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הנדון :סיכום ישיבת ועדת גני הילדים העירונית.
בתאריך  14ביולי  2015התקיימה ישיבת ועדת גני הילדים העירונית  -ועדת גני הילדים הינו גוף וולונטרי
שהוקם ע״י יו״ר ועדת הגנים העירוני מר אבי קציני בשיתוף נציגי מינהל החינוך
השתתפו בישיבה:
אילן קומה  -מנהל אגף ארגון ובקרה במינהל החינוך.
גילה יצחקי  -מנהלת מח׳ גני הילדים במינהל החינוך.
אלרון פנחס  -גן אנקור/ועד הורים עירוני
חני מורנו  -גן אלון
אור מגר אלבז  -אשכול גנים ישראל גלילי
יוסי פרץ  -גן נופר
לילך נחום  -גן יען  +סנאי ( ס .יו״ר ביה״ס התבור)
תקציר הישיבה:
אילן :לאחר שבוצע מכרז נבחרה חברת האחזקה ״זוהר״ שקיבלה בתחילה לרשותה חצי מהעיר לביצוע
תחזוקה בבתי הספר והגנים בחולון.
לאחר הטלת וטו של בית המשפט כי יש לתת את הביצוע רק לחברה אחת ,קיבלה חברת זוהר לרשותה את
שאר העיר ועליה לטפל בתחזוקה.
חברת האחזקה עושה רושם טוב ישנו מנכ״ל שנותן מענה במהירות תוך זמן תגובה קצר מאוד מקווים שכך
זה ימשך.
ביצוע העבודות ע״י חברת זוהר יתנהל באופן הבא:
4ניידות שירות קבועות שיפעלו בעיר חולון בלבד יהיה רשום עליהן תחזוקה חולון.
כל ניידת תקבל אחריות לתחזוקת גנים באיזור גנים מסוים .ניידות אלו יבצעו תחזוקה מונעת ושוטפת בכל
הנושאים הרגילים.
שתי ניידות קבועות של גננים שיעברו פעם בשבועיים בכל גן וידרשו לתת מענה של גינון איסוף העלים
הנושרים גיזום ושאר הנושאים הרלוונטים.
לניידות אלה יהיה לוח זמנים מסודר וקבוע מראש שיועבר לכל גננת כך שתדע מתי הגנן אמור להגיע  .בסיום
ביצוע הטיפול יהיה על הגננת לחתום על טופס משוב לשביעות רצונה מהטיפול.
השקיה תתבצע ע״י הגננות/סייעות.
עבור טיפול בבעיות אינסטלציה בלבד תהיה ניידת נוספת שתיתן טיפול מהיר לבעיות דחופות.
בנוסף ישנה חברה בשם ״גיל תייר״  -חברה שמגיעה אחת לחודש לגנים לבדוק את תקינות המתקנים
שנמצאים בחצר הגן.
) ( http://gil-tayar.co.il
פעם בשנה עליהם להוציא אישור של מכון התקנים כי המתקנים בגנים תקינים וכי ניתן להשתמש בהם.
נכון להיום ״חברת זוהר״ התחילה לעבור בגנים שצריכים תיקונים ותחזוקה שוטפת על מנת לפתוח את שנת
הלימודים הבאה בלי בעיות .
ישנם  35גנים שהולכים לעבור שיפוץ מסיבי ביולי אוגוסט כגון החלפת חלונות מטבחים החלפת חולות
שיפוצים מסיביים בגנים שכבר המון זמן לא עברו שיפוץ.
המעקב אחר ביצוע העבודות יעבור לאילן והוא ידע היכן נפתחה קריאה והאם היא בוצעה בהצלחה ע״י
מערכת  CRM.הגננות אמורות לפתוח קריאות במייל או בטלפון לגורמים המיועדים בחברת זוהר.
משרד הוועד :רח' ויצמן  61חולון ,בניין מנהל החינוך ,טלפון ,03-5027366 :פקס03-5027168 :
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כל המידע הנ״ל הועבר לגננות בצורה מסודרת ע״י גילה יצחקי.
בגנים מסוימים יוחלפו שערים שהיו מאוד בעייתים ולא תקינים כגון במתחם ישראל גלילי.
עד לאחרונה במידה והיה קורה משהו שחברת האחזקה לא יכלה לטפל בו היה צורך בתהליך אישורים שארך
זמן רב וכלל בין היתר העברת הצעת מחיר לחברה הכלכלית ואז היה יוצא מכרז וכו׳ .היום המצב השתנה
וכאשר יהיו מצבים שדורשים פתרון מיידי לאילן קומה תהיה הסמכות לתת אישור לביצוע העבודה במיידי.
כל גננת תקבל אמנת שירות של החברה .עלות שיפוץ  35גני הילדים במהלך הקיץ מוערך בכ  2.5מיליון
שקלים.
ישנה דרישה להחליף את הברזנטים שמסביב לגנים בחומר אחר שנקרא ׳לוקבונד׳ (שתי שכבות אלומיניום
שביניהם חומר פלסטי) מוצר עמיד לאורך זמן בעל גימור צבעוני ,שיחסום כניסת חתולים למתחם הגן .בקרוב
יתחיל פיילוט .ההצללות בגנים דורשות היתרים ע״י משרד החינוך .הדרישות הם מאוד גבוהות.
בדיקות קרינה  -בכל הגנים הסתיימו הבדיקות .ב 90 -אחוז מהגנים לא היו חריגות מהתקן ,וגם באלו
שהתגלו ,החריגות היו ליד ארון החשמל ששם בדרך כלל לא מתקיימות פעילויות של הגן .הגננות הונחו
מפורשות לא לקיים פעילות כלשהי באיזור ארון החשמל .על כל ארונות החשמל בגנים תודבק מדבקת
אזהרה על פליטת קרינה .גנים שלא נמצאו בהם בעיות קרינה יקבלו תעודה שהכל בסדר.
נושא השמירה בגני הילדים שוב הועלה לדיון ,הובהר כי האחריות על השמירה היא של המשרד לבטחון
הפנים ולכן על פי הנחיית המשטרה לא תהיה שמירה במתחם גנים אלא אם כן היה בו בעבר שמירה.
אילן הציג את התוכניות לשיפוץ בקיץ הקרוב ונאמר לנו פירוט הגנים שישופצו יועבר אלינו.
הועד ביקש לקבל לוח זמנים יותר מפורט מתי מתחיל ביצוע ואיפה ומתי הוא מסתיים ואיך זה יראה בסוף.
אלרון פתח קבוצה בפייסבוק ״פורום גני הילדים העירוני״ הגנים ששם נפרסם את כל ההודעות ממנהל
החינוך .דף זה יקשר בין ההורים למינהל ודרכו
ניידע את ההורים כי קיים ועד עירוני שמטפל בדברים ובמידה וישנה בעיה הם יכולים להציף את זה דרכנו
ואנחנו נפנה למינהל החינוך בצינורות המקובלים.
נקבעה פגישה נוספת לתאריך 28/7

נכתב ע״י לילך נחום
גן יען וסנאי

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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