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 7.9.17פרוטוקול ישיבת ועד הורים עירוני ב

 

רועי דביר, רענן שורץ, עדנה כליפי, שי מלך, מיכל רונן, אייל לוי, דוד פרין, יעל אשכנזי, אלרון  נוכחים:

 פנחס, אילן רובנוב, רווית עוזרי, בתאל בן דוד, חני משה, מירית מימוני נעים, ניסים נחום, עמיחי פינק.

 

 אבי קצב, רותי ליסבודר, בת אל ביטן, יפית שירקני, חני פרלה. חסרים:

 

כדי שיפתחו עוד  בשבוע הבא יתקיים מכרז לחברות נוספות -ניםעדכון בנושא הצהרו -רועי דביר

בשלושה מרכזים: דתיים ועוד שניים שעדיין לא ידוע.)רשת קהילה ופנאי הודיעה שהיא לא  צהרונים

 יכולה פתוח עוד צהרונים.(

 

היו נוכחים כשבעה נציגי רובעים  השבוע הייתה ישיבה ליו"ר רובעי הגנים,   דנו במתווה התשלומים.

 והוחלט לא לקבל את ההמלצה של הפורום הארצי וכן לאשר את התשלומים שנקבעו לפי חוזר מנכ"ל.

 אני רוצה לציין שאילן רובינוב יו"ר גנים עושה עבודה יפה מאד בגנים.

 

יהיו הצללות בכל אני רוצה לציין שיוסי סילמן מנכ"ל העירייה הבטיח שעד סוף השנה  -אילן רובינוב

 הגנים.

 

 אני אתן סקירה כללית על תשלומי הורים: -רועי דביר

 

ביסודי דרך השובר של העיריה , בעל יסודי דרך בתי /ביטוח תאונות אישיות -תשלום חובה 

 מאבק שלנו שיגבו לכולם דרך הרשות. -הספר

יש אפשרות לבתי ספר לא ו. לא מוגדר כשתשלום חובה. חולון קיבלה את התוכנית הז -תוכנית קרב

 תוכנית הזו.להיכנס ל

 יום לימודים ארוך כולל הזנה בצהריים, שיעורי בית וחוגים. -מיל"ת
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אין ויכוח שזה לטובת הילדים, אחרי חמש שנים אפשר לפנות לרפרנט בעירייה  -השאלת ספרים

 שאחראי על השאלת ספרים ולבקש תקציב להחליף את ספרי הלימוד.

 לימודים נוספת בעיקר בחט"ב. יש מגמות ייחודיות וישנן מגמות שלא.תוכנית  -תל"ן

 הצגות, מופעים, כל מה שמעשיר את הילדים. -סל תרבות

 סיורים לידיעת הארץ בחטיבות - של"ח

 .טיולים

 פרויקטים לימודיים.

 ליישובי ולארצי. ₪ 1.5

 

 לארצי, שנה שעברה העברנו לארצי כסף שנאסף מהיסודי. ₪ 1.5בשנים האחרונות לא נאסף 

 לארצי.ש"ח  1.5השנה החלטנו לא לגבות 

 מגני הילדים. ₪ 1.5 הרשות החלה לגבותהשנה 

 

 השנה הייתה לנו פגישה של כל נציגי החינוך המיוחד בפורום הארצי.  -עמיחי פינק

אני מבקש שכל אחד יביע דעתו בסוגיה האם מצטרפים לפורום הארצי ואומרים לא  -עי דביררו

לשלם את תשלומי ההורים ואז הילדים יושבים בכתות ורק לומדים או לתת המלצה ליו"ר בתי הספר 

 מההורים.נכון לגבות שיישבו עם המנהלים יעברו סעיף סעיף ויחליטו ביחד מה 

 

 ציא חוזר איך תשלומי הורים צריכים להיראות.לפני כן צריך להו -בת אל בן דוד

 

זה התפקיד שלך בת אל ושל שי מלך להפעיל את ראשי האשכולות והיורים ולהנחות  -רועי דביר

 אותם.וללוות 

 

תומך בעניין של עצירה מוחלטת של תשלומי הורים. לנגד עיני מאבק הסרדינים, שתי בנות  -רענן

או להיות אקטיבי וילדים יפגעו, אבל יכול להיות שאחרי מספר הרימו מאבק והצליחו. צריך להחליט 

 שנים יגידו שהצלחנו. לדעתי המאבק נכון.
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חלק מהמאבק לא נכון כמו למשל הטיולים, לדעתי משרד החינוך לא צריך לממן  -יעל אשכנזי

להמשיך אני בעד  ד החינוך לא מחויב לממן טיולים.ללמידה, אבל משר טיולים הם דרך טובה טיולים.

 במצב הקיים.

 

רענן דיבר על מחאת הסרדינים שהצלחנו בה, הצהרונים למשל אומנם הוזלנו את  -ניסים נחום

 העלות אבל האוכל בצהריים מגיע באוטו ללא קירור. אני בעד להמשיך במצב הקיים.

 

טיולים. שר אני חושב שהמאבק הזה יבוא  על גבם של הילדים בלבד והם יפסידו המון כמו  -דוד פרין

החינוך אמר בכנס שהוא ישב עם הורים בועד הארצי וההורים העדיפו חופשות במקום הוזלת 

 תשלומים. אני בעד להמשיך במצב הקיים.

 

 אני בעד להמשיך במצב הקיים. -אייל לוי

 

)מתייחס לדברים שנאמרו ע"י רענן(. אני  אני לא בטוח שמלחמה תשיג את המטרה הפעם. -שי מלך

, לבוא עכשיו כשטיולים אמורים לצאת  90עת הזו למרות שקראו לזה במועצה הדקה החושב שב

 ולבטל אותם, לדעתי זה מעל גבם של הילדים ולכן אני בעד להמשיך במצב הקיים.

 

אבל השאלה שנשאלת אם מקבלים תמורה לכסף. אם מקבלים  משלמים הרבה כסף  -עמיחי פינק

 תמורה אז אני בעד להמשיך במצב הקיים.

 

 אני בעד להמשיך במצב הקיים. -מיכל רונן

 

 אני בעד קרן קרב והשאלת ספרים ולבטל את השאר. -מירית מימוני נעים

 

 בעד להמשיך במצב הקיים. –חני משה

 



 

 חולון -הנהגת הורים העירונית 

 

 
 

 
 03-5027168, פקס: 03-5027366מנהל החינוך, טלפון:  בניין חולון, 61רח' ויצמן :משרד הוועד

 16:00 – 19:00  יום ג' אחה"צ משעה:  7:30 – 14:30  שעות פעילות: ימים א', ג' משעה:
 

מגיעים למוזיאון הילדים, מוזיאון הקומיקס ומשלמים מחירים הילדים שלנו ביסודי  -בת אל בן דוד

 גבוהים. זה שייך לסל תרבות ואנחנו תושבי העיר.

 

 בשנה הבאה את צריכה לשבת עם המנהלת על סל תרבות. -רועי

 

 אני חושבת שכן אפשר לעשות שינוי. בכנסת ההצבעה נפלה על קול אחד. -בת אל

 אני בעד עצירת התשלומים.

 

 אני חושב שצריך לשבת עם המנהלים על כל סעיף ולראות במה אפשר להוזיל. -שי מלך

 

 אני בעד להמשיך במצב הקיים. -אילן רובינוב

 

 בעקבות המחאה על תשלומי ההורים: החלטה

קיימנו שתי ישיבות בנושא. האחת בהשתתפות הנהגת הורי גני הילדים והשנייה בהשתתפות הנהגת 

הישיבות הוצגו ונידונו הסעיפים הקשורים לכלל תשלומי ההורים במערכת ההורים העירונית. בשתי 

החינוך. אנו מסכימים שכלל התשלומים )רשות ורצון( במערכת החינוך צריכים לעבור שינוי. זהו צעד 

 מבורך שיקל על ההורים בנטל הכלכלי הכבד.

יחד עם זאת בנקודת הזמן הנוכחית, בהסתכלות על עלות מול תועלת, אנו ממליצים לכלל הורי חולון 

 לשלם את התשלומים תוך קריאה ליו"רים בבתי הספר, לקיים פגישה עם הנהלת בית הספר לבחינה

 נכוון נתמוך ונלווה אותם. ,וצמצום העלויות של תשלומי הורים. אנחנו נעמוד לרשות היו"ר

כן אנחנו לוקחים על עצמינו לפעול מול הרשות לצמצום הסעיפים בתשלומי ההורים של הגנים  כמו

 ובבתי הספר הקשורים לעיר חולון.

 

עדנה תפיץ  הוצאתי חוזר בחירות לועד כתה בבתי הספר. -בחירות לועד כתה בבתי הספר -רועי

 במועצה.
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ארז  -י. נושא של פניות למינהל החינוךאני רוצה לדבר על נושא שקשור לעל יסודי ויסוד -שי מלך

 אלי בנושא שיפוצים.

גננת או מנהלת, ייפתחו קריאה ושם זה כבר  -כל תקלה באשר היא במוסד, אותו גורם אחראי במוסד

מתועד. במקרה ולא טיפלו בפנייה, יש לפנות למפקח, יהיו חמישה מפקחים מטעם חברת זוהר שיעבדו 

בפנייה יפנה יו"ר בית הספר אלי ואני אפנה במידי לארז אלי וליוסי תחת ארז אם גם המפקח לא טיפל 

 בייר. כדי שהטיפול יהיה יעיל אני מבקש שמעתה והלאה ככה זה יתנהל.

 

הרמת כוסית של הנהגת ההורים עם  14.9.17בשבוע הבא יתקיימו שתי הרמות כוסית: ב -רועי דביר

המועצה הגדול ובהזדמנות זו ניפרד מחגית  באולם 20:00ראש העיר ומנהלי מינהל החינוך בשעה 

 שמחוני ומדני קרייסברגר.

 

 הרמת כוסית לעובדי מינהל החינוך במינהל החינוך. אנחנו מוזמנים. 13:30בשעה 18.9.17ב

 

ת ספר ביאליק וצילמה השבוע נכנסה אמא לשיחה עם המנהלת בבי -בשמה של בת אל ביטן

 ת הספר.ראו לה ועשתה שיימינג לבידברים שלא ני

אפשר להוציא תביעה  -שאסור להורה לצלם בתוך בית הספר ללא אישור אני אומר חד משמעית

 משפטית כנגד ההורה.

 כתבה והדפיסה:

 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 ednakalifi57@gmail.comדוא"ל:
 

 052-4237683נייד: 

 

 

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

 http://www.vaadhorimholon.orgבקרו באתר שלנו            

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              
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