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21.2.52
פרוטוקול כינוס מועצת ההורים ב81.2.81
מפגש הכנה לבחירות
שמעון שמיר יו"ר מועצת ההורים – ערב טוב לכולם ,שמעון יום טוב יו"ר ועד הורים עירוני ייתן סקירה כללית על
הנעשה בחודשיים האחרונים.
ב 21.1.52יום ג' יתקיימו בחירות ליו"ר ועד הורים עירוני ,יו"ר מועצת ההורים וסגנו ולועד הורים עירוני.
בהמשך נדבר על כל מה שקשור לבחירות ,אני אעלה מצגת ,לאחר מכן נעלה נושאים לדיון וברבע לתשע יבוא מרצה.
שמעון יום טוב – כולם קיבלו את החוזר בנושא בי"ס לועדי הורים .ישנם עשרה בתי ספר שיעברו את הקורס הזה ע"י
מנחים של מהו"ת וסמינר לוינסקי .משרד החינוך מעוניין בשיתוף פעולה הדוק של ההורים וצוות ביה"ס.
עדליידע – הוצע לנו כועד הורים ומועצת ההורים ,להשתתף בעדליידע .השנה הנושא יהיה דרום אמריקה .דורון שלום
מנהל מחלקת אירועים מבקש שי בעה הורים שיבואו לעזור ביום של העדליידע .דרור חכמון יהיה אחראי על כל נושא
העדליידע.
השבתה של בלימודים ע"י מועצת התלמידים – מועצת הנוער החליטה להשבית את הלימודים בחינוך העל יסודי בגלל
העי צומים של ארגון המורים .מועצת התלמידים התכנסה ביום שני ,איריס ואני היינו נוכחים בישיבה ונתנו להם גיבוי מלא
על ה מהלך .התקשרתי לכל המנהלים והסברתי להם את חשיבות הנושא ,כולם שיתפו פעולה .יצא מכתב מטעם הועד
למנהלים עם הסבר למהלך .לבסוף משרד החינוך הגיע עם מועצת הנוער לעמק השווה והשביתה לא יצאה לפועל.
קרן קרב – ברוב בתי הספר גמרו את כל היתרות שלהם .אחרי פסח צריך לשבת ולהחליט איזה תוכניות לקחת לשנה הבאה.
צריך שלכל בית ספר יהיה משוב של שביעות רצון של התלמידים .דנה שקד מבית ספר רביבים תעזור לכל מי שירצה
לראות איך ניראה משוב.
ועדת בריאות – הייתה ישיבה של ועדת בריאות .חברת פמי אחראית על כל נושא הבריאות בבתי הספר .יש לומר שאנחנו
עומדים בסטטיסטיקת החיסונים .הבנות מכתה ח' מקבלות את החיסון של צוואר הרחם .ישנם הרצאות להורים מרופאים
בבתי הספר ,ניתן להזמין לימי בריאות ולימי שיא .יש לתאם את ההרצאה עם חברת פמי .זה מגיע לבית הספר ולא עולה
כסף.
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פרויקט השאלת ספרים – טל גינדי מהועד מרכזת אותו .מתכוונים לעשות השנה בשיתוף עם מועצת הנוער ,יריד ספרים
לחט"ב העליונות בבתי ספר תיכון על מנת לחסוך עלויות .כרגע עוזרים לבית ספר מקווה להיכנס לפרויקט השאלת ספרים.
פרלמנט הילדים – רועי דביר ,שוש היינריך ואני הוזמנו ע"י סהר מלווה פרלמנט הילדים לכנס שלהם בבית ספר שמיר.
עמותת עלם – לועד הורים עירוני היה סיור במועדון מיקס ובקפה הפוך ,שני מרכזים שנותנים פתרונות לבני נוער
שמחפשים דברים שונים .מיקס לנוער עולה ,הפוך על הפוך לבני נוער רגילים .המטרה לתת מענה לילדים שרוצים לפתוח
את ליבם .יחידת עלם מלווה את המועדונים האלה.
בהרמת כוסית בפסח ,מנהלת העמותה תגיע ותסביר לנו על העמותה.
ניקיון בבתי הספר – פנו אלינו יו"ר מבתי ספר והתלוננו על בעיית ניקיון השירותים ,אנחנו מנסים לפתור את הבעיה.
גנים  -מס' גנים ארעיים עברו למבני קבע.
כל התקציבים של אולמות הספורט והקירוי – הוקפאו ונדחו לשנתיים לפחות ,בגלל החוק החדש של גני הילדים.
דנה שקד – כל האולמות למסיבות סיום מאד יקרים.
שמעון יבדוק את הנושא.
לילך – בי"ס התבור – מדוע אין שומר אחה"צ בבתי הספר שפתוחים?
בי"ס ההייטק היי – יש אישור ל 521תלמידים בגלל חוסר מקום .בית הספר אמור לעבור למקום חדש במהלך השנתיים
הקרובות.
אריה אשכנזי – האם אפשר להרים את הכפפה ברמה עירונית ולבקש מחירים זולים יותר לילדים במוסרות העיר?
שמעון יום טוב – היינו בישיבה אצל האחראית על סל תרבות ,מסתבר שרוב המוסדות מסובסדים .יש להזמין את הפעילות
שרוצים בשעות אחה"צ ,מגיעים למינהל ומשלמים ישירות בהנחה.
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שמעון העלה מצגת בנושא הבחירות.
הבחירות יתקיימו ב 21.1.52יום ג' בעירייה.
בחירות ליו"ר מועצת ההורים ולסגנו
בחירות ליו"ר ועד הורים עירוני
בחירות לועד הורים עירוני.
הנבחרים יכהנו לתקופה של שנתיים.
מינוי ועדת בחירות 21.2.52
אישור ועדת בחירות ע"י ועד הורים עירוני ב1...52
העברת קו"ח של המעוניינים להיבחר לא יאוחר מ52.11.52
חברי ועדת בחירות:
יוסי פרץ  -אשכול
נורית בכר  -אורט
ליהי מאור –הס
נשאלה השאלה – האם ניתן להכין רשימות של מועמדים מומלצים לבחירות?
תשובה  -כן

כתבה והדפיסה:
עדנה כליפי ,מזכירת ועד ההורים העירוני
edna_kalifi@hotmail.com
דוא"ל:
112-22.112.
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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