סיכום ישיבת ועד חינוך
מתאריך 7.8.2019
חברי ועד נוכחים:
 .1חני בלייכר
 .2יעלית כהן
 .3נטלי בלולו
 .4אורן גיא
זוהי ישיבת ועד שמתקיימת כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים תש"פ .לישיבת ועד זו הצטרפו שתי חברות
חדשות  -ליאת שחר ופלורט גרינברג .להלן הנושאים שהועלו בישיבה:
.1

אבטחת בית הספר והגנים:
.1.1

לפני כשבוע עודכנו שמספר התלמידים בבית הספר חצה את רף מאה התלמידים ולפיכך
הוגשה בקשה לתקצוב שומר לבית הספר .עדין לא התבשרנו שהבקשה אושרה ויש לעקוב
אחר ההתפתחויות;

.1.2

כידוע ,הוועד העלה את הבקשה להצבת שמירה בגני הילדים אך נמסר לנו שלא תהיה
אבטחה היות והחוק קובע שלא תוצב אבטחה בגנים .טענתנו בדבר ריכוז אתרי הבנייה
הגבוה בקרבת הגנים נענתה במסמך רשמי של המשרד לביטחון הפנים שסמיכות לאתרי
בניה אינו כלול בקריטריון להצבת תקני מאבטחים .ידוע שהגוף שמוסמך לאשר תקן חריג
לאבטחת גן הוא משטרת ישראל;

.1.3

בימים האחרונים עולים קולות רבים של הורים לילדים בגילאי טרום חובה וחובה על דאגתם
מכך שלא תוצב שמירה ובקשתם מהוועד שישמיע את קולם ויוביל את המאבק .ועד השכונה
קשוב לתושבים ובכל מקרה חושב כמותם בדבר הצורך להציב שמירה .משהובן לנו
שהתושבים תומכים במאבק הוחלט להמשיך ולהתעקש על הדרישה להצבת שמירה.

.1.4

למידה של הנושא העלתה שעל פי חוק הורים אינם יכולים להשתתף במימון להעסקת
מאבטח .כמו כן ,גילינו שייתכן והעובדה שמדובר באשכול גנים עשויה לסייע לנו בהשגת
תקן למאבטח;

.1.5

לפיכך הוחלט שתהיה פנייה לאגף החינוך ולעירייה ,כמו גם למשטרת ישראל ,שם נביע את
עמדתנו הנחרצת לכך שיש לאשר באופן חריג הצבת שומר בגנים לאורך כל שעות הפעילות.
העמדה שלנו תתבסס על ריבוי אתרי הבניה מסביב לגן וכל המשתמע מכך וכן על כך
שמדובר באשכול גנים חריג בגודלו )שישה גני ילדים באותו מבנה( שיאכלס כמאתיים ילדים
בנוסף לאנשי הצוות;

.1.6

במקביל ,יוחלט האם להקים עצומה של הורים ו/או לקיים הפגנה בהובלת הוועד במטרה
להביע את נחרצות התושבים בנושא;

.1.7

אנו מעריכים שהעירייה לא תספק תשובות מהירות ועל כן אנו נפעל טרם קבלת תשובה
ברורה;

.1.8
.2

הוועד ידאג לערב את קהילת ההורים של ילדי הגנים בכל התפתחות.

בטיחות בתי הספר והגנים:
.2.1

לאחר פגישה שהתקיימה עם קב"ט העיר מר ירון חוכיימה בתאריך  25.7.19הופק מכתב
סיכום עם פעולות שיש לבצע .עד לרגע זה לא בוצע שום דבר ולא היה מעקב הולם של
הוועד .יש ליצור קשר בדחיפות עם אלון ,ראש וועד הגנים של כפר יונה ומי שיזם את
הפגישה ,ולדאוג שיקודמו כל סוגיות הבטיחות כפי שעלו במסמך שהופק וכפי שיעלו במסמך
הזה;

.2.2

בנושא בדיקת הקרינה הוועד מעוניין לבצע בדיקת קרינה באופן פרטי .כרגע אנו מתקשים
לקבל הסכמה מצד העירייה ו/או אגף החינוך לביצוע הבדיקה .הנושא מטופל בימים אלה;

.2.3

יש לדאוג להעלות פניות לעיריה דרך אתר האינטרנט בנושא מפגעים כגון אתרי בנייה שאינם
סגורים הרמטית ,פסולת בניין וכד' .הנושא רלוונטי לכל סביבת השכונה ולא רק בסביבת
מוסדות החינוך שכן יש ילדים שילמדו בבתי הספר רימון והדר וכיוון שנכון לעכשיו אין הסעות
הם יצעדו הלוך ושוב לבית הספר ומפגעים מעין אלה מהווים סכנה עבורם;

.2.4

ארגזי החול באשכול הגנים אינם מכוסים ויש לדאוג שיוחלף החול טרם פתיחת שנת
הלימודים כפי שקבוע בחוק;

.2.5

נכון להיום לא התקבלה תשובה חיובית לבקשתנו להציב אינטרקום בכניסה לאשכול הגנים
)ללא קשר לצורך בהצבת שומר( .יש צורך להעלות שוב את הנושא מול אגף החינוך;

.2.6

יש לדאוג שתוצב יוטה לאורך הגדר המקיפה את אשכול הגנים כפי שקבוע בחוק;

.2.7

יש לקדם את הצבת פסי האטה ,תמרור ,סימון מדרכות ,השלמת מדרכות ומעקות בטיחות
בסביבת מוסדות החינוך ובשכונה כולה למען בטיחות ילדי שרונה;

.2.8

לפי הבנתנו באשכול גנים גדול כלכך יש צורך במנהלת .קיים צורך לבדוק את הנושא ואם אכן
כך ,יש לדאוג למינוי מנהלת לאשכול הגנים ולקביעת פגישה איתה;

.2.9
.3

כאמור ,יש לקדם נושאים נוספים שעלו בסיכום הפגישה עם קב"ט העיר ולא טופלו.

הצללה:
.3.1

יש לדאוג להצבת הצללה בבית הספר )ברחבה המרכזית ובמגרש הכדורגל( ובאשכול הגנים.
יש לבחון צורך בהצללות נוספות ויש לדאוג שהצבתם תבוצע לפני פתיחת שנת הלימודים;

.4

מתנ"ס:
.4.1

עלו תלונות לאי סדרים בניהול התשלומים עבור ילדי הצהרונים .יש לבקש שיתאפשר חיוב
מראש עבור כל השנה )כולל חופשים(;

.4.2

כמו כן ,לא מקובל שבמהלך השנה יש דרישות לתשלומים נוספים מעבר למה שנקבע
בתחילת השנה;

.4.3

יש לדאוג שהצהרונים יהיו ערוכים לקבלת תושבים נוספים במהלך שנת הלימודים;

.4.4

יש להשיג מידע לגבי חוגים המתוכננים בשכונה;

.4.5

הועלתה תלונה על כך שהקייטנות לא היו תואמות גיל מבחינת התוכן ונגמרו בשעה מוקדמת
שלא תואמת את צרכי ההורים;

.4.6

יש לבדוק אפשרות להכנסת צהרון פרטי לבתי הספר שייתן מענה נוסף ויעודד תחרות אשר
תוביל לשיפור באיכות הצהרונים.

.5

מיזם "תנו לגדול על שקט":
.5.1

הוועד עודכן בכך שנוצר קשר עם הנהגות הורים בכל בתי הספר היסודיים בעיר ויש רצון
להוביל את המיזם יחד .כמו כן ,כבר החלו פעולות בנושא שכוללות פנייה לאגף )אף נקבעה
פגישה עם אסנת ליום חמישי  ,(15.8.19פתיחת אפשרות לרכישה מרוכזת של מכשירי
טלפון בטוחים שתתבצע בסוף חודש אוגוסט והעברת הקישור לרכישה ,במקביל למידע
בנושא ,בקבוצות הוואטסאפ של בית הספר;

.5.2

על הוועד לדאוג שיהיה נציג בכל כיתה שבזמן אסיפת ההורים אשר תתקיים לפני פתיחת
שנת הלימודים יציג את הנושא בפניהם ואת אפשרות הרכישה .זה כולל את שכבות א'-ג' )וכן
את הורי גן חובה אך רק ברמת החשיפה למיזם(.

.6

נושאים נוספים שעלו בפגישה ולא נידונו לעומק:
.6.1

נושא בית הכנסת  -צריך לברר מה הוחלט בקשר להשארתו או אי-השארתו של בית הכנסת
במתחם הספרייה של בית הספר;

.6.2

הסעות לתלמידי שכבות ד'-ו'  -יש צורך להחליט האם הוועד מתכוון להתערב ולדרוש הסעות
לתלמידי שכבות אלה;

.6.3

צוות בית הספר  -להבנתנו רוב המחנכות בבית הספר הן חסרות ניסיון .יש בכך יתרונות לצד
חסרונות .הועלו הצעות כיצד ניתן לסייע להן למלא את תפקידן על הצד הטוב ביותר כגון
הקמת וועדי כיתות מעורבים ופעילים והשגת תקנים לסייעות ו/או תומכות למידה .יש ללמוד
את הנושא לעומק.

סוף דבר,
כפי שניתן לראות ,יש נושאים רבים לטיפול ורובם דורשים טיפול בהקדם .אנו על סיפה של פתיחת שנת
הלימודים ויש לפעול ביתר מרץ כדי להשיג את המטרות שהועלו .לכן יש לערוך חלוקת תפקידים בתוך הוועד
והטלת אחריות לכל חבר בוועד .כמו כן ,יש לפנות דרך המדיומים השונים אל התושבים ולבקש מהם להעלות
נושאים שלדעתם דורשים מענה.
בהצלחה לכולנו!

