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31.44.42
כא' בכסלו תשע"ד
פרוטוקול ישיבת ועדים מהיסודי ב31.00.02
משתתפים כ 01איש.
אורחת – יהודית בראון –ראש מינהל החינוך בפועל – מנהלת אגף חינוך יסודי ומ"מ אגף חינוך על יסודי.
פתיחה – שמעון יום טוב יו"ר ועד הורים עירוני :שמעון מציג את חברי הועד" .התבקשתם להגיע גם בשבוע הבא
ביום שלישי ב 31.44.42ל ישיבת פתיחה חגיגית של מועצת ההורים ,חשוב מאד שתגיעו ,שמעון שמיר יו"ר מועצת
ההורים יעביר את הערב הזה ויהיה מעניין .הערב יציגו את עצמם יו"ר הועדות השונות יעלו מצגת על הועדה
שלהם ויסבירו על תפקידיה והעשייה שלה .המצגות נמצאות באתר של הועד באינטרנט .בסוף הערב חברי הועדות
ישיבו לשאלות".
יהודית בראון – ראש מינהל החינוך בפועל – .ערב טוב לכולם ,אני רואה פנים מוכרות ופנים חדשות .אני מברכת
את כל הנוכחים בשנה מוצלחת ופורייה ,שנה של שיתוף פעולה .אני שנה וחצי בתפקיד מנהלת אגף חינוך יסודי,
בעבר הייתי מנהלת של בי"ס שז"ר .זוכה לשיתוף פעולה מלא עם ועד ההורים ,עם איציק רפרנט היסודי שמעון יום
טוב היו"ר ועם החברים האחרים.
אתם עדים למשבר שעברנו – עזיבת ראש מינהל החינוך מיד לאחר הבחירות .כרגע אני ראש מינהל החינוך בפועל,
מנהלת אגף חינוך על יסודי ,ממלאת תפקיד משולש ,גם מנהלת אגף חינוך יסודי .התפקיד שלי כרגע הוא יותר סוג
של מענים דחופים .תוך שבועיים יהיה ראש מינהל חדש.
בחוויה האישית והמקצועית שלי יש שיח מכבד עם ועד הורים עירוני .ועד הורים עירוני רוצה את טובת ילדי חולון
בחשיבה משותפת ובשיתוף פעולה.
תוכנית דורנר – חולון נכנסה לתוכנית של דורנר .הורים לילדים שמופנים לועדת השמה וקיבלו זכאות לחינוך
מיוחד ,יכולים לבחור את המסגרת שבה הילד שלהם ילמד .ועדת השמה קובעת האם הילד זכאי לחנוך מיוחד,
ועדת שיבוץ משבצת את הילד במסגרת המתאימה .ועדת דורנר קבעה שלהורים יש זכות לבחור בכתות ב' ג' ד' את
סוג המסגרת .ואז בונים תקציב לילד ,שעובר איתו למסגרת שבה הוא ילמד.
תחום נוסף שנכנסנו אליו השנה הוא תחום התקשוב .אנחנו בתהליך של להכניס טכנולוגיה לכל בתי הספר .התחלנו
בפיילוט תקשוב בשלושה בתי ספר שנבחרו כמדגם מאד מייצג .הרעיון הוא שילוב של תהליכי הוראה וטכנולוגיה
עדכניים.
דורית בן יהודה התכוונה לפתוח אזורי רישום שיהיו בנויים לפי רובעים .תוכנית שהתחילה לפני שלוש שנים
וממשיכה גם עכשיו.
שמעון יום טוב – פרויקט השאלת ספרים :תיכון אורט הצטרף לפרויקט השאלת ספרים .טל גינדי יו"ר ועדת
השאלת ספרים .צריך שיהיו  14%מתנגדים כדי שבי"ס יכנס לפרויקט.
על גני ילדים אחרא אבי קציני שעושה עבודה נפלאה ונותן מענה מידי על כל פנייה של הורה או גננת.
על ועדת היסעים אחראי איציק שמסיאן – יש כ 4444ילדים שמקבלים הסעות בעיר ומחוץ לעיר.
חגית שמחוני הדוברת שלנו ,אחראית על כל נושא העיתונות.
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בי"ס להורים -אחראי עליו רענן שוורץ .כרגע ועד הורים עירוני בעיצומו של פיילוט של קורס ועדי הורים.
בתי ספר יסודי מוזמנים להצטרף לפיילוט .יש תקציב רק לעשרה בתי ספר .הקורס חינמי.
החברים בועד תורמים ועוזרים בשטח .יש לנו שיתוף פעולה הדוק עם ארגון ההורים הארצי .בעבר אירחנו אותם
בחולון .אנחנו בקשר איתם כל שבוע ומקבלים מהם עדכונים שוטפים.
ועדת בטיחות וביטחון -ניסים מוביל .ניסים מגלה כל תקלה ומתריע עליה מיד .כל בעיית ביטחון בבית הספר  ,יש
להפנות לניסים נחום.
תודה מיוחדת לאלרון שעוזר לנו בכל נושא המחשוב ושעזר להכין את כל המצגות של הערב.
העשייה של הועד היא רבה ,אנחנו משתדלים לעקב אחר הדברים ולכן אנחנו צריכים את העזרה שלכם ,שתפנו
אלינו בעיות ,אנחנו כאן כדי לעזור לכם.
איציק שמסיאן – יו"ר ועדת הסיעים ורפרנט בתי ספר יסודי .איציק מרכז את כל הנושא של ההסיעים לזכאים
מבתי ספר דתיים וחינוך מיוחד בחולון .כ 4,544תלמידים שזכאים להסעה.
נושא הקפצות וטיולים – ניקח הצעות מחיר מארבע חברות נסיעות להקפצות וטיולים ונעביר לכולם במייל.
איציק שורי – יו"ר ועדת בריאות – בכל מה שקשור לבריאות אפשר לפנות לאיציק שורי .חברת פמי החליפה את
נטלי ומרכזת את כל שירותי הבריאות לתלמיד בבתי הספר .ישנו סעיף במכרז שאומר שחברת פמי אמורה לספק
אין ספור הרצאות לחדרי מורים ולהורים על כל נושא הבריאות ,החייאה ותזונה .צריך לבקש הרצאה מהחברה.
שנה שעברה השתתפו ארבעה בתי ספר בפיילוט של אוכל בריא – פירות וירקות.
ניקיון – פעמיים ביום אמורים לנקות .זה ממש לא מספיק  ,ישנם בתי ספר שמינו נאמני ניקיון מקרב התלמידים.
יש בתי ספר שלקחו את הכסף שקיבלו מהצהרונים לטובת ניקיון בתי הספר.
טל גינדי -יו"ר ועדת השאלת ספרים – כל שנה אנחנו קונים מעל  444תיקים לתלמידים נזקקים .כל בי"ס קיבל
השנה ארבעה תיקים .יש דף שריכזתי עבור פעילויות של מוזיאון הילדים ומוזיאון העיצוב .הדף יחולק בחוץ.
בנוגע לעדליידע -אנחנו הורים בבית ספר עלומים ,אספנו את הילדים ועשינו איתם חזרות אחר הצהריים לא על
חשבון שעות הלימוד .קיבלנו עזרה מבית הספר וממינהל החינוך ,זאת חוויה מדהימה לילדים ואני ממליצה בחום
לכל בי"ס לעבור אותה ולשכנע את המנהלים להשתתף בעדליידע .דורון שלום מנהל מחלקת אירועים בעירייה דואג
לכוריאוגרפית שתעבוד עם תלמידי בית הספר .משתתפים משלחות מכל הארץ ודווקא מבתי ספר בחולון הענות
חלשה.
ניסים מחום – יו"ר ועדת ביטחון ובטיחות – כל שנה אנחנו מעבירים חוזר באימייל ליו"ר שאומר מה אתם
אמורים לבדוק בביה"ס מבחינת ביטחון ,כמו קרמיקה שנשברה ,ליקויים במערכת הביטחון ,תמרורים...
הנושאים בהם מטפלת הועדה .4 :בדיקות לביצוע בתחילת שנה .3 .זה"ב ,הורד וסע  ,משמרות הזה"ב .2.בטיחות-
אופן הטיפול באירוע בטיחותי .1 .יחידות סע"ר – סיוע עזרה ראשונה.
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לכל בי"ס אמור להיות לינק של למידה מרחוק בעת מלחמה.
כשועד מוסדי פונה למנהל שלו כשמתעוררת בעיית ביטחון והבעיה לא נפתרת ,אפשר לפנות אלי.
אנחנו מנסים להקים עם דרור שלו ממנהל אגף ביטחון בעירייה יחידת סע"ר( סיוע עזרה ראשונה) .יחידה שתקבל
הדרכה מפיקוד העורף במשך יומיים וילמדו לחלץ אנשים מבתים בעת מלחמה ורעידות אדמה .מי שמעוניין
להתנדב שיפנה אלי.
ועדת בי"ס להורים – יו"ר רענן שורץ .ישנה פעילות מאד ענפה במינהל החינוך של פעילות הורים :קבוצות הורים,
הדרכות הורים .למעלה מ 14קבוצות שנפתחות בשנה .מי שאחראית על בי"ס להורים בעירייה זו המנהלת ליאת
אברמוביץ .יש בינינו שיתוף פעולה הדוק.
כרגע יש פיילוט להדרכת הורים .ישנה בעיה מקצועית לועדי הורים בבתי ספר וליושבי ראש ,שלא יודעים כיצד יש
להתנהל מול צוות בי"ס .כרגע יש תקציב לעשרה בתי ספר שייקחו חלק בפיילוט –קורס לוועדי הורים.
נא להזדרז להירשם אצלי .מי שמארגן את הקורס הזה זה מהות בשילוב ארגון ההורים הארצי .הקורס בנוי
מהרצאות שנותנות כלים כחבר הנהגה כיצד להתמודד מול צוות ביה"ס והרשות..
מטרת הקורס התחלת תהליך העצמת ועדי הורים ורכישת ידע כיצד להתנהל מול המנהל.
קרן קרב – דלית מיוחס סיו"ר בי"ס שמיר – בכמה בתי ספר יש צהרונים – אנחנו מאד מעורבים בכל מה שקשור
בצהרון בבית ספר שלנו יצחק שמיר .בכל שאלה בנושא הצהרונים נשמח לעזור.
אנחנו למשל בקשר עם המתנ"ס שמפעיל את הצהרון ,דאגנו שיהיו רק  34ילדים בקבוצה ,דאגנו שינקו פעם נוספת
את השירותים בצהריים.
קרן קרב – מסגרת לתוכניות לימוד מיוחדות המאושרות על ידי משרד החינוך .אנחנו מתכנסים ביחד עם רכזת
קרן קרב בבית הספר ובוחרים את התכנים ביחד .אנחנו דואגים לפיקוח והערכת התכנים.
צריך לפנות למנהלים ולדרוש להיות שותפים בבחירת התכנים והתוכניות לילדים .זו זכות של ההורים ,בתי ספר
חייבים לשתף את ההורים בכל מה שקשור לקרן קרב ,כולל הכספים.
יתרות – לפני שנתיים ועד הורים נחשף לכך שיש יתרות כספים בבתי הספר שבהם מופעלת התוכנית .עוד שבועיים
נקבל שוב אינפורמציה לגבי היתרות .העודפים הללו מגיעים מחוגים שעולים פחות כסף ממה שתמחרו בהתחלה או
שיש פחות ילדים בקבוצה .בי"ס מקבל אחת לחודש דו"ח פעילות על קרן קרב – כמה ביה"ס ניצל בפועל בכל חודש
מהתקציב .יש רכז קרן קרב בכל בית ספר שמקבל על זה כסף.
ועדת גני ילדים – יו"ר אבי קציני – מטרות הועדה – טיפול בפניות לקראת שנת הלימודים בכל נושא בטיחות
והצטיידות בגני הילדים .מעקב אחר שיפוצים בתקופת החופשות בגני ילדים ,גורם מקשר ומגשר בין ההורים לבין
עובדי מינהל החינוך ,קו פתוח להורים בכל בעיה במהלך כל השנה.
איריס קופיט – יו"ר ועדת נוער ותרבות.
במינהל החינוך יש מחלקת נוער ותרבות שמתוקצבת ע"י עיריית חולון .בעיר נעשות פעולות רבות למען בני הנוער.
העיר תומכת במנהיגות לנוער ומלווה את הנוער .השנה נחשפנו לפעילויות בערב של הנוער :פרויקט פספורט –
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החברה למתנ"סים ,שפותחת את שעריה בחופש פעמיים בשבוע לבני נוער מז'-יב' .הנוער לא לבד ,יש מדריך נוער
שמלווה אותם .מדריכי הנוער יוצרים קשר אישי עם בני הנוער .במהלך החופש הגדול יש את האוהל הלבן על יד
המדיטק ,הנוער יושב עם מדריכים .יש סיירת הורים מדהימה בעיר שמסתובבת בלילות ברחבי העיר ובגנים,
נפגשת עם בני נוער ומנסה למנוע אלימות .הסיירת רוצה להתעבות ואם יש הורים מקרבנו שמעוניינים להצטרף
שיפנו אלי .אנחנו כועד הורים מלווים את מועצת הנוער ושומרים על קשר רציף בכל הפעילויות כגון בחירות ליו"ר
מועצת התלמידים ,כנסים לאיסוף תרומות וכד'.
עזרנו בבניית עלון הפעילויות המוזלות והחינמיות לתקופת החופש .התנסינו בסיור לילי ברחובות העיר ולמדנו על
פעילות חיי הלילה לנוער .דאגנו לארגן צוותי הורים למסיבת רחוב שהתקיימה בתחילת השנה .אנחנו שותפים
בהתכנסויות סטטוטוריות של העירייה.
ועדת ספורט – יו"ר דרור חכמון – נערך טורניר סטריט בול לנוער עירוני במרכז קהילתי בן גוריון .נפתחה ליגת
הכדור רשת לנשים בחולון ,אימהות של תלמידים מכל בתי הספר בחולון.
אני מבקש שתציפו אותנו בבעיות שיש בנושא הספורט בבתי הספר .בנוסף לכל הפעילויות האלו טיפלנו גם
בנושאים הבאים :שתי קבוצות שעושות הכנה לקרבי ,ובשיתוף עם העירייה שופצו והוחלפו כמעט כל הסלים
והשערים של בתי הספר בחולון .ישנה הבטחה שנושא הסלים יסתיים עוד החודש.
לליגת כדור סל בנות יש מנהל מקצועי חדש לשביעות רצונם של ההורים.
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