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 3102בפברואר  5  ,יו"ר בתי ספר יסודי –פרוטוקול ישיבת מועצה 

 
 

 סיו"ר ועד הורים עירוני ויו"ר האשכולות של החינוך היסודי, –איציק שמסיאן 
 

יהודית בראון מנהלת אגף חינוך יסודי, יוני רובינשטיין מנהל אגף אירגון ובקרה  תנוערב טוב, נמצאים אי
 אחראית על הבריאות בעיר. –ורפרנט הועד, רותי יצקן מנהלת מחלקת הפרט ומתאמת בריאות עירונית 

 בערב הזה נעסוק בנושאי הליבה שקשורים לבתי הספר.
 הנושא שעליו הוא אחראי ואחר כך נענה על שאלות.כל יו"ר ועדה של ועד הורים עירוני יציג את  

 
שלום לכולם ובהצלחה, אני אחראי על כל הצד התפעולי והלוגיסטי במינהל החינוך. יש לנו -  יוני רובנשטיין

היסטוריה של שיתוף פעולה עם ועד הורים עירוני, זה לא מובן מאליו שיש חדר לועד  במינהל ומזכירה. אין 
ישירות לועד הורים עירוני דרך העירייה שגם זה לא מובן ₪  5.1. אנחנו גם גובים את האת זה בערים אחרות

 מאליו.
באמצעות הועדים אנחנו נותנים מענה לנושאים מערכתיים וגם לנושאים ספציפיים. חייב שיהיה שיתוף פעולה 

שכל ההודעות שאנחנו וצריכים להיות עניינים, אנחנו מבקשים שכשאנחנו נזדקק לכם תהיו לימינינו. חשוב 
 מעבירים לועד הורים, תעבירו לכל ההורים.

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם ועד הורים עירוני כל השנים, גם אם אנחנו לא תמיד מסכימים אחד עם 
השני. אני מבקש שהכל  יהיה ענייני ולא מסורבל. אתם יכולים להציף אותנו בבקשות, אבל שהבקשות יהיו 

 ר תייצגו את האינטרס של ביה"ס.הגיוניות. כיו"
 לסיום מקווה שנמשיך בשיתוף פעולה.

 
 תודה לכל מי שהיגיע לכאן הערב.–יו"ר ועד הורים עירוני  –מוטי ישראלי 

חשוב שלכל יו"ר בי"ס יהיה דף קשר של כל יו"ר הכתות בבית הספר. אנחנו עובדים בשיטת ראשי אשכולות, 
 יהם הוא אחראי. כל יו"ר בית ספר צריך לוודא מי ראש האשכול שלו.לכל ראש אשכול יש כמה בתי ספר שעל

 
ערב טוב לכולם, כפי שהבטחתי, אנו מתכנסים בערב של יו"ר בתי   -יו"ר מועצת ההורים   -שמעון שמיר

 ספר יסודי וחברי הועד שלהם, בערב זה תשאלו שאלות ותקבלו תשובות.
 בהצלחה לכולם.

 
 בועד הורים עירוני ישנה ועדת בריאות שאני היו"ר שלה. –יו"ר ועדת בריאות  -איציק שורי 

בכל בעיה שמתעוררת בבית הספר בנושא בריאות, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נשתדל לתת מענה. 
בריא וכד'.  את רוב החומר אני מקבל מרותי יצקן שאחראית על פרויקטים של בריאות בעיר חולון,  כמו אוכל

לקיים אורח חיים בריא למניעת השמנה  –משרד הבריאות מפעיל תוכניות בריאות בכל הארץ, המטרה 
בילדים .חשוב שבכל מוסד חינוכי תוקם ועדת בריאות שיהיו בה חברים נציג הנהלת ביה"ס, נציג ועד הורים 

 נה נכונה, חיסונים וכו'.מוסדי ונציג מועצת התלמידים,  שתבדוק את נושא המזון בצהרונים, תזו
 יתקיים שבוע הבריאות, משהו ארצי שכל מוסד חינוכי אמור ליזום ולפתח אותו בכל דרך שיבחר. 3.8.58ב

 לחץ למצגות בנושא בריאות :
 חולון עיר בריאה ומקיימת

 אורח חיים בריא למניעת השמנה בילדים
 
 
 
 

http://media.wix.com/ugd/7e61e8_8045cf05be27ed8a73a0bdcafb23dd32.pdf
http://media.wix.com/ugd/7e61e8_8045cf05be27ed8a73a0bdcafb23dd32.pdf
http://media.wix.com/ugd/7e61e8_3d5b7a4e52c577134eb582b98485d642.pdf
http://media.wix.com/ugd/7e61e8_3d5b7a4e52c577134eb582b98485d642.pdf
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 אני באה מתחום הספורט ויש לי תואר שני בבריאות הציבור. –רותי יצקן 

וחתמנו על אמנה שכל בתי . ריכזנו את כל בתי הספר בעיר 8003חולון הצטרפה לרשת ערים בריאות בשנת 
הספר נכנסים לקידום של בריאות. אני מברכת על כך שבועד הורים עירוני יש התייחסות רבה לנושא 

 הבריאות.
בתי הספר נכנסו לתהליך וקיבלו תוכניות של משרד החינוך בנושא היבטים של חינוך לתזונה. כיום יש לנו 

ית יש תזונאית ופסיכולוגית שמלוות את הילדים בבית כעשרה בתי ספר שנמצאים בתוכנית בריאות. בתוכנ
הספר. השנה חולון נכנסה לפיילוט של אורח חיים פעיל ובריא שממומן ע"י משרד הבריאות וגם העירייה 

 מתקצבת את התוכנית.
ישנו פרויקט שמשרד החקלאות ומשרד החינוך מממנים. שישה בתי ספר בעיר נבחרו לפרויקט. פעמיים 

לבתי הספר האלו פירות וירקות לכל התלמידים, בזמן הפסקת האוכל. המטרה חשיפת הילדים  בשבוע יחלקו
 למגוון פירות וירקות.

 
 יש לבדוק את הריסוס של הירקות והפירות. – ניסים נחום יו"ר בי"ס אשלים

 
ד העורף עשינו סיורים בגני ילדים עם פיקו לקחי עמוד ענן:  -אריה אשכנזי יו"ר ועדת ביטחון ובטיחות 

וגילינו שישנם גני ילדים שאין בהם ממ"ד, המקלטים בבתי הספר לא תמיד יכולים להכיל את כל התלמידים 
 כמו למשל בתיכון ק"ש.

בגנים החדשים יש ממ"ד. אנחנו רוצים ליידע את ההורים באיזה  מוסדות יש מקלטים תקינים וממ"ד ובאיזה 
 שלו אם לשלוח את ילדיו למוסד החינוכי או לא.אין ושבשעת הצורך כל הורה יעשה את ההחלטה 

 תפקיד היו"ר לראות אם הכל תקין בבית הספר וליידע אם לא.
 

 –בוצע לשביעות רצונך  –וידוא ביצוע  –קביעת לו"ז –דיווח למנהל/ת ביה"ס  –אותר מפגע  תרשים זרימה:
 לשלוח מייל לאריה אשכנזי או למוטי ישראלי. –לא בוצע לשביעות רצונך  –סיום טיפול 

 
 למצגת בנושא ביטחון ובטיחותכאן  לחץ

 
 מ"מ יו"ר ועד הורים עירוני ויו"ר ועדת קרן קרב. -שמעון יום טוב 

 -קרן קרב 
 . 8003ישנו חוזר מנכ"ל על קרן קרב משנת 

בבתי הספר חייבת להיות ועדת קרן קרב בגלל שזה שייך לכספי הורים, הועדה אמורה להתכנס באמצע 
 השנה ולעשות משוב להורים ולתלמידים כדי לדעת מה המצב שקיים בביה"ס בנושא קרן קרב.

 נות קורסים לשנה הבאה.הועדה אמורה לשבת עם הרפרנט של קרב קרב בבית בספר ולב
נוצר מצב שאנחנו נמצאים ביתרות כספים ברוב בתי הספר. חלק מבתי הספר ניצל את היתרות לפעילות 
בסוף שנה. איטי מנהלת הפרויקט חייבת לשבת עם שלושה נציגים של ועד ההורים המוסדי והנהלת ביה"ס 

 לפחות שלוש פעמים בשנה לפי חוזר מנכ"ל.
 י העשרה. אם יש בעיה לבית הספר בנושא של קרו קרב, אתם מוזמנים לפנות אלי.קרן קרב בא לתת חוג

 
 

 –כספים 
 חילקנו חוזר עם קו מנחה כיצד להתנהל בנושא הכספים מול המנהל/ת בבית הספר.

 חשוב לעבוד בשיתוף פעולה.
 צ'קים. אי אפשר להחתים אתכם מראש על פנקסי צ'קים, אפשר לתאם אחת לשבוע, שבועיים, חתימה על

. הזרים כסף לבתי הספר בשלוש פעימות. 10%השנה משרד החינוך סבסד את הטיולים של בתי הספר ב 
 )שתי פעימות כבר היו(.הכסף נכנס לכספי הורים. יש לעקב אחרי הכספים האלו.

http://media.wix.com/ugd/7e61e8_ce74569e3b3ce8005256a5ad3e3810a3.pdf
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 עדנה הפיצה במייל חוברת הדרכה לכל חברי המועצה, כיצד להתנהל מול המערכת בנושאים שונים.

 
 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, כליפיעדנה 

 edna_kalifi@hotmail.comדוא"ל:         

 250-3047324                         נייד: 

 

 

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

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

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              
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