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 26.1.16פרוטוקול ישיבת מועצה  ב

 משתתפים: 

 הייטק היי –חגית עזוז 

 קציר –רונן גולדשטיין 

 התבור -לילך נחום

 טרניהס, מ -נעים מירי

 שמיר -הרמתי סמדר

 אורט –שמעון יום טוב 

 גנים -אלרון

 שרון -עזר חזן

 דינור -רותי ליסבודר

 ארן -יפית שירקני

 דינור –שוש סימן טוב 

 בן צבי -ורד מטיסון

 בן צבי –דנה הדר 

 הס –אריה סיקורה 

 עלומים -טל גינדי

 בן גוריון –אלון שמאי 

 ש"ק –דרור חכמון 

 ש"ק -אייל לוי

 ש"ק –רועי דביר 

 קציר –איריס קופיט 

 אלון מוכתר

 נבון -דורית קסוטו

 ישעיהו –בת אל 

 הרצוג -איציק שמסיאן

 הרצוג –רין דוד פ

 ישורון –שלמה יהודאי 

 גולדה -אבינועם

 גורדון –עמית הרטמן 
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 הייטק היי –ריבי 

 קוגל -חני משה

 אשלים -ניסים נחום

 אבי קצב  דביר

 ישורון –אלון גורביץ 

 ניב –חני פרלה 

 התבור –תהילה גנגר 

 אילון –חגית מזרחי 

 רת ועד הורים עירונימזכי –עדנה כליפי 

 אורחים:

 ראש מינהל החינוך -ד"ר טליה פרידמן

 מנהל אגף ארגון ובקרה ורפרנט ועד הורים עירוני מול העירייה – אילן קומה

 מנהלת אגף חינוך על יסודי – ד"ר אסנת ספורטה

 מנהלת  אגף חינוך יסודי – יהודית בראון

 מנהל אגף חדשנות חינוכית וסגן מנהל ראש מינהל החינוך -ד"ר משה לייבה

 

 ערב מחולק לשלושה חלקים: דברי  ראש מינהל החינוך והמנהלים במינהל, ה -יו"ר ועד הורים עירוני – שמעון יום טוב

 מצגת ושאלות שלכם ותשובות.

 

בכל  הנושא של העברות של בתי הספר  –אנחנו נמצאים בסוג של תקופה סוערת  :"ר טליה פרידמן ראש מינהל החינוךד

לא ניגע בזה היום מאחר וראש העיר ומנכ"לית העירייה לקחו על עצמם לטפל ולנהל את הנושא וזה  -ושינוי אזורי הרישום

 לא נכון יהיה להתנהל בערוצים מקבילים.

 . לוקחת על עצמי את האחריות על התהליך.חייבת סוג של התנצלות לפורום הזה.

בחודש אוקטובר הגיע מנהל בית ספר אלי ואמר לי שבית הספר שלו מאד קטן וכדי לקיים  אפשרות  -ו לעת הזואיך הגענ

ואז אמרנו שנתקצב אותו וניראה מה נעשה בשנה הבאה. אחר כך  ה ולתת  מענה סביר לתלמידים, חסרים לו תלמידים.רסבי

תלמידים והגיע מנהל נוסף שאמר שכנראה נצטרך לסגור הגיע מנהל נוסף שגם הוא אמר שבית הספר שלו קטן וחסרים לו 

לשינוי באזורי  ללכת -את בית הספר כי אין לו מספיק תלמידים והבנו שישנה בעיה והוחלט לבנות איזה סוג של רישום

 הרישום כי אין לנו הרבה ברירות. ומכאן הגלגל התגלגל.

יקולים מקצועיים. מי שמוביל כרגע את כל הנושא של שינוי איתי עושים הכל מתוך ששאני יודעת ומאמינה שאני והאנשים 

 אזורי רישום זה ראש העיר ומנכ"לית העירייה.
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למעשה מהרפורמה של שר החינוך  הנושא של שינוי אזורי הרישום נבעכל  –מנהלת אגף חינוך יסודי  – יהודית בראון

 תלמידים. 36 –התלמידים בכתה  'נפתלי בנט על מס

כתות ונאלצנו לפתח את הכתה  4תות חריגות, פתחנו עשר כתות חדשות. בשלושה בתי ספר היו כבר נאלצנו לפנות כ

אפשר לפתוח חמש כתות בשכבה. כשראינו את מצבת התלמידים ראינו שבגלל הרפורמה אי  החמישית. המצב לא תקין כי 

 אין מקום לתלמידים. ראינו שאי אפשר לעמוד בעומס.

 חוד אחים.אי 100%מאידך המגמה היא 

ילד מקבל  זימון לבית ספר מיסויים, הוא צריך להגיע לאותו בית ספר להירשם בו ולמלא  – תהליך הרישום הניהולי

בקשת העברה. כשאני מקבלת את בקשת העברה אני דנה בבקשה עם ועדה של שלושה אנשים ואנחנו דנים בכל בקשה 

זימון וביקש בקשת העברה ואני לא רואה את הילד במחשב כרשום  לד לא נירשם לבית הספר שאליו קיבל לגופה. אם הי

בבית ספר, אני מעבירה את הבקשה לסוף. כל בקשה נבחנת לגופו של עניין..) בעיות סוציאליות, איחוד אחים, בעיות 

 ברישום.(

 

 עדיין הנושא לא נידון במשרד החינוך. –לגבי בתי ספר העל יסודי  – שמעון יום טוב

 

 מדוע הפכתם את התיכון לתיכון אזורי?  -כשעשיתם חלוקה לאזורים –תיכון הייטק היי  – חגית עזוז

 

זו החלטה של ראש העיר ומנכ"לית העירייה,  והם אמורים להיפגש עם ועד בית הספר. ברגע שיהיו תשובות  – טליה ד"ר 

 והחלטה אנחנו נודיעה על כך.

 

 אתם תהיו שותפים לתהליך הזה. -על שיתוף הציבוראנחנו כרגע בתהליך של בניית תוכנית שמבוססת 

 

 קיבלתי את רשימת הנושאים משמעון יום טוב. – בקשר לכל הנושאים שאתם רוצים לדון בהם

 שתשב יחד עם אילן קומה ותדון ביחד בכל הנושאים. שתקימו ועדה מחברי המועצהאני מציעה 

 

 הכל שקוף יותר. –תפיסת העבודה בשנה האחרונה השתנתה מאד  – לן קומהיא

תכנית עבודה רב שנתית, אנחנו מתחילים תהליכים שלא היו קיימים קודם. אנחנו מתואמים עם כל הגופים  אנחנו עובדים על

 איתכם ועם כל הגורמים. תכם. נבנה תוכנית יחדים לשיתוף פעולה איומכוונ

 תהליך ארוך ומורכב –נגישות 

 איטומים נעשו רק השנה.מ'  1500למעלה מ  –עבודת איטומים 

 עבודה מורכבת –הצללות 
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 נכנסים לבית הספר ומשפצים אותו/ עושים את המקסימום שאפשר בנתונים הקיימים.

 התוכנית לקיץ הקרוב בבתי הספר והגנים כבר קיימת.

 

 על צוות שיעבוד יחד איתי  על כל הנושאים האלה. ואני מבקש שתחליט

 

 מתקני אופניים, הדבר דורש אישורים של מחלקת תנועה, מחלקת גנים ונוף. בכל בתי הספר העל יסודי יותקנו

 .םבסופו של דבר בכל בתי הספר יהיו מתקני אופנייויש תכנית מסודרת עם מינהל התשתיות 

 

 אחה"צ. קיימנו פגישות עם היועץ אופן העסקה של הרפרנטים נסגר היום  -השאלת ספרים – ד"ר אסנת ספורטה

 .אלת ספריםשאנוש. בכל בתי הספר העל יסודי יש רפרנטים של ה שפטי ומשאבימה

 .ות עודפות א שעות נוספותעשיקבלו   -עובדי עירייה

 ח אדם מעוף.וחברת כוקבלו שכרמ  –ירייה עבדי לא עו

התקציב יעבור מאתנו לכוח אדם, כל שנה נעסיק מחדש את הרפרנטים לתקופה של הפרויקט. מי שהאחראי על העסקה זו 

 בעצם העירייה.

 

 תלמידים חובה שיהיה. 500מעל  –בבתי הספר?  רמה קורה עם דפיברילטו – / בית ספר שרוןעזרחזן  

 

 חיים כהן הקב"ט בודק את העניין. – אילן קומה

 

 יות השונות.עלהקים ועדה מחברי מועצה שיעבדו עם אילן על הב –החלטה 

 

יימו בחירות ליו"ר ועד הורים עירוני, יו"ר מועצת ההורים ולועד הורים עירוני. יתק בחודש מאי השנה – שמעון יום טוב

 צריכה לקום ועדת בחירות,  בועדה יכולים להיות חברים רק כאלו שלא מתמודדים לתפקיד כלשהו.

 תצא הודעה מסודרת על כך מיו"ר מועצת ההורים הגב' חגית שמחוני.

 

 כתבה והדפיסה:

 ועד ההורים העירוני מזכירת עדנה כליפי

  ednakalifi57@gmail.comדוא"ל:         

 052-4237683                         נייד: 

 

 

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

mailto:ednakalifi57@gmail.com
http://www.facebook.com/VaadHorimHolon
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       http://www.vaadhorimholon.org       בקרו באתר שלנו            

 dHorimHolonhttps://twitter.com/Vaaתעקבו אחרינו :              

 

http://www.vaadhorimholon.org/
https://twitter.com/VaadHorimHolon

