
 17/5/16ישיבת ועדת גני הילדים 

 לישיבה זו הצטרפו גם נציגים מגני הילדים של החנ"מ

 משתתפים:

 רותי יצקן

 אבי קציני

 עמיחי פינק

 אלרון פנחס

 עיכוב התפתחותי –שירן וקרן גן דרורים 

 רועי גן לוטם

 נציג צמ"ח –תקשורת  –חגי גן ארנון 

 ביה"ס התבור –גן יען  –לילך נחום 

 גן גפן –אסי 

 תפעול ובקרה מנהל החינוךמנהל  –אילן קומה 

 מנהלת תחום הגנים -גילה יצחקי '

 שיבר לאה

 הבקשה למילוי טופס סטטוסיו"ר ועדת החינוך המיוחד פותח את הישיבה בהצגה עצמית כולל עמיחי 

 שהתבקשתם למלא.גנים 

 , לאחר מכן תקבע פגישה יותרהפגישה היום היא פגישת היכרות ראשונית מול רותי יצקן 

 שבה תוצג תמונה רחבה יותר על מה שקורה מורחבת לפורום החינוך המיוחד בלבד )גני הילדים( 

 בעיר מבחינת החינוך המיוחד.



2 

 וכמובן לשילוב . לחינוך המיוחדמחלקת פרט נותנת מענה לכל הילדים הזכאים 

 , כל מה שקורה בתוך הגן או ישנה הפרדה בין המנדט של משרד החינוך לבין הרשות המקומית 

 מעורבת הביהס אחראי משרד החינוך ולרשות אין את הסמכות להתערב לעומת זאת רותי 

 כשורה.בהכל מתוך בחירתה על מנת לראוץ שהכל מתנהל 

 כולל הסעות. המקומית אחראית.תחזוקת הגנים המבנים וכו' הרשות 

 ישנם אומנם כללים ברורים שעל פיהם הרשות עובדת ואין בסמכותם לחרוג מהם.

 והם אלא שקובעים על תקצוב סייעות הסעות וכו'כי אלו תקציבים שמתקבלים ממשרד החינוך 

 המפקחת הארצית היא זו שקובעת היכן שמים סייעות או למי מגיע הרשות אינה יכולה 

 להתערב בנושא.

 )חוק חינוך חובה( 3כל ילדי החינוך המיוחד עוברים ועדות השמה מגיל 

 חשוב לציין כי החינוך המיוחד הוא על אזורי ולכן ישנם ילדים שמקבלים מענה בתוך 

 העיר וישנם כאלה שיוצאים מהעיר.

 לחינוך מיוחדמהם זכאים  2000 -ילדים מהחינוך המיוחד כ 3000בעיר נמצאים כ

 מהם משולבים בחינוך הרגיל. 1000ו

 פיגור קל, פיגור עמוק, הפרעות נפשיות –מסגרות חינוך מיוחד בתי ספר  5בחולון קיימים 

 לקויות למידה מורכבות, ונכויות פיזיות.

 .הילדים שמתאימים לאותה מסגרת פתיחת ביה"ס או מסגרת מתאימה תלויה בכמות 

 בתקן כמו פתיחת כיתה של בעיות התנהגותנם ראש העיר מקצה תקציבים גם לדברים שאי

 מימון של סייעות נוספות .

 גנים  2ללקויות תקשורת, השנה יפתחו עוד  15גנים שמתוכם  33בחינוך המיוחד יש כ

 ללקויות תקשורת.
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 שאין מספיק מסגרות לילדים הנ"ל הקשיים בחינוך המיוחד הם קשיים ארציים 

 יש מענה .ולא תמיד 

 לחינוך המיוחד יש בחולון.כיתות  76

 שבאה ואומרת כי להורים יש את הזכות לבחור את המסגרת בה ילמדבעקבות ועדת דורנר 

 ילדם, בשילוב בביה"ס רגיל היכן שהם רוצים.

 חולון בין הראשונים שלקחה את מסקנות ועדת דורנר תחת כנפיה והתחילה ליישם

 עם הלקויות המורכבות.את הנושא ונתנה להורים אופציית בחירה גם לאלו 

 הנושא הבא שהועלה הינו ההנגשה בגני הילדים שלמרות הלקויות המורכבות עדין

 לא כל הגנים מונגשים ומשופצים.

 כיום כל הגנים החדשים שנבנים נבנים בתוך מבנה של הגנים הרגילים על מנת ליצור שילוב

 יותר קל של ילדים לקויות לגנים הרגילים.

   ידי חברי הועד לייצג אותנו בועד הארצי ולהיות חלקאבי קציני יו"ר ועד הגנים נבחר על 

 מצוות האחראית על נראות פנים הגן כולל נגישות מול השר.

 שולחים שיבוציםשבוע הבא ישלחו שיבוצים של גני החובה ולאחר כשבועיים 

 . 3-4של גילאי 

 השיבוצים לגנים נעשים על פי רצף ובשיתוף פעולה מלא של הגננוץ מול המפקחות

 נלקחים כל השיקולים הפדגוגים האיזורים וכן בקשות של הורים.

 כיתות גן חדשות חלקן מיועדות לחינוך המיוחד. 12פתחות שנה הבא נ

 גילה העלתה את הנושא אפס סובלנות כלפי ההורים במערכת

 יש לגנות את נושא האלימות של ההורים מול הגננות זה משהו שהוא לא מקובל 

 ולא יעבור בשתיקה.



4 

 ועד ההורים מגנה כל אלימות נגד אנשי המנהל זו לא צורת הדברות.

 לכסאות כל גן יכל לבחורשוחחנו על מקרה הכסאות בגני הילדים עד היום אין תקין 

 ת את הנושא מול אילו וכל הכסאוץ בגנים נבדקיםאיזה כסא שהוא רוצה . היום גילה מרכז

 ובמידה ויהיה צורך יוחלפו בחדשים.על מנת שלא יקרה אסון.

 תחת העניים המקצועיותשנים היום הכל מנוהל  5-6ריהוט בגנים בדרך כלל מוחלפים כל 

 גילה יצחקי. –של אנשי מקצוע של הגנים 

 ות המתאימות.כיום בגנים הישנים אין את התשתי –מחשוב בגנים 

 ולכן יש לעשות שינוי בכל התשתיות בגנים.

 שנעשה בגנים ע"י חברה חיצונית וע"י פתיחת קריאה של הגננותהניהול השוטף  –אילן קומה 

 צוות גינון מגיע פעמיים בחודש .

 מיליון שקל. 6בעלות של כ גנים  60ישופצו כ 2016עד סוף שנת 

 החלפת החולות ריצוף דשא סינטטי וכולל מתקניםהכולל שיפוץ החצרות בגני הילדים 

 שימצאו לא תקינים.

, ולא כפי כ הגנים עצמם"ק אחוהחצרות ור תוההצלל יטופלוהציע לשנות את השיטה כך שראשית אלרון 

 שכיום כל גן מטופל מהתחלה ועד הסוף מה שמאלץ השבתה של גן לשבוע וגורם להתקדמות איטית מאוד.

 כתיבת פרוטוקול לילך נחום

 

 


