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----הודפס ע"י מערכת מעקב משימות  ----

830 28/04/2015פגישה כללית עמודים:מספר דיון:מתאריך:סוג דיון:

06/05/2015 הדפס בתאריך:

תאריך אישור:

נושא הדיון:

פרוטוקול מאושר פגישה כללית

מספר דיון:

נוהל ע"י:

תועד ע"י:

מיקום הישיבה:

830

יוסי זיידה

מוטי ששון - לשכת ראש העיר

28/04/201510:04התקיים בתאריך:

 מרכזי הורים ועד עם פגישה
בהשתתפות:

יסודי על -חינוך ספורטה אסנת
בפרט טיפול - יצקן רותי

מרכזי הורים ועד יו"ר - טוב יום שמעון
קופיט איריס

 דביר רועי
גינדי טל

חכמון דרור

לשכת ראש העיר

06/05/2015

מוטי ששון,טליה פרידמן,אילן קומה,יהודית בר און,יוסי זיידההשתתפו:

נושאים שנידונו בישיבה1סעיף

טוב יום שמעון
 פעולה שיתוף יש - פורח ההורים וועד המנהל בין הפעולה שיתוף

הספר. לבתי מיליון -חצי כ הכניסה שגם גדולה התקדמות הייתה - הספרים השאלת *
. הרכש במערך ביוקרטיה יש וכו'.... מחשבים, , מזגנים - רכש *

בפניו. מעלה ההורים שוועד בעיות הרבה עם מתמודד אילן
 מוטי

חוק, פי על מענה לתת כדי מאמץ ועושה ביקורת להמון חשופה העירייה תקפה. שקל מול שקל מדיניות
טליה
זמנים. לוחות ולקצר תהליכים לייעל מנת על חדש נוהל לכתוב החינוך במנהל לשבת עומדים ביוני

טוב יום שמעון
זהבי על הן הספר מבתי תלונות הרבה , טובה לא שלו העבודה איכות - זהבי
מוטי

פשוט לא וזה קצר והזמן עמוסים הקיץ חודשי
גדולים בקיץ הבנייה היקפי
 טוב יום שמעון

האחרונות. בשנים הוזנחו בהם והשיפוצים הספר בתי
 אילן

הספר בבית לסיורים בהמשך שנתית רב תוכנית הכנתי
מסודרת. טבלה ויש שנתית תוכנית תוכן , תקציבית גם חנה אצל פגישה היום הייתה

 בטיחות 1.

מיוחד חינוך 2.

משמעותית לב תשומת יקבלו ישורון גורדון, דמוקרטי, איילון, בנוסף 3.
טוב יום שמעון
לעיר. מחוץ יהיו מהמסיבות וחלק מתאים לא החדש ההיכל - סיום לאירועי מקום
 מוטי
הקרובה לשנה סגורים אירועים 100 יש מקרה ובכל אקוסטיקה מומחה יוזמן

לעיר. מחוץ חולונים אירועים שיש אוהב לא אני
טליה

לעיר. מחוץ תצא לא העיר הנהלת . לסייע כדי צרכים על נתונים בקשתי
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830 28/04/2015פגישה כללית עמודים:מספר דיון:מתאריך:סוג דיון:

06/05/2015 הדפס בתאריך:

המשך דיון2סעיף

 מוטי
הגדולים הספר לבתי  פתרון גם וישמש חולון תושבי לטובת נבנה הספורט היכל
 בעיר הספר לבתי תעריף יש להיכל הספר בתי בחצרות אירועים מעדיף ואני

העיר בתוך ותשובות בדיקה לפני לעיר מחוץ אירועים לסגור שלא הספר בתי למנהלי הנחייה תצא *
 טוב יום שמעון

קרינה לגבי
 אילן

קרינה מקורות נבדק הכלכלית. החברה בעמצעות תהליכים מקצר ואילן שבועית סקרים תוכנית נעשית
חשמלאי. באמצעות ומטפלים
הקרינה. ממקורות הילדים את להרחיק היו ההנחיות

וגבס אלומיניום קירות של מיגון על הולכים אנחנו היום
. ירוקה תעודה תמסר תהליך בסוף

גנים. נעשים במקביל הספר בתי את נסיים מאי סוף עד
שמעון
הסלים בעניין סחבת

אילן
 . תקן כולל העבודה כולל , עמוד כולל הכל מחליפים המשכ"ל מול ועובדים טופל הנושא

סל. יוחלף שבועיים שתוך מהחברה התחייבות כולל
שמעון
 ופנאי קהילה מרשת ספרים השאלת הוצאת של מהלך נעשה
 32% של תקורה הייתה

הספר. בתי לנהול עבר זה
 שמעון
 בעניין. יוסי עם פגישה תתקיים ש"ח 40.000 - כ העלות המיוחד החינוך  למסיבת תקציב

מיותר. בזבוז למנוע מנת על הספר בבתי ומזגנים חשמל, כבוי, של בנושא עזרה מבקש מוטי
הספר בבתי מזנונים לתלמידים.- מגולגל וזה במכרזים גבוהות עלויות נדרשות

 אילן
 משנה לקבלני אישור כולל החדשים המכרזים את לתקן כדי הכלכלית החברה מול אבדוק
 לשפר. מה יש נושאים, ועוד מקסימים מחירי
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