשם תוכנית האב לילדים ונוער.

 

 מועצת התלמידים עושה ארוחת התרמה בחודש יוני למען קניית תיקים לתלמידים נזקקים. –שמעון 

 .17:30יום ג' בשעה  19.5נוער עם ניר ב ניר מבקש את עזרתנו ולכן נקבעה פגישה לועדת

 

היום אחה"צ הייתה הפגנה של הורים לגבי קייטנות בגנים בקיץ. ההורים שבויים בתוך הגן, הילד סיים 

בבוקר עד 7:30יום משעה  22ן שלו קייטנה שהצהרון מפעיל. הקייטנה עובדת לפי את הגן וממשיך בג

ילדים   30י כניסות, לוח מזין בשרי עם שלוש ארוחות. מעל ימ 14בחולון נותנת  טנהיאחה"צ. הקי 16:30

 סייעת שלישית. מבחינת מחיר לקייטנה חולון נמצאת באמצע. -
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 צריך לנסות להוריד את מחיר הקייטנות. –דרור 

 

נציגים שלנו ישבו עם ורדה מנכ"לית רשת קהילה ופנאי וידברו על מחיר הקייטנות במטרה  -  החלטה

 להוזילו.

 

 יש עלויות כספיות גבוהות לקייטנות של החינוך המיוחד. – עמיחי פינק

 

 טל גינדי תקבע פגישה עם יוסי זיידה על התקציב של המסיבה לחינוך המיוחד. – שמעון

 

בישיבה היו נוכחים: טליה פרידמן, גילה  , ביום שלישי אחה"צ ועדת קשר הייתה בישיבה אצל ראש העיר

סנת ספורטה, אילן קומה, רותי יצקן, יוסי זיידה. באנו מוכנים עם מס' נושאים יצחקי, יהודית בראון, א

דיברנו על  שהעלינו אותם. התנצלנו על כך שנאלצנו להשבית את בי"ס אשלים ותמכנו בועד הבית ספרי.

הצלחנו להשיג  נושא פרויקט השאלת ספרים ועל כך שהצלחנו להביא לו ממשרד החינוך סכום נכבד.

בת עם יוסי זיידה עוזר ראש העיר ולדון איתו על תקציב למסיבה של החינוך המיוחד אפשרות לש

 והתקציב יהיה של ראש העיר. אנחנו צריכים להביא לו תקציב מסודר.

 

 יאספו נתונים כדי לבוא מוכנים לראש העיר.ו ישבו החברה של החינוך המיוחדבשבוע הבא  –עמיחי 

 

 הקבוצתי של בתי הספר הפך להיות שוק. הווצאפ –דרור 

 

 שמעון אני חושבת שאתה צריך לתת כללים לגבי ההתכתבות בווצאפ. –דורית קסוטו 

 

 ש חדש שאילן מוביל אותו.מתחילה לעשות תהליך רכהעירייה  – שמעון יום טוב

 

 המכרז על המזנונים בבתי הספר מהחינוך העל יסודי אמור להיפתח בקיץ שנה הבאה.

 הורים עירוני יהיה מעורב במכרז. ועד

 העלינו בפני ראש העיר את תהליך הרכש למזגנים.

 

השנה החליטו לשפץ ארבעה בתי ספר באופן משמעותי: בי"ס שער האריות, בי"ס גורדון, בי"ס ישורון, 

 תיכון אילון.
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ש"ח, ראש העיר הרים טלפון לשמשון 24,000המחיר של שימשון  להשכרה: – ארנה ואולם האנגר

.חייבים ₪ 3,000ולמחרת המחיר ירד לחצי. ארנה חתמו על הסכם עם משרד  כרטיסים לאן. עולה 

ש"ח, 2,500, חייבים קצין ביטחון של ארנה:₪ 7,500לשכור את חברת השמירה של ארנה העלות 

. כל זה לא כולל כיסוי פרקט, לא כולל מחיצות, לא כולל ₪ 2,500חייבים מהנדס בטיחות של ארנה:

 .₪ 43,000 –מסכים 

 

ח, הוחלטו "כדי לא ליצור לחץ והיסטריה בקרב הציבור שלא מבין את הדו – בדיקות קרינה ותיקונים

ר ויהיו תיקונים ויצא דו"ח נגדי שהכל תקין ותיקני, אחרי התו תקן הירוק יצא אישו ח"שברגע שיוצא דו

 לביה"ס.

 

 יש ריבוי תלונות על חולדות, עקיצות, חול, הילדים חשופים לשמש, הצללה. –יו"ר גני ילדים  – אבי קציני

הנוהל הוא שאני פונה לנורית ביבי ונורית פונה לשחר אסיסטנס והכל היה מתנהל בעצלתיים. עכשיו אני 

 עובד ישירות מול שחר אסיסטנס והכל מתנהל יותר מהר.

 

 דפיסה:כתבה וה

 

 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 :              

 

http://www.facebook.com/VaadHorimHolon
http://www.vaadhorimholon.org/
https://twitter.com/VaadHorimHolon

