סיכום פגישת נציגי ועדת משנה לחינוך של ועד שכונת שרונה עם גלי שוורץ מנהלת גני הילדים בעירייה
תאריך הפגישה:

 28ינואר 2020

מקום קיום הפגישה:

אגף החינוך בעירייה

בהשתתפות:

גלי שוורץ – מנהלת גני הילדים בכפר יונה
ליאת שחר ,מיכל הירש – נציגות ועד שכונת שרונה
מיכל הירש

רשמה:

הפגישה נקבעה לבקשת ועד השכונה במטרה לקדם נושאים שנותרו פתוחים מהפגישה הקודמת וכן לדון
בצרכים חדשים שעלו מאז.
נושאים שעלו לדיון


ליקויים בגני הילדים – גלי ואגף החינוך ,ביחד עם ראש העיר ,מעודכנים בכל נושא הליקויים.



רטיבויות – במהלך חודש פברואר יכנסו עובדים למתחם הגנים במטרה לתקן את מקור הנזילות
והרטיבויות .כל העובדים קיבלו אישור בטיחות על ידי הקב"ט .העובדים יכנסו ויצאו דרך מדרגות
החירום ויעבדו מחוץ לגנים .התיקון יתבצע בקומה העליונה בגני חוסן וידידות .העבודה תאריך
כשבועיים ימים .לאחר תיקון מקור הנזילה יתוקנו התקרות והקירות שנפגעו.



מזגנים – החליפו שני מנועים בגן אחווה .כמו כן הוזמן טכנאי לטיפול בשני המזגנים התקולים –
הנושא בטיפול של גלי.


ביום שישי הקרוב ( 31ינואר  )2020בין השעות  0800ל 1000-יגיע צוות מלא פלוס מהנדס אזורי
שלהם.



ביום שני ( 3פברואר  )2020יגיע מנהל איזור לביקורת חוזרת לוודא שאין בעיות.



ניקוזים – הניקוזים תוקנו וטופלו .יש לחכות לגשמים על מנת לוודא שאכן המים מתנקזים כמו
שצריך.



ניקיון המתחם – מתקיים שיתוף פעולה בין הסייעות במתחם לבין המתנ"ס שמפעיל את הצהרון.



דשא סינטטי – לקראת האביב תתקבל החלטה – הנושא נכנס לדיוני שיפוצי קיץ שיתחילו בפברואר.



בדיקת קרינה חוזרת – גלי תבדוק מה הסטאטוס של הנושא ומול מי עלינו להתנהל ותעדכן ,לא קשור
לאגף החינוך – יש לבדוק מול בני סעד מנכ"ל החברה הכלכלית (או מחליפו).



שני מחסנים נוספים לגנים שאין להם – המחסנים הוזמנו ובמהלך הדיון בשיפוצי הקיץ יוחלט מתי
ואיך למקם אותם בחצרות.
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לגבי שנה הבאה – גלי טרם עודכנה במועדי הקמת  3הגנים החדשים .בעיקרון היא נכנסת לתמונה רק
כאשר המבנה בנוי ,אך הבטיחה שתעדכן אותנו ברגע שהיא תקבל מידע בנושא – יש לבדוק התקדמות
בנושא בפגישות החודשיות עם ששי מנכ״ל העיריה.
בכל מקרה במידה ולא יספיקו להקימם בזמן עד לספטמבר  ,2020והיה ולא יהיה מספיק מקום
לנרשמים חדשים ,הם יועברו לגנים הסמוכים לשרונה (יקינטון).



סבתא גן – שילוב של הגיל השלישי בגנים – יש לפנות לאחראית המתנדבים ולתאם מולה .התיאום
צריך להיעשות על ידי הגננת מול אורנה אמיתן050-6717000 -



שיתוף פעולה של ילדי גן חובה עם בית ילדי בית הספר – גלי אישרה לנו לפעול באופן עצמאי לקיום
פגישה של הגננות עם מנהלת בית הספר לצורך הקמת שיתופי פעולה ביניהן ,והיה אם נזקק לסיוע
בנושא היא הבטיחה לעזור – בטיפול ועדת המשנה לחינוך.

העתקים:
משתתפי הישיבה.
תושבי השכונה.
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