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 פרוטוקול ישיבת וועד גני ילדים עירונית
 

 החינוך עיריית חולון הנידון: פגישת הכרות עם מנהל
 

 
 משתתפים:

 
 מנהלת מחלקת גני ילדים –יצחקיגילה 

 חינוך -ןד"ר טליה פרידמ
 מנהל אגף בקרה -אילן קומה
 מנהלת מחלקה לטיפול בפרט -רותי יצקן

 מנהלת רווחה חינוכית בתחום הורים. -ליאת אברמוביץ'
, לילך נחום, אור מגר אלבז,    אלרון,    יוסי , אבי קציני,-וועד הורים גני ילדים עירונית

 שמעון יום טוב.
 

 :נושאים שעלו בדיון
 

גני הילדים בחולון ולדאוג שכל המידע יועבר לכל הורי  260ל יש לערוך מיפוי ש .1
יש לקבל מגילה רשימה של גני הילדים הילדים בגני הילדים ומההורים לוועד. 

)לדעתי יש  מכל גן ילדים קיימת נציגות.מספרי טלפון ולוודא כי בחולון לרבות 
להעברת  לחלק את העיר לאזורים כאשר יהיה נציג מכל אזור אשר יהיה אחראי

 .המידע למספר גני ילדים(
 
 אחריות אילן קומה.  -חול בגני הילדים .2
 קיימת הנחייה של משרד החינוך לבצע בדיקה פעם בשנה של החול בגני הילדים.  -
 פעמים בשנה. 4-ל 3סינון החול בגנים וריסוס צמחייה צריך להתבצע  בין  -
 סינון בתחילת השנה.צריך לעבור  בגנים ארגז החול -
 10-שנים בכל הגנים. עד היום הוחלפו רק ב 3תוך  -החלפת החול לדשא סינטטי -

 גנים.
פעמיים לפי אילן קומה העירייה אחראית גם לטיפול בצמחייה בגנים לרבות גיזום.  -

 לשביעות רצונה.בחודש צריך להגיע גנן. הגננת צריכה לחתום באם בוצע הגינון 
ס"מ בכדי   50יסוס וסגירה ע"י גדר צפופה בגובה כל גן ילדים יעבור סינון חול, ר -

צריך להעביר אלינו רשימה של הגנים ומועדים  קומה אילןלצמצם כניסת חתולים. 
 לטיפול.

 
 אחריות אילן קומה. -. תחזוקה3
 פעמיים בחודש צריכה להגיע ניידת תחזוקה -
 .פעם בחודש צריכה להגיע חברה חיצונית אשר בודקת מתקנים בחצר הגן -
תחזוקה מבוצעת ע"י חברה חיצונית בשם " שחר אסיסטנט" המופעלת ע"י חברה  -

כלכלית לתחזוקת גנים. כיום משה פקח על עבודת שחר אסיסטנט וצריכים להקצות 
. הוועד צריך עוד מפקח. כיום העירייה רוצה לאכוף את אמנת השירות של התחזוקה

. נערך מפגש שבועי בין אילן קומה ושחר אסיסטנט בכדי לקבל את אמנת השירות
 לבדוק מדוע קיימות קריאות שטרם טופלו.

 
לצורך מעקב ומתן מענה לשירותים הניתנים  CRM . קיים רצון לבנות מערכת 4

 לגנים.
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 גני ילדים פרטיים אשר מסובסדים ע"י העירייה. 14-קיימים כ -. גנים מסובסדים5
 
ישנה סייעת שנייה אשר ממומנת ע"י העירייה בשנה הנוכחית  3-הבגילאי  -. סייעות6

בגני הילדים. כיום לא קיימת  שנייהעד אחרי חג הפסח. אין חוק מחייב למתן סייעת 
 למתן סייעת שנייה גם בשנים הבאות. יש לבדוק כיצד ניתן לפעול בעניין. הבטחה 

 
ממשרד החינוך. הגננת  כל גננת מקבלת תוכנית פדגוגית -. תכנים בגני הילדים7

חייבת לכלול את כל התכנים אשר מגדירה התוכנית כראות עיניה. עליה להציג בפני 
המפקחת את תוכנית הלימודים השנתית. ההורים יכולים לדרוש מהגננת לקבל 

 תוכנית חודשית לגבי התכנים הנלמדים בגן.
 
התלונות אשר מרכז תמיכה בתוך הכיתות. מאגדת תחתיה את כל  -מרכז מטרה. 8

 קיימות נגד גננות, סייעות, סייעות מחליפות.
 
 -. אבטחה9
, העבירו תחת משרד הפנים בעבר נושא השמירה והאבטחה בגני הילדים היה 

לרשויות ומשם שוב למשרד הפנים ולמשטרה. המשטרה אחראית על תקציב 
 ן.השמירה בגנים. כיום יש הבטחה שתהייה ניידת בשעות הכניסה והיציאה מהג

היה גם בגני ילדים ומאז שונה  2008ילדים בבתי ספר יש שמירה. עד  100כיום מעל 
 צריך לבדוק כיצד פועלים הלאה בנושא.החוק ועל כן לא קיימת שמירה בגני הילדים. 

 
בדיקות תברואה בגנים, פיקוח על צהרונים לרבות  -. נושאים שטרם הועלו לדיון10

 רינה בגנים....המזון המוגש בצהרונים, בדיקות ק
 

 מסקנות:
 

 צריך לקיים ישיבה חודשית של הוועד.
 יש לבצע בהקדם מיפוי של הגנים ורשימת אנשי קשר בכדי להגיע לכל הגנים.

 . 3-ו 2יש לבקש ולבדוק מול הגננות האם מיושמים סעיפים 
 יש לבדוק כיצד מטפלים בנושאים דחופים  שהעירייה אינה מחויבת בהם על פי חוק.

 
 


