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 .1מערכת חינוך גן רווה  -קארין גזלה מ"מ מנהל מחלקת חינוך:


תוכנית קייטנות קיץ – תשע"ז – קארין מדווחת שמדובר על קייטנת גנים שתמשך  20יום עד  13:00שעלותה
 .₪ 1330כמו כן במידה ותרד עלות ההסעה עלות הקייטנה תרד ל .₪ 1030 -מצורפת טבלת השוואה בין
רשויות המשווה עלויות הקייטנה .לאחר ההשוואה המחיר אינו שונה במהותו ולעיתים נמוך יותר מהקייטנות
ברשויות שונות.

תומר עזריה  -עלו מספר טענות לגבי צפייה בטלוויזיה במהלך הקייטנות בעבר ,מבקש כי הנושא ייבדק ,כמו כן טוען
כי הקייטנה יקרה מידי ,השעות קצרות מידי וכך גם משך הקייטנה.
מוני אלימלך – מסביר כי על פי בדיקה נמצא כי אין ולא הייתה צפייה בטלוויזיה במהלך הקייטנות .אין טלוויזיות
בגני הילדים ,צפייה בסרטי ילדים נעשתה במסגרת התוכנית של הקייטנה .התוכנית החינוכית הייתה מאד עשירה
וכנ"ל השנה .כל הורה מוזמן לקבל את התוכנית של הפעילויות בקייטנה מקארין מ"מ מחלקת חינוך.
קארין גאזלה – מסבירה כי מספר דברים שנלקחו לקראת התמחור של הקייטנה:
מחיר הקייטנה כולל הסעות ,הפעילות היא באחריות גננות בלבד ,המחיר כולל הזנה איכותית לחם מחיטה מלאה ,אין
אוכל מעובד ,ביצים קשות ,סלט טונה ,ירקות ופירות ,פעילויות חיצוניות – ארבעה ימים מתוך החמישה יוצאים
לפעילות מחוץ למועצה .ההסעות כוללות גם מלוות.
יוסי דוד – שואל מדוע לא תסבסד המועצה את עלות הקייטנה ,מבקש לשקול סבסוד של תשלומי ההורים לקייטנה.
מוני אלימלך – טוען כי המחיר שלנו בהשוואה לאחרים הוא הכי נמוך ואין לאן להוריד את המחיר.
שייקה בילו – מבקש מראש המועצה לבדוק הנחה לאח נוסף בגובה של  10%והארכת הקייטנה ל 22 -יום תוך כדי
שמירה על העלות שנקבעה.
מוני אלימלך – מבקש למסור כי ישקול בחיוב ובלב רחב את בקשות והמלצת הועדה.
יוסי דוד – טוען כי ישנה חזרה שוב פעם אחר פעם לטפל בבעיה שלא הועלתה בצורה נכונה ,יש דרכים לפנות בצורה
מכובדת ולא דרך עצומות ובתקשורת.
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שייקה בילו – טוען כי לא מקובלת עליו שיטת הפעולה של תומר עזריה בנושא כפי שנעשתה ,לעניות דעתו אין מקום
לעצומות ואיסוף חתימות במיוחד של תושבים אשר אינם חלק מהמועצה כלל .לדעתו ניתן פשוט לפנות לבעלי התפקיד
במועצה לקבלת תשובות ללא התלהמות מיותרת.
קארין גזאלה – מוסרת כי למרות היותה חדשה בתפקיד ,סבורה כי קביעת פגישה איתה בנושא הייתה יכולה להיות
הרבה יותר יעילה והנושא של בקשות ההורים היה מטופל בשיא הרצינות .דלתה פתוחה תמיד ,בדקה ומצאה כי מתוך
 272החתימות על העצומה רק  122הם הורים לילדי הגנים וכל השאר הם כאלה שאין להם כל קשר למערכת החינוך
של המועצה או שאינם כלל תושבי המועצה.
תומר עזריה – טוען שקארין טועה והנתונים שלו הם הנכונים ,הילדים כן ראו טלוויזיה בקייטנה בגנים בעבר,
עלות הקייטנה יקרה והוא לא מקבל תשובות כשהוא פונה לבעלי תפקידים במועצה.
יוסי דוד – מבקש כי ראש המועצה יקבל את המלצות הועדה ובזה לסגור את הנושא.
דביר מלניק – מסביר כי אינו מבין את התנהלות ,את החתימות על העצומה ואת כל הרעש שנוצר במערכת ומבקש
כי להבא יטופלו עניינים כאלה באופן ישיר מול בעלי התפקידים.
סוכם כי בקשת והמלצת חברי ועדת החינוך בנושא עלות הקייטנות תיבחן על ידי ראש המועצה והוא יעשה ככל
שניתן כדי להקל על ההורים.
בכבוד רב,

ד"ר שייקה בילו
יו"ר ועדת החינוך
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