עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
אגף ארגון ובקרה

י' תמוז תשע"ד
 80יולי 4802

סימוכין4800-0088-440 :

לכבוד
מנהלי בתי הספר
קומונרים ותנועות נוער
שלום רב,
הנדון :הפעלת נוהל אירוח משפחות/בודדים מאזורי סיכון בטחוני בזמן חירום
עיריית חולון החליטה להקים מאגר של משפחות מהעיר חולון שיארחו משפחות או
בודדים מאזורי סיכון בטחוני בשעת חירום.
אנו מבקשים כבר כעת לאור המצב ,להפעיל את הנוהל ולגייס הורים.
כדי להקים מאגר זה אנו מבקשים מכם המנהלים להפיץ את המכתב המצ"ב לכל
התלמידים וההורים בבתי הספר ומוסדות החינוך בחולון.
נודה לפעילות יזומה של המנהלים מול וועדי ההורים ומועצות התלמידים הבית ספריות
לקידום הנושא.
אנו מבקשים מהמנהלים להעביר אלינו באופן מרוכז את הנתונים בצירוף הטפסים בטבלת
אקסל ,לצורך העברתם למוקד העירוני שירכז את הנושא.
מפאת חשיבות הנושא ,אנו מצפים להתגייסותכם לצורך בניית עתודה משמעותית של
תושבים שייאותו לקלוט משפחות בזמן חירום.
אודה לכם אם תעבירו אלינו את השמות .הנושא חשוב ודחוף לכן יש להעביר מסמך זה
דרך מערכות המשוב וסמרט סקול ולהחזיר אלינו כמה שיותר מהר.

בכבוד רב,
ד"ר טליה פרידמן
ראש מינהל החינוך

יוני רובינשטיין
מנהל אגף ארגון ובקרה

העתקים :מר מוטי ששון – ראש העיר
מר יוסי זיידה – ע/ראש העיר
מר דרור שלו – מנהל אגף בטחון
גב' יפה פיאטקובסקי-מנהלת המוקד העירוני
מנהלי יחידות בחינוך

רח' ויצמן  ,85ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,85585טל' ,25 -82085/261 :פקס25 -82598/5 :

עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
אגף ארגון ובקרה

י' תמוז תשע"ד
 80יולי 4802
סימוכין4800-0088-440 :

לכבוד
משפחת _____________
הורי התלמיד ___________
שלום רב,
הנדון :אירוח משפחות ובודדים מאזורי סיכון בטחוני בשעת חירום
העיר חולון נערכת לקלוט משפחות מאזורי עימות וסיכון בטחוני בשעת
חירום.
כוונתנו להקים מאגר של תושבים ומשפחות שייאותו לארח בביתם משפחות
ו/או בודדים ,שירצו להתפנות מערים ו/או ישובים אשר סובלים מהתקפות ירי
טילים.
אנו כרשות וכמינהל החינוך נדאג לארגן פעילות באמצעות היחידות העירוניות
במתקנים הרבים שיש בחולון.
כדי להקל את תהליך הקליטה ,נבקשכם למלא את השאלון המצ"ב.

בכבוד רב,
ד"ר טליה פרידמן
ראש מינהל החינוך

יוני רובינשטיין
מנהל אגף ארגון ובקרה

_______________
מנהל/ת ביה"ס

העתקים :מר מוטי ששון – ראש העיר
גב' יפה פיאטקובסקי-מנהלת המוקד העירוני
מנהלי יחידות בחינוך

רח' ויצמן  ,85ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,85585טל' ,25 -82085/261 :פקס25 -82598/5 :

עיריית חולון
HOLON MUNICIPALITY
אגף ארגון ובקרה

שאלון לאירוח משפחות בחולון בשעת חירום
פרטי המשפחה המארחת:
 .0שם פרטי ומשפחה _______________________________
 .4כתובת _______________________________________
 .3טלפון בבית ____________ נייד ____________________
 .2מספר הנפשות בבית ______________________________
 .0גילאי הילדים בבית ______________________________
 .6האם יש בבית חיית מחמד כן  /לא (הקף בעיגול)
אם כן פרט את סוג החיה __________________________

נתונים כלליים:
 .0מעוניינים לארח מס' נפשות __________________________
 .4לתקופה מקסימלית של _____________________________
 .3אנו מעוניינים לארח :
 חילוניים
 מסורתיים
 דתיים

רח' ויצמן  ,85ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,85585טל' ,25 -82085/261 :פקס25 -82598/5 :

