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סיכום ישיבת ועד גני הילדים מתאריך 15/12/15
משתתפים:

אילן קומה – מנהל אגף ארגון ובקרה
גילה יצחקי – אחראית על גני הילדים  מנהל החינוך
הילה אגסי – מנהלת תחום צהרוני גני הילדים – רשת קהילה ופנאי
אבי קציני  יו״ר ועד גני הילדים  ועד הורים עירוני
יורם אורן  מנכ״ל חב׳ זוהר אחזקות
רונן מדביר  דרך חב׳ זוהר אחזקות
עמיחי פינק  יו״ר ועדת חינוך מיוחד – ועד הורים עירוני
אלרון פנחס  אחראי דיגיטל  ועד הורים עירוני
לילך נחום  ועד הורים עירוני  גן יען
רותי יצקן – אחראית על הטיפול בפרט
דוד פרין  ועד הורים עירוני
רואי ברנע  גן לוטם
הישיבה התכנסה במטרה:

●

להכיר את הגורמים ב"חברת זוהר" שלאחרונה קיבלה אחריות על תחזוקת כל הגנים בעיר.

●

להציג בפני הגורמים את ממצאי טופס סטטוס גני הילדים.

●

קבלת מידע מהמדביר על הנעשה בגנים עכב ריבוי התלונות על עקיצות ילדים.

●

יצירת זיקה בין גני הילדים של החינוך המיוחד עם הועדה ועם הגורמים במנהל.

●

חיזוק שיתוף הפעולה עם צהרוני רשת קהילה ופנאי.

עמיחי פינק יו"ר ועדת החינוך המיוחד בועד ההורים העירוני ,שפועלים למען ילדי החינוך המיוחד בעיר ובבתי הספר .כיום קיימים כ30
גני ילדים השייכים לחינוך המיוחד.
כרגע אנחנו בתהליך איסוף אינפורמציה מכלל הגנים ,אנשי הקשר בגנים  ועד הורים ,על מנת ליצור מצב שכל הפניות מתנקזות
למקום אחד .לילך נחום חברת הועדה תרכז את כל הנושאים של החינוך המיוחד בגני הילדים .עמיחי ציין לשבח שת"פ ועדת גנים עם
ועדת חנ"מ בטיפול בגני החנ"מ .עמיחי ביקש לבצע תוכנית סיורים של בעלי תפקיד בעירייה בכל גנ החנ"מ ולשקול לשתף את ועד הגן
 לקבוע מועד סיום ל 30גנים.
עמיחי ציין כי בחינוך המיוחד לומדים שעות רבות יותר מגן רגיל ולכן עלינו לתת מענה מורחב ודחוף לכל התקלות או הבעיות בשטח,
וגם בגלל הצרכים המיוחדים של אותם ילדים .אנו מעונינים בהכנת תוכנית קולקטיבית לגני הילדים בחינוך המיוחדים הכוללת
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שיפוצים ,תיקונים ,החלפת חול\סינון חול בעדיפות לאותם גנים .נאמר לנו ע״י חברת זוהר כי לגני החינוך המיוחד יש תעדוף מיוחד וכי
הם זוכים לטיפול בבעיות מהיום להיום במידה והגננת מציינת בפתיחת הקריאה כי זהו גן לחינוך מיוחד.
נכון לעכשיו העיריה נמצאת בתהליך של שיפוץ בגני הילדים ובחינוך המיוחד בפרט .ישנה הצעה חדשה לשים את החינוך המיוחד
בקומפלקסים משולבים עם החינוך הרגיל .לגני החינוך המיוחד יכולת תקציבית נמוכה הנובעת ממספר קטן של ילדים בכל גן ,ישנה
בקשה להגדיל ב  2016את התקציב העירוני למען החינוך המיוחד וגני הילדים כולל מכרז חדש למזגנים.יורם אורן מנכ"ל חברת זוהר
ציין כי גני החינוך המיוחד מקבלים עדיפות בטיפול ובשירות וכי על מי שפותח הקריאות לציין שמדובר בגן מהחנ"מ.
רותי יצקן – מציינת כי ישנה תקשורת ישירה מול הגננות וההורים פועלת למענם כולל ביקור בגנים והעלאת הבעיות בפורומים
הנדרשים.
הילה אגסי  אחראית תחום צהרוני גני הילדים מציינת כי ישנם כיום  140צהרונים מגילאי  35חלק מהצהרונים משולבי גיל וצוותים.
הצהרונים פועלים מהשעה  .14:0017:00ישנם  13ימים ארוכים בחופשים בהם נותנים מענה ,וגם בשביתות ארוכות ,לילדי
הצהרונים.
רשת קהילה ופנאי כפופה למשרד הכלכלה ולכן כיום קיימים הנחות לכלל האוכלוסיה .ההנחה מגיעה עד גובה של  500שקלים לחודש
ודורשת מילוי טפסים .ביום שני הקרוב מתקיימת פגישה ברשת קהילה ופנאי שבה הילה תפרט לנו על כל הנעשה הצהרונים כולל
אוכל ופדגוגיה .הילה מסיירת כל יום בצהרונים ובודקת את הנעשה בשטח .לגבי האוכל כיום פועלות  2חברות קייטרינג שמספקות את
האוכל לגנים על פי חוזר מנכ״ל .הילה מקבלת כל יום בשעה  12מנות בדיקה משתי החברות את האוכל שהילדים מקבלים באותו יום
בגן .הורים מוזמנים לבוא ולטעום .ישנה בקרה של וטרינר שבודק את האוכל בגנים וגם דיאטנית שפועלת מטעם הרשת .הועלתה
הצעה לעשות בדיקת פתע בגנים עצמם על מנת לבדוק את האוכל לאחר שהוא מגיע לגן.
רונן המדביר  הגיע לפגישה עקב תלונות של הורים כי הילדים נעקצים בגנים .רונן אף הוא תושב עם ילדים בגן ,הוא פרט בפנינו את
הנעשה בגנים מבחינת ההדברה .ישנו כרגע יתוש שנקרא הנמר האסייתי שמסתובב ליד מקורות מים ,מדובר במכה כלל ארצית .ישנם
מקרים כי ישנו במקום ליד הגן מחוץ לגבולות הגן ,מקור מים שהוא זה שיוצר את הבעיה ,בתים פרטיים וכדומה ואין לו יכולת להיכנס
אליהם .זה יכול להיות ברדיוס של  400מטר .במקרים כאלה יש לטפל על ידי גורמי עיריה אחרים .חברת זוהר אף נעזרת באגרונומית
במקרים בהם יש צמחיה עם פגעים.
כאשר רונן מקבל קריאה מהגננת הוא מגיע למקום על מנת לבדוק ,במידה והוא מזהה בעיה הוא פותר אותה בו במקום.
במידה והוא לא מאתר בעיה אין באפשרותו לרסס סתם .בעבר כל הדברה מיוחדת היו צריכים אישורים של העירייה כיום ישנו אישור
גורף לטפל בבעיות המזיקים וביצוע מיידי של ריסוס .לא קיימת הדברה נגד יתושים אלא צריכים רק לפתור את בעית מקור המים.
נושא הנמלים בגנים  מקור הנמלים ב 99אחוז מהמקרים נובע מבעיות של אוכל ,כלומר ניקיון הגן .פעם בשנה  בתחילת השנה 
מדבירים נגד נמלים בכל הגנים בעיר .הוצע כי נקים פינת המדביר בפייסבוק בפורום גני הילדים.
רונן יוציא דפי מידע עם הסבר מסודר על ההדברות הנעשות בגנים כולל איך מונעים את אותן בעיות.
על פי משרד הבריאות אין הנחיות של סינון החול בשטחים הגדולים ,אלא רק בארגז החול .בארגז החול מחליפים את החול כ 20ס״מ
ממנו מוצא החוצה נזרק  .ואז מוסיפים חול חדש .הגן מחוייב לכסות את ארגז החול בסוף כל יום והסייעת חייב לנקות ולגרוף באופן
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קבוע .התוכנית היא שבכל גני הילדים יוחלף החול בדשא סיננטטי .נכון להיום קיימים עוד כ  150גנים שעדין לא הוחלף בהם ישנה
תוכנית תלת שנתית מסודרת להחלפת כל הגנים .נכון לעכשיו היכן שישנה בעיה יותר דחופה ישנה החלפת חול וריסוס נגד מזיקים .
יורם מנכ״ל זוהר אחזקות  מספר על אופן הפעילות השוטפת מול הגננות
הגננת פותחת קריאה בחברת זוהר ומקבלת מספר קריאה זמני הפעילות הינם בין השעות .7:3017:00
טיפול הקריאה וביצוע התיקון עד  3ימים תלוי באופן הבעיה ,במידה והבעיה פתירה במיידית היא נפתרה במידה והבעיה מצריכה
טיפול יותר מורכב זה עובר לאישור של החברה הכלכלית ואז מבוצע – החברה הכלכלית מחוייבת לקבל  3הצעות מחיר ,לעיתים
להוציא מכרז ושם ברך כלל העיכובים הגדולים.
עד לפני כחודש לא ניתן היה לפתוח קריאות שלא קשורות לאופן הביצוע בחברת זוהר ,כיום גם קריאות לחברה הכלכלית יכולות
להיפתח בחברת זוהר ומועברות לטיפול מול החברה הכלכלית עם אותו מספר קריאה .השבוע יותקן לאילן אפליקציה בה הוא יוכל
לראות את הסטטוס של כל הקריאות אונליין .טיפול בקריאות כגון  :מזגנים עד  3ימים ,חשמל  עד יומיים .קריאות דחופות ביותר כגון
נזילות או בעיות שלא ניתן לדחות מטופלות באותו היום ומקבלות תעדוף על בעיות אחרות.
טיפול בחצרות הגנים על ידי הגננים  אחת לשבועיים אמור להגיע לגן גנן לטפל בגינות טיפול שוטף .במקרים דחופים כגון גיזום גובה
או צמחיה שיש בה פגע ,הגננים מגיעים מיידית .
מתקנים בחצרות הגנים מטופל על ידי חברת גיל טייר שבודק  3דברים מרכזיים:
 .1ביקורת חודשית חזותית ובטיחותית
 .2אישור מכון התקנים פעם בשנה למתקנים
 .3תיקונים מיידים כגון צביעה.
במידת הצורך גם השבתה של מתקנים לא תיקניים.
על פי סקר שנעשה בין הגננות ישנה שביעות רצון מאופן הטיפול השוטף בבעיות .
נראה כי בתחילת השנה היו הרבה בעיות עם חברת זוהר עכב העומס וההבטחות משנים עברו ,אך נראה כי גרף הלמידה מצביע על
שיפור ניכר והתקדמות ושביעות רצון הגננות מהנעשה בשוטף מול חברת זוהר.

יו"ר ועדת גני ילדים
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