
 חברים יקרים

 

 לפני כשלוש שנים הצטרפתי לועד ההורים העירוני כנציג מסגרות החינוך המיוחד בחולון.

 

התנדבתי לעמוד בראש ועד ההורים העירוני בחולון, כדי להמשיך ולדאוג נודבתי/לפני כתשעה חודשים 

 ר .לשיפור איכות החיים והלימודים של כלל ההורים  והתלמידים בגני הילדים ובתי הספ

 

 במהלך תקופה זו, ועד ההורים בשיתוף עם מינהל החינוך ועיריית חולון פתר מספר בעיות ,

 )את פירוט כל התכתובות קיבלתם במייל(.אך עיקר הבעיות הגיעו למבוי סתום:

 

 י''ס השרון ומנחם בגין/נעמי שמר ,גישה לבי''ס ניצנים.רמזורים באלופי צה''ל, גולדה, ב 1

 

 רפי ארז.-פ''ח והתפטרות העומד בראשושמחסור חמור ב 2

 

 . במסגרת ''שקל מול שקל''תשלומי הורים ו+ בתי הספר והגנים  תתחזוק 3

 

  ש'.399ש' במקום 059 - ועוד לא התחלנו לדבר על מחירי הצהרונים המופרזים

 מחירי הקייטנות והאטרקציות בחולון. 

 תגבור במתמטיקה ואנגלית.-רמת הלימודים

  .אחרים /הקניית מקצוע לילדיםלבגרות אחוזי הזכאים

 בעיות אלימות סמים ואלכוהול בבתי הספר ומחוצה להם.

 שעות הפנאי של בני הנוער.

 קידום מצויינות ביסודי ועל יסודי.

 מיגון בתי הספר.

 

 והסיסמאות ''עיר הילדים'',''רגישים לחלשים'',''עושים יותר ממה שחייבים''דיי האמנתי לסיפורים תחילה 

אין מספיק כסף לכל הבעיות,ישנם חסמים בירוקרטיים שלא קשורים לעירייה,אי אפשר טכנית לבצע אבל 

ואם הדברים היו תלויים רק בעיריה הכל  .לבצע את הדברים ועוד ועוד סיפורים ותירוצים למה אי אפשר

 .היה מסתדר מהר

 

 עד ש:

 צהרון בבית ספר בן צבי-''מיי סקול'')  ,לאחר טירפוד היוזמה של משה יפרח למיזםלפני ארבעה חודשים

 ---(,ע''י ראש העיר/מנכ''לית  העיריה ש' שגובה החברה לבידור ובילוי059במקום  ש' להורים 399ב 

 .והכל החל להתחבר התבהרה לי התמונה

/מבוזבזים על מושקעים שקלים מיליוני עשרותלראות שבמקביל עדיין הופתעתי 

 מרשימים  ופסלים גני סיפורעוד וזיאונים ובניית מ,קרנבליםתערוכות,יבלים,פסט

 :בעוד העירייה מסרבת

 

ש''ח  559,999 שחסריםבטענה  לממן את הפרש העלות להקמת הרמזור שאושר מול בית ספר גולדה 1

שהגישו למשרד התחבורה ואם לא ימתינו לכסף ממשרד התחבורה יהיה קשה לקבלו  עקב טעות בבקשה

 לאחר הביצוע.

רכבי ללבית ספר ניצנים ולחסום את גבעת התחמושת למעבר  יחיד  ת רחוב שרת ככביש גישהלהכשיר א

4*4. 

 לילדי בי''ס ניב ובית גיל הזהב.-33 ברחוב אלופי צה''ללחציה בטוחה לתת מענה 

 ברחוב פנחס איילון לילדי בי''ס השרוןלתת מענה לחציה בטוחה 

 שמר לילדי בי''ס קציר. ברחוב מנחם בגין/נעמי לתת מענה לחציה בטוחה 

 .ניקח ונחזיר בעצמינו את הילדים לבית הספר-פגעיאחד לא  ףבינתיים בואו נתפלל שא

 



ומערימה קשיים בגיוס כדי לשפר את רמת השכר שלהם קטים לשפ''ח יפרוהעיריה מסרבת לאשר  2

 ,כתוצאה מכך מערך השפ''ח על סף קריסה ושליש מהילדים ללא מענהבניגוד לשאר הערים ,פסיכולוגים

 . של פסיכולוג

 אבוי לנו אם חלילה ילד או ילדה יפגעו בעצמם או באחרים בגלל מצוקה נפשית. 

 

מחשבים,לוחות חכמים,מתקני  ,התקנת המזגניםהעירייה מבקשת מההורים חצי מעלות ''שקל מול שקל''. 3

 (תרומת מחשבים מבנק הפועלים. ביקשוכמעט כל בתי ספר והגנים ) ס יסודי ובתיכוןבגן,בי'' שתייה ..... 

  אין מזגנים,מחשבים.... אזי-בכיתות/בתי ספר שבהם להורים אין כסף

ולא ורף,סביבה לא מטופחת ומראה מוזנח ישנם בתי ספר וגנים שסובלים שנים מנזילות והצפות בח

 ים.חכמגו לכך העיריה מקצהוהתקציבים שבטיחותי ,

 

אביזרי ,לימוד-תיקימשפחות עם מחסור ב ולעמותות, מחלקת הרווחה והקבס''יות מפנים אלינו

 ......,כסף לכרטיסיות אוטובוסלימוד,אוכל,בגדים

 

ומתחננת  רשת קהילה ופנאי מקיימת אירוע התרמה מהתושבים לטובת חוגים לילדים עם צרכים מיוחדים

ומלפני שנה  ,למפגשים חברתיים את הבוגרים עם לקות שיכליתשנים להרחבת המבנה שמשמש  5כבר 

 .לקלוט  חברים נוספים הכבר לא יכול

שנים בעוד שבבת ים הקימו מרכז רב נכויות מפואר שנותן  3ההוסטל לבוגרים הסיעודיים ''תקוע'' כבר 

 מענה לכל סוגי הלקויות לעבודה ,פנאי וחברה.

צעירים עם לקות  49עבור קייטנה ל  ש''ח( 09,999תוך כ )מש''ח 29,999פנייה לעירייה לסיוע ב 

ורק לאחר התערבות ''אקים ישראל'' אושרו  ,בסוף אוגוסוט נדחתה בטענה שאין כסף קלה,בינונית וקשה

 ש''ח. 19,999

 

אלינו כדי שנעזור להם לקדם את מיזוג אולם הספורט עבור הילדים גם מתנסים פונים בתי ספר ומנהלי 

 ש''ח(. 399,999)עלות מזגן באולם ספורט כ ים בסיכון.שחלקם מוגדר

 

תפוצץ ש''ח אי אפשר שלא לה 3,999,999שהוקמו( עולה כ  30פסלים אחד)מתוך סיפור/כשמתברר שגן 

 מסדרי העדיפויות של העיריה.    

 ./מוזיאוניםליםהילדים לומדים בגנים ובתי ספר,לא בגני סיפור/פס                                           

 

 

ולאחר שהובהר לי שאלה הם סדרי  עם אנשים בתוך ומחוץ למערכת, התכתבויותשיחות ו פורלאחר אין ס

כדי לשנות את נותרו שתיי אפשרויות הגעתי למסקנה שהעדיפויות של ראש העיר ומנכ''לית העיריה, 

  בעיר : סדרי העדיפויות

 בבחירות ף את העומדים בראשאו להחלי חלטותאבק באטימות מקבלי ההגרור את כל ההורים למל

 .הקרובות

,לפזר  לא נותר לי אלא להתפטר ,צריך אפילו להאבק במערכת  היות וכמחצית מחברי הועד חושבים שלא

את הועד לבחירות חדשות ולקדם את הנושאים הנ''ל במסגרת דמוקרטית בבחירות הקרובות בעזרת 

 דן חדש של סדרי עדיפויות בעיר.ההורים שנמאס להם ורוצים להתעורר לעי

 

 

 את האינטרס של מי אנחנו מייצגים.-מהי מטרת ההתנדבות שלנו תזכרו

 

 בברכה והערכה

 מוטי ישראלי

 

 

 

 


