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 19.8.18 בנושא ילדים שוני צרכים בגני הילדים סיכום שיתוף ציבור  הנדון:
 

 

הילדים שוני הצרכים בגני התקיים מפגש שיתוף ציבור להורי  20:00, בשעה  19.8.18בתאריך 

 . הילדים

 במפגש הועלו שאלות הורים לילדים בגני הילדים בחינוך המיוחד. 

הערב נפתח בדברי פתיחה ע"י מנכ"ל העירייה, מר איתי צחר ומנהלת אגף החינוך, גב' אורלי 

ולמנכ"ל  ממשרד החינוך, מאגף החינוך שאלות לצוות המקצועיפרומן. במהלך הערב הועלו 

 העירייה.

לגנים והשיקולים העומדים בפני העירייה טרם החלטה על  שיבוץ הילדיםהליך להורים הוסבר 

 .הרכב הגן

 120הוצגה פעילות שח"ק, היחידה לשירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות מגיל לידה עד 

בית קהילתי למשפחות מיוחדות, שירות משלים למשפחות:  –וכן פעילות המרכז למשפחה 

הורים, אחים, סבים וסבתות, בו מתקיימת פעילות של הפגה ופנאי, סדנאות, הרצאות ומתן 

 מידע עדכני.

 יצירת קשר עם המרכז:פרטי להלן 

 4רחוב אלקלעי  – המרכז למשפחות מיוחדות

 09-7641145טלפון: 

 orlyd@ksaba.co.ilלי דוידי, עו"ס  -אור

 sarar@ksaba.co.ilשרה ריס, מנהלת הבית למשפחות מיוחדות 

  

כמו כן, מנהיגות הורים מיוחדים הציגו את חברי המנהיגות ופעילותם למען ההורים לילדים 

 שוני צרכים ואת שיתוף הפעולה ההדוק עם אגף החינוך, המחלקה לילדים בסיכוי. 

 

 

mailto:orlyd@ksaba.co.il
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 להלן מהלך המפגש:

 

 מלווים בהסעות, לפני תחילת שנה"ל? : מדוע ההורים לא מקבלים את מספרי הטלפון של הש

לא ניתן לדעת מראש את שיבוצי המלווים להסעות. הנושא הוא דינאמי בשל אילוצי : ת

 העירייה וכוח אדם. 

  יבוצע פיקוח יזום על רכבי ההסעות. גם בחינוך המיוחד.גם השנה 

 

דקות  20-40: למה יש נקודת מפגש מרוחקת לאיסוף הילדים בבוקר? ההורים ממתינים ש

 . ומגיעים מאוחר לארוחת הצהריים דקות 30כ  "מבלים" בצהרייםהסעה ובלהסעה בבוקר 

הוספנו לחצן לדיווח על תקלות בהסעות, בתוך האפליקציה של העירייה. לנושא ההזנה, : ת

 הנושא נמצא בבדיקה בימים אלו. 

 

האם ניתן לייצר אפליקציה עם מעקב אחרי מיקום הילדים עד הגעתם עם ההסעה לגנים : ש

 מבקשים לקצר את זמן ההסעה ואת המרחק.כמו כן,  ובחזרה מהגן?

ולהודעה להורים על  ת: הנושא ייבדק. ייעשה מאמץ לאתר פתרונות למעקב על רכבי ההסעות

  .הגעת הילדים לגן

 

 גן שפתי לא משולב עם גן רגיל בצהרון?ילד מש: מדוע 

, של הילדליכולתו כל מקרה לגופו. בהתאם , ת: אין החלטה גורפת. שילוב בצהרון רגיל נבחן

 צוות הסייעות.  הרכבו מקום הצהרון

 : מדוע בגן שפתי לא הוזמנו למפגש עם הגננת? )הגן נמצא בשיפוץ(ש

: הצוותים חזרו לעבודה בימים האחרונים ומתארגנים לפתיחת השנה. בד"כ מתקיימים ת

 מפגשי טרום תחילת שנה עם הצוות. בגן בו לא ניתן לקיים מפגשים בשל העובדה כי עדיין

 )ייפגשו בגן אחר(. יאותר מבנה חלופי לקיום מפגש עם ההוריםמתקיים בו שיפוץ, 
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 ?בכפר סבאתקשורתי : האם יש אפשרות לפתוח בי"ס ש

  ילדים והנושא לא רלוונטי.  4כיום קיימים בתי ספר לחינוך מיוחד הינם בתי"ס אזוריים. : ת

 ייבחן לשנים הבאות, במידה ויהיה ביקוש.     

 גם יוכל להיות פלטפורמה לנושא זה. באזור השרון הוקם אשכול ערים. אולי     

 

ביום שבו אמורים להיפגש עם הגננת אין באפשרותנו להגיע. יש נוקשות לגבי תאום פגישה : ש

 מקדימה עם הצוות של הגן.

 למחלקת גני הילדים לטיפול.  יש לפנות: אפשר לתאם פגישה עם הגננת. אם קיימת בעיה, ת

 

: התשלומים על גן יול"א ועל צהרון הם אותו דבר ואנו מקבלים פחות שעות פעילות בגן. ש

 בעיקר בחופשות. 

: בשנה שעברה התשלום לצהרון חנ"מ היה מופחת ושעות הפעילות היו שונות משעות פעילות ת

 למעט ההבדל בחוגים.  .זהות גני היול"א. השנה, התשלום זהה וגם שעות הפעילות

 

חווה מעבר ממבנה למבנה בלי הודעה מוקדמת להורים. המידע לא עובר  יערון: צהרון גן ש

להורים בצורה מסודרת. גם בקייטנות קיימת בעיה, לא היה ידוע היכן תתקיים הקייטנה עד 

 לרגע האחרון. 

בפסח האחרון אכן היה צורך למציאת פתרון למבנה לקיום ידועה ומוכרת.  יערון: הבעיה בגן ת

היות והגן שהוקצה לצהרון היה רחוק, חלק  .מערך השיפוצים בגןבשל הקייטנה וזאת 

 מההורים בחרו לוותר על הצהרון וקיבלו את כספם בחזרה. 

. מיליון שקלים לשיפוצי מוסדות חינוך 23לעדכון הנוכחים, במהלך השנה החולפת הוקצו מעל 

  עלייה משמעותית מגובה התקציב לשיפוצים בשנה שלפניה. 
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נקראו לבוא לקחת את הילדים  בצהרוניםפעמים במהלך השנה החולפת ההורים  4: מעל ש

 מוקדם יותר, בשל חוסר בסייעות. 

מצוקת הסייעות נובעת ממצוקה בכוח אדם ומנוכחות לא סדירה בעבודה מצד הסייעות. : ת

בשנה החולפת החל לפעול פרויקט תגמול בשכר לסייעות שמגיעות באופן סדיר לעבודה, לצורך 

 עידודן להתמדה וצמצום פערי כוח אדם. 

 

 ולוגי? : מדוע הסייעות לא מקבלות "אוורור" רגשי והדרכות ע"י השירות הפסיכש

: בשנתיים האחרונות הסייעות עוברות הכשרות מקצועיות, בשיתוף עם מכללת בית ברל. ת

במסגרת ההכשרות, הן רוכשות כלים להתמודדות עם מגוון מצבים פדגוגיים ורגשיים בגן 

 ומותאמים לצרכים של הגן. 

 הכשרות אליהן יירשמו סייעות שטרם השתתפו.  2-3בשנה הקרובה ייפתחו עוד 

 תיבחן אפשרות להכשרת סייעות בשפ"ח.

 

 . מה עתיד הפרויקט? "ידיד"בגן פלג, התקיים פרויקט : ש

: אנו מאמינים בפרויקטים שמתקיימים בגני החנ"מ וממשיכים איתם גם לשנים הבאות. ת

, במסגרת "חיים בגנים נוספים בעיר ותמתנהל ותנוספ ותוכניות "ידיד"מלבד גן פלג, הפרויקט 

 . משותפים"

 

 : כמה ילדים יש היום בחינוך המיוחד? ש

בעיר וחלקם מתחנכים בחינוך המיוחד. חלקם  21ילדים עד גיל  1126: כיום יש בכפר סבא ת

 מחוצה לה. 

 

ההורים שכן מעוניינים, מבקשים לדעת  2גן סיגלון, לא ייפתח צהרון בשל חוסר בנרשמים. : ש

 היכן יוכלו להירשם. 

 : כל מקרה ייבדק לגופו. יש לפנות לאגף החינוך להמשך טיפול. ת
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 , האם ייסגרו כיתות קטנות? משרד החינוך בחינוך המיוחד: בהמשך לרפורמה של ש

: השנה נפתחו תקנים נוספים לעוד כיתות קטנות וגני חנ"מ. הרפורמה בנושא הכיתות ת

דוע לנו על הכוונה לסגירת כיתות הקטנות וועדות ההשמה לא מתייחסת לשנה"ל תשע"ט ולא י

 קטנות. השינויים בתיקון לחוק ייכנסו בהמשך. 

 

 חינוך הרגיל? שילוב עם העיכוב שפתי. איך עובד הגן בהקשר ל –: גן אורן, טט"ח ש

 השילוב של ילדי גן אורן בגן רגיל מתקיים באופן קבוע בימי שישי, לאורך כל השנה.: ת

 

 : האם מתוכנן להוריד סייעת שנייה בגנים? ש

: הסייעת השנייה תמשיך לפעול בהתאם לקריטריונים שנקבעו. בחלק מהגנים לא תהיה ת

סייעת שנייה וזאת, לאור הנתונים הספציפיים של אותו הרכב גן. תקני גן חינוך מיוחד הוא עד 

וגננת. לעיתים,  אחתל סייעת ילדים ולפעמים גם פחות. על פי משרד החינוך, התקן מדבר ע 10

 שיקול פדגוגי ובהתאם לתפקוד הילדים בגן, מאושרת סייעת נוספת.  לאור

 

 : האם יתקיים מפגש מקדים לילדי הצהרונים?ש

 : לא. ת

 

קיימת מצוקה של מלווים ונוצר מצב שבו יש תחלופה גבוהה של מלווים בהסעה.  –: הסעות ש

 הם בהסעה. הדבר מקשה על הילדים ועל התפקוד של

: לעירייה אין רצון בהחלפת מלווים בהסעה. קיימים מלווים שלא עומדים בעומס העבודה ת

ומבקשים לעבור/ לעזוב והעירייה נאלצת להתמודד לאורך השנה עם בעיית השיבוצים להסעות 

וגיוס עובדים. במהלך השנה מתקיימים מפגשי גיבוש לצוות המלווים וסדנאות העשרה לצורך 

 במערכת.  שימורם
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יעלה לכיתה א' בלי אף חבר מוכר.  איך  –: ילד ממרכז העיר, המשובץ בגן חנ"מ במזרח העיר ש

 ניתן ליצור אשכול שיעלה עם ילדי החנ"מ ליסודי?

תיבדק האפשרות אזורי, לא ניתן לייצר אשכולות. -: בשל העובדה שהחינוך המיוחד הוא עלת

  ילדים מהשכונה לקראת כיתה א'.איך ניתן למזער את המרחק ולחבר 

 

 ההורים מודים לצוות העירייה ומשה"ח על ההקשבה והנכונות לפתור בעיות שהועלו.

מהות מציינת שהגיעה רק לומר תודה על שנה מצויינת שהייתה להם בגן במהלך יאאחת ה

 שנה"ל תשע"ח.

 

 

 

 

 

 
 

 


