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 בתיכון אורט. 11.9.16-בשהתקיימה  שקד בקשתה של דנהלישיבה שלא מן המניין 

 ווועדות. /תעל סדר היום: בחירת מ"מ, סגנים, דובר

לא הושלם תהליך בחירת בעלי התפקידים בשל פיצוץ  3.7.16בפגישת הועד הראשונה שהתקיימה בתאריך 

 הישיבה ע"י חלק מהנוכחים.

 

ם נחום, שמעון יום טוב, אלרון פנחס, אבי קצב, אבי קציני, יפית שירקני, דנה שקד, עדנה כליפי,  ניסי נוכחים:

)הגיע  דורית קסוטו, איציק שמסיאן, דוד פרין, רענן שורץ, חני משה, בת אל בן דוד,  אלון מוכתר, עמיחי פינק

 .באיחור(

 רועי דביר, שי מלך, אייל לוי, חני פרלה, טל גינדי . חסרים:

 

 דיברתי עם אייל לוי היום הוא לא יגיע בגלל שהוא עובד היום ערב במשטרה.–יפית שירקני
 

 .נתחיל את הישיבה 20:15השעה כבר  –שמעון
 

אני מבקשת להמתין עוד קצת לרועי ראיתי אותו היום והוא לא הודיע שלא יגיע. בינתיים אספר  –יפית שירקני
שניפגש עם מפעיל המזנון בקוגל.  שלושתנו נפגשנו  פנתה אלי ואל רועי כדי חני משה לכם מה עשינו היום. 

קבענו  בתום הפגישה סיכמנו שהוא יוריד את מחירי השתייה. . בקפה גן סיפור וניהלנו שיחה עם בעל המזנון
 .לתיאום ציפיותשמועצת התלמידים וחני יפגשו איתו 

 
אד חשוב שהוא יהיה נוכח היה מ טרם הגיע וחייבים להתחיל בישיבה.לצערי הרב  רועי דביר  -שמעון

אבסורד בישיבה. בישיבה הקודמת שהייתה ביולי, רועי העמיד אותי להדחה וההדחה לא צלחה, ניראה לי 
אני נאלץ  ממלא מקום שלי מישהו שיתמוך בי שיהיה יד ימיני.כאני רוצה  ,שרועי יהיה ממלא מקום שלי

ני יהיה מישהו מהחברה שיושב פה סביב ב אותו מהתפקיד כממלא מקום שלי ואני מבקש שיד ימיילהעז
  השולחן.

כרגע יש בעיות בהסעות, יש בעיות במינהל עם אזורי רישום, יש בעיות בבתי ספר יסודי לגבי שומר נוסף. 
 אנחנו עומדים כרגע בסוף ספטמבר ושלושה חודשים שאנחנו מתעסקים בלכבות שרפות..

 
שלא מאבק כח של שני קודקודים כאן יש י מתפקידו. אני חושבת שזה טעות להדיח את רוע–יפית שירקני

אני חושבת שאם שניכם הייתם והקהילה מפסידים מזה, מצליחים לתקשר ומה שקורה שחברי הוועד 
מסכימים לדבר, ללבן דברים ולתקשר פני הדברים היו נראים אחרת. בסופו של דבר כולנו כאן לאותה מטרה. 

 ?שני גם אם אתם לא רואים עין כעיןהאם אין מקום ששניכם תשבו אחד עם ה
 

בכל פגישה זמן על אם ידיחו את שמעון או לא. באתי לעבוד בשם מי שבחרו לא בא לי לבזבז  -דנה שקד
  אותנו ולא להתעסק בחשבונות אישיים.

 
לי כואב ואני מרגיש מוגבל הוא ימשיך להיות מ"מ. שלאחר שרועי ניסה להדיח אותי אני לא מסכים –שמעון

ינת פעולה, ולכן אני מבקש שיהיה לי מ"מ שאני אוכל לעבוד איתו כדי להצעיד קדימה את הועד לשנתיים מבח
מאחר וגם נדרשתי לקיים בחירות של כל בעלי התפקידים ע"י הצבעה של חברי הועד, אני מבקש  הבאות.

 וועדות., דובר ות הבינייםחטיבסגן לעל יסודי וסגן לקיים בחירות למ"מ יו"ר, סגן יסודי, 
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 אז אני דורשת שרועי יהיה חלק מהמועמדים לתפקיד מ"מ, ושהבחירות יהיו חשאיות.   -יפית
 

מה קורה עם שאר החברים שלא יכלו להגיע היום לישיבה? חשוב שחני פרלה תמשיך בוועדת נוער. –יפית
 היא תותחית

 
 חשוב מאוד שחני פרלה תמשיך להיות בועדת נוער. ,כן –אלון

 
רק לפני כשבוע טלגו אותי כאיש של שמעון. קוכבר ככה  כולם אמרו שאי אפשר להמשיך -יאןשמס איציק

אותנו על ושר המנהיגות שלו. שהוא שוכח לעדכן כב שיש לו בעיהניהלתי שיחה קשה עם שמעון אמרתי לו 
עון צריך . שמככה להמשיךלתת לדברים , אי אפשר בכוונה אינפורמציה פגישות וזה ניראה כאילו הוא מסתיר

בכל ויעדכן את הוועד מטעמו, אני חושב שצריך להיות מוסכם על כולם שלכל ויעזור לו מישהו שילווה אותו 
 יו"ר ועדה יהיה מלווה שיעדכן את  חברי הוועד בכל פגישות הועדה.

 
 נעבור להצבעה. –שמעון 

 
אני לא מבינה, הרי צה. הרי על בחירת סגן בחטיבות התחיל כל הבלגן והפגישה התפוצ – יפית שירקני

נון שצריך לבחור גם סגן רענן, האם כתוב בתקבקדנציה הקודמת היה סגן יו"ר לחטיבות הביניים. 
 מהחטיבות?

 
 בתקנון לא רשום במפורש. – רענן

 
התקנון לא ברור. פעם חטיבות הביניים בהגדרה כלולות בתוך העל יסודי ופעם החטיבות מופיעות  – דורית

רה, עפ"י התקנון ניתן לבחור בעלי תפקידים נוספים וועדות נוספות כפי שהועד ימצא לנכון בנפרד. בכל מק
 ליעילות עבודתו.

 
היום כאשר הנושא המשמעותי ביותר העומד לפתחנו נוגע לחטיבות הביניים, צריך סגן יו"ר  – שמעון

 לחטיבות.
 

 יניים ועל יסודי, דובר/ת ויו"ר ועדות.התקבלה החלטה לערוך בחירות למ"מ יו"ר, סגנים ליסודי, חטיבות ב
 

 מאחר ואלרון ורענן לא יכולים להצביע הם יספרו את הקולות –שמעון
 

 :חברי ועד עירוני בעלי זכות הצבעה( 12)בעת ההצבעה נכחו באולם  תוצאות ההצבעות
 

 מתמודדים דורית קסוטו, רועי דביר. -יו"ר ועד ההורים מ"מ
 הצבעה חשאית:תוצאות 

 קולות 3  -ביררועי ד
 קולות 9 -דורית קסוטו

 יו"ר ועד ההוריםדורית קסוטו נבחרה למ"מ של 
 
 

 יפית שירקני וחני משה. ותמתמודד -סגן יו"ר על יסודי
 :הצבעה חשאיתתוצאות 

 קולות 6 –חני משה 
 קולות 6 –יפית שירקני 
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 ליפית שירקני.ניתן קול נוסף של שמעון  -עפ"י התקנון ליו"ר ועד ההורים קול נוסף  –שוויון 
 על יסודייו"ר יפית שירקני נבחרה לסגנית 

 
 מתמודד איציק שמסיאן. -סגן יו"ר חטיבות ביניים

 .יו"ר חטיבות בינייםנבחר כמתמודד יחיד לסגן 
 

 מתמודדים ניסים נחום ואלון מוכתר. -סגן יו"ר יסודי
 :הצבעה חשאיתתוצאות 

 קולות 6 -ניסים נחום
 קולות 6 -אלון מוכתר

 אלון מוכתר.לקול נוסף של שמעון ניתן  -עפ"י התקנון ליו"ר ועד ההורים קול נוסף  –שוויון 
 .יסודייו"ר אלון מוכתר נבחר לסגן 

 
 מתמודדות טל גינדי ודנה שקד. -דובר/ת

 :הצבעה חשאיתתוצאות 
 קולות 3 -טל גינדי

 קולות 9 -דנה שקד
 .דוברת ועד ההורים העירוניל הנבחר דנה שקד

 
 לועדת קשר יוזמן כל יו"ר ועדה, שהועדה תהיה אחד הנושאים שידונו בהם. -וןשמע

 
 אני חושב שכל פעם צריך לזמן לישיבה של ועדת קשר חבר אחר מהועד. –אלון

 
 זה כבר מיושם. ,בהחלט -שמעון

 
שמסיאן, שמעון יום טוב, דורית קסוטו, יפית שירקני, איציק  -תורכב מהיו"ר הסגנים והדוברת  – ועדת קשר

 אלון מוכתר ודנה שקד.
 

 לועדות נבחרו היו"ר הבאים:
 

 יו"ר יפית שירקני. –ועדת בריאות 
 יו"ר דורית קסוטו. -ועדת קרן קרב

 יו"ר טל גינדי. –ועדת השאלת ספרים 
 יו"ר חני משה. –ועדת ספורט 

 יו"ר דוד פרין.  –ועדת הסיעים 
 סף.יו"ר  אלון מוכתר וחני פרלה יו"ר נו-ועדת נוער
 יו"ר אבי קציני. –ועדת גנים 

 עוזר רענן שורץ. -ועדת בי"ס להורים יו"ר טל גינדי
 דורית קסוטו.ואבי קצב יו"רים משותפים  –ועדת כספים 

 ניסים נחום. –ועדת בטיחות וביטחון 
 עמיחי פינק. –ועדת חינוך מיוחד 

 
מי שמעוניין מהוועד להיות חלק יכנס  אני מציע שכל יו"ר וועדה לאחר הבחירה שלו יפתח קבוצה ועל -אלון

 לקבוצה ויהיה שותף לשיח ועדכונים בנושא )בריאות, נוער, בטיחות...(
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 .ועדה שמעניינת אותו יותרוב יותר פעילאלון אתה צודק ככה כל מי שירצה יוכל להיות  -יפית שירקני 
 

 ף את המעוניינים.ועדה שלו ויצרוכל יו"ר ועדה ישאל מי מהחברים רוצה להצטרף להחלטה: 
 

שהוציא אבי קצב לא הייתה  רציתי לדבר על מקרה האלימות שקרה במינהל אני חושב שהתגובה  -אבי קציני
 .  אי אפשר שנציג המגזר שפגע יוציא תגובה במקום יו"ר ועד ההורים.נכונה

 
 באופן אישי. זה לא נכון כי כל אחד במינהל כולל מזכירות ומנהלים קיבל ממני הודעת גינוי -שמעון

 
 אני חושב שהיה צריך להוציא תגובת גינוי גם מאבי קצב וגם משמעון יום טוב. –איציק שמסיאן

 
ועד הורים עירוני חברי  ,ב שהודעת הגינוי שהוציא אבי קצב נרשמה בשם יו"ר ועד ההוריםשימו ל – דורית

 וחברי מועצת ההורים.
 

חות הכספיים שלנו. לצערי, לאחר בדיקה הסתבר כי לא התקבלה בקשה מרואי ברנע לקבל את הדו – דורית
. למרות שהנושא לא היה באחריותי בשנים אלה, אני מוכנה לקחת על 2013הוכנו דוחות כספיים החל משנת 

 עצמי יחד עם אבי קצב את נושא הכנת הדוחות הכספיים.
 רענן, אתה תצטרך לכנס את מועצת ההורים לאישור הדוחות הכספיים.

 

 אין בעיה –רענן 
 

הוצגה מפה של העיר חולון ועליה סימונים של אזורי רישום כפי שנעשו ע"י מינהל החינוך.   -אזורי הרישום
 ניתנה סקירה בנושא כדלקמן:

 
בינואר יפורסמו אזורי הרישום. העירייה אמרה שמה שהיה לא יהיה. בי"ס גדול כמו ק"ש לא יהיה מול  -שמעון

ממן מגמות לביא תקציב וברגע שתיכון רוצה להתרומם וזה עניין כספי, כל ילד מטן יותר. בי"ס נבון שהוא ק
 ינות.באו ואמרו לא חושבים שצריך מצו הוא צריך תקציב ותלמיד מביא תקציב.

הם רוצים שיתוף ולכן אנחנו האזרחים צריכים להגיד להם מה אנחנו חושבים. כרגע אין שום דבר סגור. הם 
לפתוח מרכזי למידה שבהם יהיו המגמות. לדוגמא ילד מהרצוג ירצה ללמוד רוצים לאלץ את המנהלים 

 ילך למרכז מוסיקה. –מוסיקה 
אני מציע לקחת נציג מכל תיכון ונציגים דומיננטיים מאזורים מסוימים שיכולים לתת את הטון בעיר ולגבש 

 צוות עבודה במקביל.
 ה אפשר למצוא פתרון לבעיה הזו.צריך להבין שמה שהיה לא יהיה ולכן צריכים להבין מאיפ

 
נציגים מהחינוך היסודי והעל יסודי במטרה לגבש עמדה של ההורים החלטה: הקמת צוות היגוי שיכלול 

 אזורי הרישום.  נושאב
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 כתבה והדפיסה:
 
 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 :akalifi57@gmail.comednדוא"ל

 

 052-4237683נייד: 

 

 

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

 http://www.vaadhorimholon.orgבקרו באתר שלנו            

 https://twitter.com/VaadHorimHolonאחרינו :              תעקבו 
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