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 3.7.16פרוטוקול  ישיבת ועד הורים ראשונה ב

 

: שמעון יום טוב,  בת אל בן דוד, דורית קסוטו, איציק שמסיאן, נוכחים

, חני משה, אבי קצב, אבי דוד פרין, יפית שירקני, ניסים נחום, חני פרלה

נדי, רועי דביר, אייל קציני, רענן שורץ, עמיחי פינק, אלרון פנחס, טל גי

 ,  אלון מוכתר, עדנה כליפי.לוי, שי מלך

 : דנה שקדחסרה

 : סיגל עורכת דין.אורחת

 

תיקים  וביקש לעשות ושמעון פתח את הישיבה ברך את כל החברים החדשים והו

 ם.סבב היכרות של המשתתפי

 

 רשלנות רפואית.נפילות,  עורכת דין מתמחה אך ורק בנזקי גוף: – סיגל

אני פה בשביל הנושא של ביטוח תאונות אישיות של תלמידים. אני נתקלת 

 3במנהלים שלא יודעים במה דברים אמורים. הנושא חשוב כי כל ילד מגיל 

חינוך חוק מבוטח בביטוח תאונות אישיות של תלמידים בגלל ש 18ועד גיל 

 אם התלמיד נמצא במסגרת חינוכית בלבד. חובה חל בגילאים האלה.

גם לילדים שלומדים באוניברסיטה או במכללה יש ביטוח דומה. אנחנו ועדי 

ההורים חייבים לדעת את המידע כדי שנוכל להעביר את זה להורים. הורים 

המטרה מלווים גם הם מבוטחים בפוליסה הזאת. ישנם מצבים שיש כפל ביטוח. 

שבתחילת שנה בישיבות הראשונות ועדי ההורים בבתי הספר יבקשו מסיגל 

שתגיע לישיבות ותיתן מידע. חשוב שנוכל להפיץ מסר לבתי הספר בנושא 

 ביטוח תלמידים.

הרבה הורים פנו אלי בגלל נושא ל"ג בעומר, לגבי מצב ההורים בסיטואציה  

 הזו.

 

זוהי ישיבה ראשונה של הועד לאחר  ערב טוב לכולם – שמעון

 הבחירות....אנחנו נסביר על הועדות השונות ונבחר חברים לכל ועדה.

 

 הייתי רוצה שהשנה נגדיר יעדים וציפיות לועדות. – אלרון
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 אני אשמח שהועדות ידווחו לאלרון מה נעשה איתן. – שמעון

בועד, עדנה כדאי שיהיה קלנדר משותף ושזה יהיה היומן היחיד  – איציק

 תוציא זימון ביומן לכל הועד, ובווצאפ תזכורת רק לחברי הועדה.

 

 !בואו נחליט על יום קבוע לישיבות – שי מלך

 

 בשבוע. 'יום ד – החלטה

 

מטפלת בכל הליקויים בבתי הספר וגני  -ועדת ביטחון ובטיחות – שמעון

 הילדים מבחינת בטיחות. כל מפגע, מצבי חירום.

 

מטפלת בכל נושא בריאות התלמיד, תזונה , חיסונים,  – ועדת בריאות

 .דפיברילטור, , הרצאות בנושא בריאות

 

שנה הפרויקט אמור להיכנס  מול רפרנטים,  עודעבודה  – ועדת השאלת ספרים

גם לבתי ספר תיכון. בתי הספר קיבלו אישור שהם זכאים לקבל חוברות 

 ולכתוב בהם ולא להחזיר אותם.

 

 .דרור הוביל את הועדה, עבדנו מול הועדה העירונית – ועדת ספורט

 

 רוב העבודה בנושא הסעות של החינוך המיוחד. – ועדת הסיעים

 

השנה לאחר מאמצים של איריס,  -ועדה שמתעסקת בכל תחום הנוער – ועדת נוער

התחלנו לקבל תקציב לשכבת הבוגרים של בתי הספר היסודי.  , דרור וטל

בת סוף שנה במתחם פארק פרס. ועדת נוער התעסקה בכל התקיימה מסי 30.7.16ב

 הנושא של הנוער, חשיפה שלהם מול גורמים חיצוניים.

 

זכיתי לרכז בכבוד את נושא הצרכים המיוחדים.  –עמיחי  -ועדת חינוך מיוחד

אנחנו רוצים שחולון תהפוך לעיר לכל הילדים, גם לילדים עם צרכים 

 לה.  נשמח לעזרה כי יש לנו הרבה עבודה.מיוחדים. רוצים מענים לילדים הא
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נוך בחינוך המיוחד צריכים אנשים שדוחפים את הדברים. בועדת חי – שמעון

 קשר ומחלקת הפרט שביחד יצרו קבוצת הורים מיוחד יש שילוב עם צמ"ח ארגון

 עם צרכים מיוחדים בחולון. לילדים

 

 24, ני חינוךג 33גנים בעיר,  280על  אחראית -אבי קציני -ועדת גנים

גנים במגזר הדתי. בועדה חברים יו"ר של הגנים. הישיבות מתנהלות מול 

 אילן קומה במינהל החינוך.

לעירייה חשוב להוריד את החול מהגנים, לפי חוזר מנכ"ל יש להחליף  

 פעמיים בשנה את החול בגנים. שמים יותר ריצוף, דשא, משחקים.

 גנים. 60השנה משפצים 

 

טל ואני הובלנו בקדנציה הראשונה נושא   -רענן  – להוריםועדת בי"ס 

"ר שנקרא בית ספר להורים. אין שום מידע שמכין אתי כיצד צריך להתנהג יו

יקט יפה שיצא לדרך בבתי ספר והיה מוצלח . של בית ספר או ועד. הקמנו פרו

בבתי הספר העבירו סדנא לועדים בנושא התנהלות של ועד מול המערכת. היו 

 ר.חנו ליווינו את הקבוצות בבתי הספצים ואנמר

 

 נעשתה עבודה בארצי ויש מכרז אחד שהמחיר סגור בו. – ועדת פולין

 

 להעביר בו הודעות יש לנו דף פייס בוק והמטרה ערוץ אלרון. – ועדת מדיה

להורים. אנא העבירו לנו מידע על אירועים או פעילויות שונות לפני 

 שמעבירים לפורום חולון.

 

אם יש פנייה מהעיתונות לגבי נושא מסוים אנו העבירו  – דוברת -טל גינדי

 אותו אלי או לשמעון. לא לדבר בשם הועד מול אף גורם.
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 ועדות:

 :ועדת קשר

 יו"ר שמעון יום טוב

 רועי דביר

 איציק שמסיאן

 טל גינדי

 דורית קסוטו

 יפית שיקרני

 :ועדת כספים

 יו"ר –שי מלך 

 דורית קסוטו

 איציק שמסיאן

 טל גינדי

 בת אל בן דוד

 חני משה

 :ועדת ביטחון ובטיחות

 יו"ר –ניסים נחום 

 אלון מוכתר

 דוד פרין

 חני משה

 בת אל בן דוד

 אייל לוי

 :ועדת היגוי –ועדת תקנון 

 רענן שורץ

 דורית קסוטו

 טל גינדי

 אבי קצב

 איציק שמסיאן

 רועי דביר

 דנה שקד

 :ועדת קרו קרב
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 יו"ר -דורית קסוטו

 דנה שקד

 איציק שמסיאן

 בת אל בן דוד

 אלון מוכתר

 :ועדת בריאות

 ת שירקני יו"ריפי

 ניסים נחום

 :ועדת השאלת ספרים

 טל גינדי:יו"ר

 דןרית קסוטו

 איציק שמסיאן

 חני משה

 שי מלך

 :ועדת ספורט

 ין"ר -רועי דביר

 חני משה

 אייל לוי

 שי מלך

 ועדת הסיעים:

 יו"ר –דוד פרין 

 אלון מוכתר

 איציק שמסיאן

 אבי קציני

 עמיחי פינק

 :ועדת נוער

  –אלון מוכתר 

 חני פרלה

 אבי קצב

 דורית קסוטו

 איציק שמסיאן
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 טל גינדי

 אייל לוי

 עמיחי פינק

 רועי דביר

 חני  משה

 :ועדת גנים

 יו"ר -אבי קציני

 ניסים נחום

 אלרון פנחס

 יפית שירקני

 דוד פרין

 ועדת מדיה:

 אלרון פנחס

 טל גינדי

 :להוריםבי"ס 

 רענן שורץ

 טל גינדי

 אייל לוי

 דורית קסוטו

 

 כתבה והדפיסה:

 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 ednakalifi57@gmail.com :דוא"ל
 

 052-4237683                         נייד: 

 

 

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

       http://www.vaadhorimholon.org       בקרו באתר שלנו            

 dHorimHolonhttps://twitter.com/Vaaתעקבו אחרינו :              

 

 

 

 

http://www.facebook.com/VaadHorimHolon
http://www.vaadhorimholon.org/
https://twitter.com/VaadHorimHolon
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 7.16.10המינין ב פרוטוקול ישיבת ועד שלא מן

 

שמעון יוםטוב, חני פרלה, שי מלך, דנה שקד, רענן שורץ, איציק משתתפים: 

שמסיאן, דוד פרין, אלון מוכתר, דורית קסוטו, רועי דביר, טל גינדי, בת 

אייל לוי, חני משה, עמיחי פינק,  אל בן דוד, אבי קצב, ניסים נחום, 

 עדנה כליפי.

 .אירוע משפחתי -ים, אבי קציניינידלקת בע –: יפית שירקני חסרים

 

מחר תתקיים ישיבה של ועדת חינוך  בכנסת על מערכת   - טוב שמעון יום

 החינוך בחולון בשלושה נושאים:

 טק.יי. כתות א' במתחם המד1 

 . סייעות בחינוך המיוחד.2

 .תברואת גני הילדים.3

 

אני אעלה לירושלים לישיבה הזו. כל מנהלי מינהל החינוך ישתתפו בישיבה 

 מחר כדי שיוכלו להגיב.
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גנים יעברו שיפוץ השנה.  80גנים שנפתחו בשלוש השנים האחרונות.  90ישנם 

 המבנה של גולדה חייב לעבור שיפוץ כדי להתאימו לבית ספר יסודי.

 

נגד לסרבני תשלום מבחינה יר מכתב  לשר החינוך שהוא מתפורום ההורים העב

 אידאולוגית. ד"ר חגית אמרה שאין חוק חינוך חינם יש חוק חינוך חובה.

עוד חודש וחצי אמורים לאשר את תשלומי ההורים. כל עוד לא ימצאו פתרון 

 לנושא סרבני התשלום, לא ניתן יהיה לאשר את התשלומים.

 

ה שלא מן המניין. נשאלת השאלה האם אנחנו הולכים שי מלך ביקש לעשות ישיב

ליישם את התקנון כלשונו לפי מה שכתוב בו,  או שאנחנו הולכים להתנהל 

כפי שהתנהלנו בקדנציה הקודמת עד לשינוי התקנון ע"י ועדת ההיגוי. 

 בתקנון הקיים ישנם הרבה סתירות.

 נעלה את הנושא להצבעה.

 

 נושא ההצבעה:

 התקנון?האם מתנהלים לפי 

 

 הישיבה הופסקה!

 

 כתבה והדפיסה:

 

 עדנה כליפי מזכירת הועד


