ועד ההורים העירוני  -חולון

לכבוד :
וועדי ההורים חטיבות ביניים וחטיבות עליונות
הנדון  :הזמנה לכנס וועדים של בתי הספר העל תיכוני בחולון .
מכובדי שלום רב .
ברצוני להזמינכם לכנס העשרה בנושא תפקיד הוועד המוסדי מול הגורמים השונים כגון :מנהל/ת ביה"ס  ,המינהל ,
והרשות.
הכנס יערך ביום ג' תאריך21/1/21 :

בשעה  21.00 :באולם המועצה הגדול-בניין העירייה קומה .1

בערב זה נציג בפניכם נושאי ליבה שבהם תידרשו לטפל ובהם ויפורטו בלו"ז הערב בהמשך.
את הנושאים יעבירו יושבי הראש של הועדות השונות ולאחר כל נושא תינתן האפשרות לשאלות שלכם
יכבדו בנוכחותם :מר יוני רובינשטיין מנהל אגף ארגון ובקרה ,מר רוני הרניק מנהל אגף החינוך העל יסודי ומר משה מועלם
חבר מועצת העיר ויו"ר ועד הורים בעבר .
אנא ראו הזמנה זאת כהזמנה פתוחה בפני כל חברי הוועד המוסדי
בתוכנית :
 21:00 – 21:20התכנסות וכיבוד קל
 21:20 – 21:21דברי פתיחה סגן יו"ר וועד ההורים והצגת הנוכחים
 21:21 –21:41הכרות מנהל אגף ארגון ובקרה ומנהל אגף החינוך העל יסודי
 21:41 – 10:10יחסיי גומלין דרך המשולש-מנהל החינוך מנהלת בית הספר וועד ההורים המוסדי ע"י מר משה מועלם
 10:10 – 10:10ברכות של  -יו"ר ועד ההורים מר מוטי ישראלי יו"ר מועצות הורים מר שמעון שמיר
 10:10 – 10:40פנאל פתיחה של יו"רים החטיבות והתיכונים בנושאים הבוערים
 10:40 – 12:00דברי יו"ר ועדת בריאות ע"י מר איציק שור בנושא בריאות בבתי הספר
 12:00 – 12:10הפסקה
 12:10 – 12:40דברי מ"מ יו"ר ועד הורים מר שמעון יום טוב בנושא כספים בכלל וכספי הורים בפרט
 12:40 – 11:10דברי יו"ר ועדת בטיחות וביטחון ע"י מר אריה אשכנזי בנושא בטיחות והערכות למלחמה
 11:00 – 11:10דברי הגברת טל גינדי בנושא ועדת השאלת ספרים
 11:10 – 11:40דברי הגברת איריס קופיט בנושא ועדת נוער ותרבות
 11:40 – 11:00פנאל פתוח לשאלות לאנשי ועד הורים עירוני
השתתפותכם חשובה
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בברכת נעשה ונצליח
רועי דביר ,סיו"ר ועד ההורים העירוני
דוא"לroy7372@zahav.net.il :
0141111110
נייד:
תעשו לנו לייק http://www.facebook.com/VaadHorimHolon:
http://www.vaadhorimholon.org
בקרו באתר שלנו:
https://twitter.com/VaadHorimHolon
תעקבו אחרינו :
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