ועד ההורים העירוני  -חולון

סיכום ישיבה ועדת קשר מיום  38.8.6עם עוזר ראש העיר מר יוסי זיידה
נוכחים:
עירייה :יוסי זיידה -עוזר ראש העיר ,יוני רובינשטיין -מ 8אגף ארגון ובקרה במנהל החינוך ,יוסי זהבי,
ועד הורים עירוני -שמעון יום טוב -יו"ר הועד ,איציק שמסיאן ,רועי דביר ,חגית שמחוני ,טל גינדי
מתקני ספורט בבתי ספר:
איציק שמסיאן מתאר את ההתנהלות העירונית בעקבות מקרה נפילת הסל בת"א אשתקד ומשבח את פעילות עיריית חולון
בנושא 8יחד עם זאת ,נותרו עדיין מספר לא מבוטל של מתקנים אשר אינם ראויים לשימוש 8לועד יש הבטחה מדורית בן
יהודה כבר מלפני שלושה חודשים כי העניין מטופל אך בשטח אין התקדמות 8מתחילת התהליך עברה למעשה שנה שלמה
בה לא מקבלים מענה חד משמעי לנושא 8בצורה זאת לא ניתן יהיה לפתוח את שנת הלימודים8
יוסי זהבי אינו מסכים עם הדברים שנאמרו 8נושא תיקון מתקני ספורט הינו מבוסס מכרז 8הטיפול הינו בהתאם לדוחות
המועברים ע"י עצמון 8חב' סיסטם שנבחרה ביצעה סיורים והפיקה דוחות 8בהתאם לדוחות אלו בוצעו תיקונים המוגדרים
כשלב א' 8במקביל אושר ע"י חנה הרצמן תקציב של  ₪ 055,555לנושא 8כל רשימת הליקויים טופלה טרם היציאה
לחופשת פסח 8הוחלפו בין  .5-.0לוחות בבתי ספר ,כולל טיפול במתקנים מסוכנים8
בתום הטיפול התקבלו דרישות מבתי ספר לתיקון ליקויים – מוגדר כשלב ב' 8הוקצה סך של  ₪ 605,555והוחלפו מס'
פלטות במתקני הסל בבתי ספר 8קיימת הזמנה נוספת שטרם אושרה .5 :יח' סל שער .5 ,יח' בסקט .0 ,יח' סל בליטה65- ,
 05לוחות עץ8
יוני רובינשטיין מציין כי בעקבות האסון בת"א הבודקים החמירו מאוד בדוחות ולפיכך אף הושבתו מתקנים8
שמעון יום טוב מציין כי בישיבה שהתקיימה עם יגאל אייל מנהל מח' הספורט נמסר לועד שתוך מס' ימים הכל מטופל 8כעת
אנו מתבשרים כי הטיפול יהיה ארוך יותר 8מדוע חוסר התאימות והאינפורמציה השגוייה??
יוסי זהבי מציין כי שלב ב' הועבר לאישור רחמים 8לאחר קבלת האישור יוזמן הציוד 8לו"ז לביצוע :מתקנים גדולים עד סוף
אוגוסט ויתר העבודה עד מחצית חודש אוקטובר8
סיכום:
בהחלטת יוסי זיידה ייגשו הוא ,יוסי זהבי ויוני רובינשטיין אל רחמים לצורך חתימה ואישור הזמנת הציוד 8בנוסף ,לוחות
וטבעות יותקנו טרם פתיחת שנת הלימודים 8יתר המתקנים עד סוף אוקטובר8

משרד הוועד :רח' ויצמן  61חולון ,בניין מנהל החינוך ,טלפון ,03-5027366 :פקס03-5027168 :
שעות פעילות :ימים א' ,ג' משעה 7:30 – 14:30 :יום ג' אחה"צ משעה16:00 – 19:00 :

ועד ההורים העירוני  -חולון

מעקה בי"ס ניצנים:
העבודה נמצאת בביצוע 8השקעה של כ₪ 05,555 -
קרינה בבתי ספר:
כל חמש שנים יש לבצע בדיקת קרינה 8באחריות יוסי זיידה לבדוק מול חנה היכן עומדים הדברים
סיור ערב -בני נוער:
שמעון נתן סקירה לסיור ערב המופלא שבוצע ע"י ועד ההורים בשיתוף מנהל החינוך 8מעלה את בעית מיקום מרכז ההדרכה
ומבקש לבחון אפשרות להעביר אותו למקום אחר 8יוני מדגיש כי חשוב למצוא מקום ראוי למרכז ההדרכה 8יוסי זיידה ציין
כי קיימת בעיה להקמת מבנה עבור מרכז ההדרכה 8בכל מקרה הנושא ייבדק מול מיכל8

חגית שמחוני ,דוברת ועד ההורים העירוני
hagitsi@bezeq.co.il
דוא"ל:
505-3333636
נייד:

תעשו לנו לייק http://www.facebook.com/VaadHorimHolon :
http://www.vaadhorimholon.org
בקרו באתר שלנו :
https://twitter.com/VaadHorimHolon
תעקבו אחרינו :

משרד הוועד :רח' ויצמן  61חולון ,בניין מנהל החינוך ,טלפון ,03-5027366 :פקס03-5027168 :
שעות פעילות :ימים א' ,ג' משעה 7:30 – 14:30 :יום ג' אחה"צ משעה16:00 – 19:00 :

