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משתתפים:
מר ניסים גוזלן – ראש המועצה
מר גלעד גולדמן – מנהל מח' החינוך
גב' טלילה מזרחי – חברת מועצה ויו"ר הוועדה
גב' שלומית שלסקי-חברת מועצה
מר משה מזרחי -מבקר המועצה
מר דני אורן -גזבר המועצה

להלן סיכומי הדברים והמלצות הועדה בנושא הערכות פתיחת גני הילדים ביום
 18.10.20והיציאה מסגר .2

מטרה
הוועדה מבקשת לבחון את מתווה משרד החינוך לעניין פתיחת גני הילדים ביום א'
 18.10.20לאחר סגר  2תוך מתן המלצות ושיפורים פנים עירוניות והצבת יעד ברור:
צמצום סיכון ההדבקה וההידבקות על מנת לאפשר שגרה מותאמת ורציפה .
סקירה ,המלצות והחלטות:
 . 1בדיון הועלו חסרונותיו של מתווה משרד החינוך לפתיחת גני הילדים כפי שהוא.
.2הובהר והוסכם על ידי כל המשתתפים כי במקביל להפקת לקחים יש לשכלל את
המתווה ולשלב פעולות פנים עירוניות על מנת להקטין את הסיכון והסיכוי להדבקה
והידבקות בנגיף הקורונה .
.3מנכ"ל המועצה מר דני אורן ביקש להדגיש כי הגנים מוכנים לקליטת הילדים
ברמה הפיסית
כמו גם התבצעה רכישה מרוכזת על ידי המועצה של חומרי חיטוי ואמצעי עזר ומיגון
לשמירה על היגיינה
. 4הובהר כי הערכות ושינויים בתוכנית פדגוגית יאפשרו לצוות הגן לחלק את
הילדים לשתי קבוצות ויסייעו בשמירה על מרחק וניטור חולים ככל שיהיו (ראה
סעיף )6

המלצת ראש המועצה בנקודה זו ליזום פגישה משותפת של חברי הוועדה עם
הפיקוח ומנהלי מחלקת גנים וחינוך בשטח כדי לבחון ולבדוק היתכנות ואפשרויות
נוספות.
.5עוד הובהר כי ביום  15.10.20ועל פי החלטת ראש המועצה וגורמים נוספים
הוחלט:
א .קפסולה מוגדרת כגן גרעיני המונה כ 30-ילדים שישתתפו בצהרון אחד ללא
פיצולים .
ב .הסייעות בגנים יעטו מסיכה שקופה לאורך כל יום העבודה להגנה כפולה
ולשמירת אינטראקציה מלאה עם הילד.
ג .ילד מנוזל ,משתעל עם תסמינים כאלה ואחרים לא יוכנס לגן .
ד .תתבצע השתדלות לשמור ולשמר צוותים ככל שתהיינה החלפות דגש סייעות
הומלץ לבצע בדיקה מוקדמת טרם כניסתה לגן .
.6הומלץ להתייחס להמלצה  2מועדת חינוך מספר .5על מנת ,לצמצם הדבקה
והשבתת גנים ומשפחות שלמות ,הציע ראש המועצה לעבוד בקפסולות במרחב
מוגדר ומתוחם באמצעות מחיצות זמניות תוך שמירה על צוות קבוע
המלצה לבניית מודל עבודה הכולל:
א .חלוקה פיזית של המרחב הפיזי בתוך הגן ובחצר באמצעות מחיצה .
ב .חלוקה שמית של הילדים לכל אזור
ג .הגדרת צוות קבוע עד כמה שניתן
ד .הגננת תעבור בין הקבוצות /הקפסולות על פי מערכת סדורה.
ה .תוקם מערכת שעות מוגדרת ומותאמת להתנהלות בזמן קורונה .
המערכת תכלול מערך פדגוגי המאפשר הפרדה במרחב ככל שניתן בזמן מוגדר
יציאה לחצר תוגדר בקפסולות וכחלק מהמערך הפדגוגי.
 .7ביום א  18.10.20תעמיד המועצה פקחים באזורי התכנסות לגני הילדים על מנת
להבטיח שמירה על ההנחיות דגש עטיית מסכה ושמירה על מרחק.
 .8הומלץ על מינוי אחראי קורונה לבקרה במוסדות חינוך על שמירת הנחיות הן
בקרב הצוותים והן בקרב ההורים והתלמידים.
טלילה מזרחי
יו"ר ועדת חינוך ובריאות
מ.מ באר יעקב
.

