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 24.5.16ב פרוטוקול ישיבת ועד אחרונה לפני בחירות

 

 

 

לפני פסח פורום ההורים הארצי קיבל אישור מרשם העמותות להירשם כעמותה. אחרי  –עדכון בארצי  – שמעון יום טוב

פסח הייתה ישיבה ואמור להתקיים בחירות עד אמצע ספטמבר וחולון תיוצג לפי כמות התלמידים בשלושה אלקטורים. לא 

 נוך.יהיו בועד המנהל יותר מנציג אחד מכל רשות. מתחילים להקים את כל האגפים מול משרד החי

 

לבית המשפט מה קורה בנושא ההתאמות.  1.6.16אחד הנושאים זה נושא ההתאמות, משרד החינוך צריך לתת תשובה ב

 אנחנו מקווים שבית המשפט יפסוק לטובת הפורום וכל נושא המכסות יוסר.

 

עבד. המבחן של  החמש יסק לא המבחן באנגלית, שלוש יחידות. שתי טעויות היו בתוך המבחן והדביום שבת נשלח מייל על 

 . במבחנים של הארבע יחידות ושלוש יחידות המורים לא הבינו את השאלה.יחידות היה מאד קשה

 

 הייתי בטכס של יום הזיכרון בבי"ס כרם שלמה והיה טכס מרשים ומרגש.

 

 קיבלנו את האישור של היועצת המשפטית של העירייה לצאת לטיול גיבוש. –לגבי הטיול 

 

 אלת ספרים לא יתקיים השנה בתיכונים.פרוייקט הש

 

נוער דאגה לקיומה. במסגרת הפעילות   היא אחת הפעילויות שועדת  -מועדון ילדים שכונתי -פעילות משמיש – אלון מוכתר

ו,  כרגע מתקיימת הפעילות  -הילדים קיבלו כתה שבה מתקיימת הפעילות שמפעילה רשת קהילה ופנאי. הפעילות לשכבות ד

בבתי ספר שנקר הס וביאליק. יש מפעיל שעושה להם פעילות שמתאימה לגיל שלהם. מגיעים שישים ילדים בכל שלושת 

 בתי הספר.

 

 מבקש נוכחות מלאה...טל גינדי וחגית שמחוני זוכות שלנו. 30.5.16צטיינים ב טכס מ

 

שנים. רוצה להגיד  19כפי שאתם יודעים אני פורשת ומסכמת  רוצה להודות לכולם.   -חגית שמחוני יו"ר מועצת ההורים

ים מזה הרבה. זה מרגש, סיום תודה לכל מי שהיה איתי לאורך כל הדרך. מכל הדברים שעברנו בחיים אנחנו לוקחים ולומד

של פרק בחיים. אני בתחילת תוכנית  להתנדבות חדשה בעמותה שנקראת מנטור לחיים,  לחיילים בודדים שהשתחררו ואני 

 מלווה אותם.

 

 

 

 כתבה והדפיסה:

 

 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 ednakalifi57@gmail.comדוא"ל
  

 052-4237683                         נייד: 
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 http://www.facebook.com/VaadHorimHolonתעשו לנו לייק : 
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 https://twitter.com/VaadHorimHolonקבו אחרינו :              תע
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