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הנדון :סיכום פגישה בנושא חינוך בשכונת שרונה

נוכחים מצד העירייה:
ראש העיר  -גברת שושי כחלון כידור
מנכ"ל העירייה – מר דני לוין
מהנדס העירייה – מר שלום רוזנברג
גזברית – גברת ענבל דרור היימן
מנהל החברה הכלכלית – מר בני סעד
מנהלת אגף חינוך – גברת אוסנת חכמון
נוכחים מצד וועד שרונה :נציגי וועד חינוך
אורן גיא  ,שירה חבובא ,חני בלייכר ,רויטל נפתלי ,ליאל דבוש ,מורן ראובני ויעלית כהן.
בפגישה נדונו הנושאים הבאים:
גני ילדים
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צפי לסיום בניית מתחם הגנים ,שימנה כשישה גנים ,מרץ .2019
צפי מעבר גן המשאלות וגן הידידות למתחם החדש – פסח .2019
עתידים להיבנות בשכונה עוד ארבעה גני ילדים בשכונת שרונה.
גנים ממלכתי דתי בשיבוץ על אזורי מפאת הביקושים אליהם .כרגע פועלים ברחבי כפר יונה
שלושה גני ילדים מהזרם הממלכתי דתי ושלושה גני ילדים מהזרם החרדי – גנים אלו הינם
גנים על אזוריים והם אינם מלאים כרגע.
אין צפי לפתיחת גן ממלכתי דתי בשרונה ונתונים אלה ילקחו בחשבון על הגידול בביקוש.
גני חינוך מיוחד – ברחבי כפר יונה פועלים חמישה גנים לחינוך המיוחד ,גנים אלו הינם גנים
על אזוריים שלומדים בהם ילדים מרחבי העיר.
על מנת להירשם לגנים אלו יש לבצע רישום ידני במחלקת החינוך ,לא ניתן להירשם דרך
האתר .הודעות שיבוץ ימסרו ביולי.
ניתן לבצע שיריון עתידי לילדים שעתידים לעבור לאחר פתיחת השנה.
צירוף ילדים שיעברו באמצע השנה – תחילה ימלאו את הגנים בתוך שרונה ,לאחר מכן ועד
סוף השנה ישוויכו הילדים לגנים הסמוכים לשכונה.
בנושא האבטחה ומכיוון שהגנים ממוקמים סמוך לבניינים בתהליך בניה ,המאבטח יישאר גם
כאשר הגנים יעברו למתחם החדש ותהיה אבטחה בגנים במשך כל השנה .לשנה הבאה
תוגש בקשה.
מעונות יום – עתידים (ללא צפי ברור כרגע) להיפתח בשכונה שני מעונות יום .הוגשה בקשה
תקציבית לפתיחת שני מעונות פשוש בשרונה ,לא יפתחו בשנה הבאה.
בשלב זה ברחבי העיר בכל ארבעת מעונות יום ברחבי העיר ,נותר מקום פנוי לקליטת ילדים
חדשים .למעט התינוקיות שהינן מלאות.
חוסר בסייעות בגנים בשרונה -בכל גן בשרונה ,תקן לגננת ושתי סייעות ללא קשר למספר
הילדים בגן ,זאת בשל המיקום הלא אידאלי של הגנים בתוך מבני כיתות בית הספר ,ונדרש

סיוע מוגבר באופן תמידי .למרות זאת מתחילת השנה אנו עדים לבעיה של מחסור בסייעות
בגנים ברחבי העיר ונלקחות סייעות מתוך גני שרונה למלא מקום בגנים אחרים על מנת
לפתוח את הגן ולמנוע סגירתו בשל מחסור צוות ,התוצאה העגומה של המצב מותירה אותנו
בחסר .בעיה זו הוסברה והיתה ידועה למנהלת אגף החינוך .זו מצידה טענה ששרונה זו
האפשרות האחרונה ממנה נלקחת הסייעת .בכל האמור לעיל ,ראש העיר בקשה לנהל
מעקב על הוצאת סייעות מגני שרונה על מת למנוע מצב בו שרונה היא המלאי העודף
והעיקרי ממנו נלקחות סייעות.

צהרון גן המשאלות וגן הידידות

•
•

• כרגע רשומים  31ילדים בצהרון עם שלוש סייעות– טווחי הגילאים מגיל שלוש ועד חמש ,צהרון
מלא מונה  35ילדים עם סייעת מובילה וסייעת נוספת .אם יהיו יותר מ 35-ילדים יפצלו את
הצהרון לשני צהרונים קטנים בשנה הבאה.
לגבי שנה זו -לא סוכם האם ייפתח צהרון נוסף במידה ובאמצע השנה יהיה ביקוש עקב ילדים
שיתווספו אליו.
תכנים פדגוגיים -יתבצע  zoon inעל הצהרון בשרונה ,צוות פדגוגי ,פעילות מתואמת גיל בקבוצה
הטרוגנית ,עדכון הורים בנעשה.
שמירה עד סוף השנה גם בשעות הצהרון.

בית ספר שרונה
מבחינת מבנה בית הספר

•

• הסתיימה בניית חלק א' של בית הספר – כרגע המבנה מכיל שש כיתות אם  +מנהלה  +חדרי
ספח.
• הוגשה בקשה לבנית שלב ב' בהתאם לתוכניות בניה קיימות – עדיין לא התקבל תקצוב
ממשרד החינוך.
• בית הספר ייפתח בספטמבר  2019לכיתות א-ג בכפוף למינימום נרשמים של  20ילדים בכיתה
ולא פחות משתי כיתות .כרגע רב הנסתר על הגלוי ועל כן חשוב מאוד שכולנו נרתם לביצוע
רישום בתקופת הרישום הנוכחית.
במידה ויהיו  20ילדים בשכבת ד' ומספיק כיתות במבנה יוכלו לפתוח את בית הספר גם לכיתות
ד'.
כמות הנרשמים תכתיב את פתיחת הכיתות והרכבם בשכבות הגיל ,בהתאם לכיתות האם הקיימות
בבית הספר .מינימום לפתיחת כיתה  20ילדים.

מבחינת הרישום – מסתיים ב 25.3
מתוך הסקר שנערך ע"י וועד שרונה ,נראה כי יש מספיק ילדים בשכונה לכיתות א' ,ב' ,ג' ,ד' בבית
ספר שרונה .ראש העיר הביעה נכונות חיובית לפתוח שכבות גיל על פי דרישה בבית הספר הצומח
בשרונה.
לכן ,חשוב ביותר שתוצאות הסקר יתורגמו לרישום בפועל ,הן של תושבים וותיקים והן של חדשים.
ילדים הלומדים כרגע בבתי הספר ברחבי העיר ומעוניינים לעבור בשנת הלימודים הבאה לבית
הספר שרונה נדרשים לבקש במזכירות בית הספר טופס העברה כבר עכשיו.
יש לציין ,שטופס העברה אינו מבטל את מקומם בית הספר הנוכחי ,עד אשר תפתח בוודאות
שכבת גילם בשרונה.
נציין שביטול רישום (בעיר אחרת) במוסד נוכחי מתייחס רק לשנת הלימודים תש"פ ולא לשנה זו.
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ילדים העולים לכיתה א' ורשומים בכפר יונה ,ירשמו לבית הספר דרך האתר של אגף החינוך
עד  25.3בסוף הרישום.
הורים לילדים שעדיין לא שינו כתובת ועתידים לעבור לשכונה במהלך השנה ומעוניינים
שילדיהם יירשמו לבית הספר יכולים לבצע את הרישום דרך האתר של אגף החינוך – ישנה
אופציה לרישום תושבים שעדיין לא עדכנו כתובת.
הורים שילדיהם לומדים בביתי ספר ברחבי כפר יונה ומעוניינים להעביר ילדיהם בשנה הבאה
לבית ספר שרונה צריכים למלא טופס העברה דרך בית הספר בו הם רשומים כעת.
השנה לא ייפתחו את אזורי הרישום ברחבי העיר .הנושא בבחינה ומקודם לשנים הבאות.

בשנים הבאות כפר יונה תהפוך לעיר חינוך ומשתמע מכך שכל בית ספר יהיה בית ספר ייחודי לתחום
מסויים שיבחר ברוב קולות לאחר ארוע הסברה ,למשל :אומנויות ,מוזיקה ,ספורט ,מדעים .הורים יוכלו
לבחור לאיזה בית סםר ירצו לרשום את ילדם בהסמך על הדגש הייחודי של כל בית ספר ,כל זה בעתיד
ולא רלוונטי לשנת לימודים 2020 -2019
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ילדי חטיב ת הביניים בעיר מפוצלים לפי קריטריונים של אגף החינוך בין שתי החטיבות הקיימות
בעיר – עתיד ואיש שלום (שהוא גם התיכון).
בעתיד אמורה להיבנות גם חטיבת ביניים בשכונה (צפי כשלוש שנים לערך).
איחוד אחים -יש לציין שקיימת גמישות והבנה לאיחוד אחים וכל מקרה יבחן לגופו.

בנושא בית הספר תתקיים פגישה נוספת בחודש מרץ ,על מנת לעמוד על כמות הנרשמים ולעבד
תוצאות זמינות.

