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30.4.17 

 ד' באייר תשע"ז

 25.4.17פרוטוקול ישיבת ועד ב

רועי דביר, שי מלך, ניסים נחום,  אבי קצב, חני פרלה, חני משה, בת אל בן דוד, בת אל ביטן, רווית עוזרי, עמיחי  נוכחים:

 רץ,  יפית שירקני,  דוד פרין,  יעל אשכנזי,  אייל לוי, מירית מימוני נעים,  עדנה כליפי.פינק אילן רובינוב,  רענן שו

 רותי לסבודר, מיכל זגורי. חסרים:

 

למינהל החינוך  , יקט השאלת ספרים צריך להגיש בקשה בצורה מסודרת ובזמןכל בי"ס שרוצה להיכנס לפרו -משה חני

 והמינהל יגיש את הבקשה למרמנט.

 בדברים ספציפיים שאושרו ע"י העירייה, כמו למשל ספרייה דיגיטלית, כריכת ספרים וכו'. ותר אפשר להשתמשבכסף שנ

ישנם בתי ספר שיש בהם גרעון. תמר ממרמנט מוכנה לבוא לבתי הספר האלה ולהסביר . ₪ 28לכל תלמיד יש תקציב של 

 מה צריך לעשות.

 

 אסור לכתוב בחוברות.

 

 החשבוניות ואת הבקשה לתקציב.יש להגיש בזמן את 

 

 מינהל החינוך שותף לפרויקט השאלת ספרים ולכן כל הכסף עובר דרכם.

 

 רווית ניהלה את הפרויקט ומסיבות אישיות מבקשת למנות מישהו אחר במקומה. -רועי דביר יו"ר ועד הורים עירוני

 מירית מימוני נעים, תחליף אותה.

 

התקיימה ישיבת עבודה והרמת כוסית לחינוך המיוחד במינהל החינוך. להורים  4.4.17ב  -יו"ר חינוך מיוחד עמיחי פינק

 היה ייצוג חלקי אבל הייתה נציגות יפה של חברי ועד הורים עירוני ושל נציגי הרשות.

 כתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים. 80גנים בחינוך המיוחד.  כמו כן ישנם  37יש שישה בתי ספר ו

 .לבוגרים אוטיסטים עם הפרעות התנהגותיות בתל גיבורים חים בית לחייםבקרוב פות

 

חניכה אישית בבתים למי שזקוק. לפני שנתיים עשינו פיילוט אך לא היה לזה המשך  -פרויקט חונכות אישית עירונית

 ובספטמבר זה אמור לחזור.
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 שירות של החינוך המיוחד שיש בהם הרבה בעיות. -שירות הצהרונים

 

 .ים שתהיה פתיחה של מועדונית לנוער לספקטור האוטיסטימצפ

 

 חטיבה ומעלה. -ישנה כוונה  לפתוח בי"ס של חינוך מיוחד נוסף לספקטור האוטיסטי

 

 יש לנו פורום שמתגבש שמטפל בנושא הבוגרים.

 

 הפגישה הבאה הולכת להיות בנושא המעבר מתיכון לבוגרים.

 

 את הילדים שלהם לצהרונים בגלל האלרגיות הקשות של הילדים.יש המון הורים שלא מקבלים  -אלרגנים

 

 תתקיים ישיבה של הועדה לקידום מעמד הילד, בישיבה הקודמת  הנושא היה החינוך המיוחד. 9.5.17ב

 

יה בבי"ס מסוים של החינוך המיוחד ועמיחי ואני נפגשנו עם ועד בי"ס , המנהל ועם בע  תהירציתי להוסיף שהי -רועי דביר

 רותי יצקן מהמינהל. תפקידינו היה לגשר בין כל הגורמים.

 

 עים לשנה הבאה. השנה הכל מתנהל כשורה.התחלנו לעבוד על היס -יו"ר ועדת הסיעים -דוד פרין

 

 בחופשת הפסח היו שני מועדים להשלמת חיסונים. – יפית שירקני יו"ר ועדת בריאות

 

 חלק מהמזרקים לאלרגיות לא היו תקינים.

 

 , לילך שץ ושרה לגבי תוכנית להעשרת הורים.ליאת אברמוביץ היום הייתי בפגישה עם – דוברת –חני פרלה 

 שאנחנו כצוות נעבור הדרכה. היה חשוב, רועי דביר עם כניסתו לתפקיד ליו"ר

עולה עם ועד ינת בשיתוף פעם ליאת וביקש ממנה שאנחנו כהנהגת הורים נעבור הדרכה. ליאת אמרה שמעונירועי נפגש 

ההורים. אנחנו נקבל ממנה קורס ללא עלות שייתן לנו כלים להתמודד עם הרבה דברים. הכוונה תוכנית להעשרת הנהגת 

 הורים.
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 ת, הגדרת מטרות משותפות, דינמיקה, מערכות יחסים בינינו.ה, פיתוח צווידע ומיומנויות, הסדרי תהליכי עבוד התכנים:

 יגות של היום היא לא מנהיגות של יחיד, היא מנהיגות קבוצתית.ההמנ

 כצוות נוכל לנצח. -יג היחידההוא לא המנ –מבחינתו של רועי 

 צוות מצומצם שלנו יחליט יחד עם המנחות על התוכנית.

 .יםניפגש בין פעם לשבוע או פעם בשבועי

 .מפגשים 12-14 בין

 ולילך שץ ינחו את הקבוצה. ליאת אברמוביץ

 המפגשים יתחילו בחודש מאי בימי ד'.

 

 כול שלו.שכולות. כל אחד מאתנו אחראי על האשישנה חלוקה של שיבוץ א -שיבוץ אשכולות

 השאיפה שלנו שכל ראש אשכול יעבור קורס עם יו"ר האשכול שעליו הוא אחראי.

 

לנו פערי ידע, אני חושב שכל אחד ואחד יכול תרום ולהביע דעה וביחד נגיע להחלטה. זה מחייב כל הנהגה  אין -רועי דביר

 וזה יתרום המון לכולנו בכל רגע נתון בחיים.

 

 כל מפגש וכל ידע שאתה שומע, זה מוסיף, זה טוב וזה מבורך. -נן שורץער

 

 ישיבת ועד פעם בחודש לפני.הצבעה: הרוב בעד להתחיל את הסדנא פעם בשבויים כולל 

 

ת לעשות לייק. חברים. אני מבקש מכולם לשתף ולהפיץ בקבוצו 1900בדף הפייס בוק עשינו קפיצה ענקית כ -רועי דביר

 ות של אירועים אלינו כדי שנעלה את זה לאתר שלנו.כמו כן להעביר תמונ

 

"ס רביבים וחשבנו שזה ניגוד שהוא יו"ר בי תנו משוםרך קיבלנו החלטה שאלרון לא ישב אבתחילת הד -אלרון פנחס

 סים. הסתבר שזה טעות ואני רוצה להעלות זאת שוב להצבעה.אינטר

 

 כולם בעד שאלרון יחזור לשבת אתנו בישיבות הועד ויהיה חלק מהקבוצה. -הצבעה פה אחד

 

 לא יתכן שהחברה הכלכלית תתבטא בצורה לא יפה לועד הורים עירוני. -חני משה
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 כמה עדכונים:רועי 

. כולכם מוזמנים אני ודוד פרין נניח 20:00יתקיים טכס יום הזיכרון ברחבת העירייה בשעה  30.4.17בערב יום הזיכרון ב

 זר. אם יש מישהו שהוא ממשפחה שכולה שיעדכן אותי.

 

 חמישי, שישי.  -. הכוונה הפעם טיול לילה ללא שינה9.6.1או ב 8.6.17הטיול השנתי של מועצת ההורים יתקיים ב

 

תתקיים פגישה לחברי ועדת קשר עם מנכ"ל העירייה החדש מר יוסי סילמן. פגשנו אותו בפרידה של המנכ"לית  23.5.17ב

 היוצאת הגב' חנה הרצמן.

 חברת זוהר -ישנם שני נושאים פתוחים שנעלה בפניו: החברה הכלכלית

 הרישום לחטיבות ולתיכונים.

 

 תלמידים. 60וה מהתבור ומרביבים שוב להולכים להגדיל את המכסה למקו

 

 הערכות לל"ג בעומר: היום הופצו כל מיני מסמכים בנושא האחריות.

 הסתדרות המורים הטילה וטו על המורים. האחריות היא רק על ההורים ולא על המורים.

 

 .מי ששולח הודעה למועצה לא צריך לשלוח גם לועד כי כולם נמצאים בווצאפ המועצה -חני פרלה

 

כל הודעה שעוברת בפורום הארצי יש להעביר רק ליפית או לחני פרלה וחני תעביר בצורה  -חלקינו נמצאים בפורום הארצי

 מסודרת לקבוצה.

 

חברתי. במקום  אנחנו רוצים למנף את האירועים החברתיים ברמה עירונית ולמתג את הועד העירוני כועד -בת אל בן דוד

 את כולם ביחד ברמה עירונית.זשכל בי"ס יפעל לבדו למטרות חברתיות כמו למשל חבילות מזון לנזקקים כדאי שנעשה 

חברתית שתטפל גם בנושא של משפחות ברוכות ילדים ותדאג בין השאר לכרטיסיות לבריכת ימית  האני מבקשת להקים ועד

 ונופשונית.

 

אבל בשיתוף פעולה. ועד הורים עירוני שנבחר הוא חלק ממערכת שלמה בעיר הזאת. אנחנו עבדנו בנפרד  -בת אל ביטן

 צריכים להיות מעורבים בקהילה ולמתג את עצמינו כגוף שעושה למען הקהילה.
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הרבה אומרים שזה הפך להיות קבוצה של יחסי ציבור.)משמיעה קול שאני שומעת בחוץ(. צריך להגדיר  -יעל אשכנזי

 חנו גוף חברתי שסוחב אחריו ולפעמים אנחנו מפספסים את המטרה שלשמה אנחנו פה.מטרות. אנ

 

צריך שכל בי"ס   -פסח -הנושא של הועדה הוא נושא חשוב מאד ודי כואב. אחרי מה שעברנו בחג האחרון -ניסים נחום

 יעזור אחד לשני. המטרה שלנו שכולנו ביחד נירתם לנושא החברתי הזה.

 

ד? האם הולכים גרת הועדה החברתית נלך לאירועים למען ילדים נזקקים חולים תחת הכותרת של הועהאם במס  -שי מלך

 לאירועים פרטיים?

 התשובה היא: לא

 

 הועדה צריכה להציג במפגש הבא את קווי היסוד שלה. – חני פרלה

 

 חברי הועדה:

 יו"ר -בת אל ביטן

 בת אל בן דוד

 חני משה

 דוד פרין

 

יום ה' תתכנס ועדת גנים לישיבה  27.4.17פעם ראשונה בישיבת ועד הורים עירוני. ב -ועדת גנים יו"ר -אילן רובינוב

 ראשונה. ישנם שני נושאים חשובים:

נו לצמצם את המרחק מהבית לגן בה גילאי שלוש בתוך השכונה. מטרתראה גנים של טרום טרום חולא יפתחו כנ .1

 להורים.

 לשיפוצים. עדיין לא קיבלתי רשימת גנים שמיועדים .2

 

 כספים לישיבה לפני הישיבה הזאת. תהיום התכנסה ועד -יו"ר ועדת כספים -מלךשי 

 עדנה תעביר לכם פרוטוקול מסודר.
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שנים אחורה הוא יקבל רק עבור השנה ולפי מצבת תלמידים  3זאב רצה  -עובר לארצי ₪ 1.5לפי חוזר מנכ"ל  -רועי דביר

 ש"ח.20,00יסודי. העבירו לו

עבור  ₪ 1.5קש מכל ראש אשכול בעל יסודי לפנות ליו"ר בתי הספר שעליהם הוא אחראי ולשאול האם נגבה אני מב

 הארצי בשלוש שנים האחרונות. במקביל רועי יבדוק עם טליה מה ניתן לעשות עם הכסף שנגבה.

 

 כתבה והדפיסה:

 

 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 :              
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