
 

 

 

 הנהגת הורים עירונית חולון

 3מתוך  1עמוד 

 
 משרד הנהגת הורים עירונית: 

 03-5027168, פקס 03-5027366חולון, בניין מנהל החינוך טלפון:  61רח' ויצמן 
 16:00-19:00יום ג' אחה"צ משעה:  07:30-14:30א', ג' משעה שעות פעילות: ימים 

 25.07.18פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים מתאריך 
 

שי מלך, ניסים נחום, אבי קצב, עמיחי פינק, בת אל ביטן, אייל לוי, אילן  רועי דביר,משתתפים: 
 .רובינוב, דוד פרין, חני משה, יפית שירקני, רותי כהן, מיכל זגורי

 
 חני פרלה, רענן שוורץ, בת אל בן דוד, יעל אשכנזי, מירית נעים רוית עוזרי. נעדרים:

 
 

 הודעות:
 

)רשות וחובה( בבתי הספר העל יסודי תתבצע הורים התשלומי  ייתהועברה בקשה לרשות שגב
 ע"י הרשות באותה מתכונת של בתי הספר היסודיים.

 
וגים של תוכנית ניצנים ותוכנית קרב יו"רים בתי הספר היסודיים נדרשים לעבור על תוכנית הח

 על מנת למנוע כפילויות.
 

נדרשת בדיקה של יו"רים בבתי הספר למול רכזת סל תרבות תוכנית לשנת סל תרבות: 
 הלימודים הקרובה וקבלת תוכנית אירועים. 

 
להיערך לקראת הבחירות כל אחד במגזר בחירות לשנה הבאה: אחראים מגזרים נדרשים 

 פטמבר תחילת אוקטובר.אחראי. הבחירות אמורות להתקיים בסוף סשהוא 
 

נדרשת החלטה לרכישת תיקים וציוד בסיסי ללימודים נדרש : לתלמידי חולון מעוטי יכולת תיקים
 ₪. 6,000תקציב של 

 אין מתנגדים/נמנעים. –בעד  13 תוצאות ההצבעה:
 הצעות לפני בחירה. 3יש לצאת למכרז ולקבל 

 
  מיוחד :חינוך 

 עירוניים: םמפגשי -עדכון מהישיבה הקודמת 
 חודש מאי:

 צמי"ד -שולחן עגול  •
 בנושא החינוך המיוחד  -ועדה לקידום מעמד הילד  •
 1700ישיבת ועדת חינוך עם רה"ע  •

 חודש יוני:

בהשתתפות נציגי ועדי הורים חנ"מ, רותי יצקן  17:00ישיבת ועדת חנ"מ / ועד הורים  •
 ורובין בדר.

 ת ועד הורים בי"ס עוזישיב •
בעלי צ"מ מתנדבים או משרתים הוזמנו ע"י  טקס העירוני למתגייסים לשירות צבאי : •

 כמו כולם ! -מנהלי בי"ס והשתתפו 
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 חודש יולי:

 שולחן עגול להורים לתלמידים בעלי צ"מ הלומדים מחוץ לחולון  •

ים עם לקויות דזה המפגש השני להורים לתלמידים עם צ"מ: הראשון היה לתלמי     
 שני המפגשים בהזמנת אגף הפרט. -ל"ל/רגשיות 

יה ינערכו מספר מפגשים לקבוצות אוכלוס -  * יזמה מבורכת של ר מנהל חינוך אריאלה    
 שונות,

 
 ם שעלו:יריכוז העדכונ

 LIKE YOUער/ ( פרויקט מחויבות אישית נוער לנו1
 עיכוב בפתיחתו 

מתחיל בקיץ לקבוצת בעלי צ"מ שאותרו ע"י אגף השיקום ברווחה, בהובלת טובה מסילתי 
 ממנהל החינוך.

 להמשך מעקב: הרחבת הפרוייקט למספר בתי ספר תיכון בעיר בתשע"ט
 
 ( צהרון חנמ של הרווחה ניצנים2

ימים כמו כל הצהרונים  5הפעלה של למרות שחוזק במהלך תשע"ח בהסעה נוספת ובשעות 
 יסגר בתשע"ט עקב מיעוט משתתפים ע"פי אגף הרווחה האחרונים

 להמשך מעקב: ממשיכים לעקוב ולודא שלכל הילדים ששובצו לשם ינתן מענה חליפי
 
 
 ( הערכות הסעים לשנה הבאה3

מכתב של יו"ר ועדת הסעים עם פרטי קשר להורים מצורף עם מכתב שיבוץ להסעה  •
 ופץ בימים אלו מ

 השתתפות נציגי הורים בתדריכים לחברות ההסעה ולמלווים במהלך חודש אוגוסט •
 "חמ"ל הסעים יופעל ככל שצריך" ע"פי רובין בימים הראשונים לשנה"ל •

 ( שיבוצים של תלמידים בעלי צ"מ למסגרות חינוך חדשות4
 שיבוצים בתוך חולון הסתיימו

ות החינוך מחוץ לעיר התלויים בתשובות של ערים בימם אלו מסתיימים השיבוצים למסגר
 אחרות במחוז תא )זו השיטה במשרד החינוך(.

 והשיבוצים של מי שפנה להליך ערר.
 
 פתיחת בי"ס לתלמידים אוטיסטים מכיתה ז ואילך  ( תשע"ט5
 כיתות במיקום זמני בצמידות לבית ספר עוז בחולון. 2

 ת ספר צומח., יעברו למיקום קבוע כבי2020בהמשך צפי 
מברכים את מנכל העירייה, ר מנהל חינוך, ר אגף פרט והעוסים במלאכה שחשבו מחוץ 

 לקופסא לתת מענה מיידי לצרכים ולא המתינו לאשרור הקמה מלא מה שהיה לוקח מס' שנים !
 
 +( בעלי נכויות פיזיות 21( תשע"ט פתיחת מרכז יום חדש )6
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נכויות פיזיות בהעלאת הצורך בפתרון לבוגרים  שותפות עם קבוצת הורים למתבגרים בעלי
 באפיון זה שאינו קיים בחולון

 בהעדר פתרון: צפי להמתנה בתור למסגרות דונות מחוץ לעיר ונסיעות למרחקים.
מברכים את מנכל העירייה, ר מנהל שירותים חברתיים , ר אגף שיקום שנרתמו והבטחו לתת 

 פתח תשע"ט !כבר ב -גם אם במקום זמני  -מענה שכזה 
 תהליכים ארציים

 ( חוק חנ"מ החדש1
 השתתפות בנייר עמדה של פורום ההורים הארצי 

 עם הסתייגויות בנושאי שילוב יחידני ואחרות
 והתנהלות מול משרד החינוך בנושא

 חוק זה עבר בקריאה ראשונה אולם יאומץ תוך מספר שנים עם הבטחה להתדיין עם ההורים.
 למעקב.

 
 לרגניים( סייעות לא2

 ממשיכות גם בשנה הבאה כמו בתשע"ח.

 
 גנים

הקימו קבוצה לועדת קייטנות בחופשות לטובת הגנים, כרגע הנושא חם ואין עדין דברים 
 סגורים. רוצים שיהיה סינכרון בין הגנים לבין בתי ספר. 

 יוצא מכרז חדש לטובת הקייטרינג לגנים
 מותיקבע מועד לטעימות מסודר כמו שעשו בשנים הקוד

 נעשה ביקורת פתע על מנת לבדוק את האוכל שמגיע לגנים.
 

  בריאות
החודש הושלמו כל החיסונים שהיו חסרים בנוסף חולקו כל הדפיברילטורים בכל בתי הספר וגם 

 אושרו חלק של בתי ספר שהם לא תחת הרשות שאליהם יחולק במהלך חודש אוגוסט.
 

 דיבר עם ארז בנושא.צריך לעשות בדיקות קרינה בבתי הספר, 
 

 19.08.08כנס פתיחה השנה יהיה בתאטרון חולון מי שרוצה שיפנה לרועי הכנס יהיה בתאריך 


