סיכום פגישה עם עיריית כפר יונה
בנושא מוכנות מבני חינוך לשנת הלימודים תשפ"א (,)2021 – 2020שכונת שרונה
נוכחים:
מטעם העירייה :ראש העיר שוש כחלון כידור ,מנכ"ל העירייה ששי מגידו
מטעם ועד שכונת שרונה :יו"ר ועד שכונת שרונה יניב מנצור ,עו"ד דנה פילבר – חברת ועד שכונת שרונה
תאריך הפגישה10.8.2020 :
מקום הפגישה :משרדי העירייה
רשם :יניב מנצור
רקע
ועד שכונת שרונה פנה אל מנכ"ל העירייה וביקש לקיים פגישה דחופה בנושא מוכנות מבני החינוך .הבקשה
נולדה על רקע פניות רבות של הורים מודאגים לוועד השכונה ,בקשר עם מוכנות מבני החינוך בשכונה לקראת
פתיחת שנה הלימודים הבאה עלינו לטובה ,ובהמשך לישיבת הוועד  4-20שהתקיימה לאחרונה.
תחילה ,הבקשה לקיום פגישה סורבה בשל אי-קבלת קהל במשרדי העירייה נוכח התפשטות נגיף הקורונה.
אולם בהמשך ,ולאחר שבתאריך  9.8.2020יזם מנכ"ל העירייה שיחה עם יניב ,ולאור חשיבות הנושא ,בחן
המנכ"ל מחדש את סירובו להיפגש עם ועד השכונה ,והוחלט על קיום פגישה דחופה בתאריך ,10.8.2020
בהתאם להנחיות החלות במשרדי העירייה.
מהלך הפגישה
 .1יניב פתח את הפגישה והסביר שמטרת הפגישה היא לייצר שקיפות וודאות בקרב תושבי השכונה והורי
הילדים ,שלחלקם זוהי היכרות ראשונה עם אגף החינוך של עיריית כפר יונה .בנוסף ,לא מעט הורים חוו
קושי בשנה הקודמת ולכן הפעם מבקשים להימנע מחזרה על טעויות העבר וחוסר הוודאות שנלווה לכך.
 .2יניב ציין כי קיים חשש גדול לאור מצב הבינוי הנוכחי של שלושת הגנים החדשים שברחוב
האושר/העוצמה/האהבה .מניסיון העבר בשנתיים האחרונות ,גם אם המבנה יהיה מוכן ,לא בהכרח יהיה
אישור לאכלס אותו לפני פתיחת שנת הלימודים ב.1.9.2020-
 .3נציגי הוועד הבהירו כי הם מבקשים לדעת מהן החלופות שיוצעו לילדים הרשומים למתחם הגנים החדש,
באיזה מבנה יאוכלסו ,האם המבנה יותאם לצרכי הילדים ,האם הריהוט שהוזמן ישרת את הילדים
במבנה החליפי והאם הצרכים הבסיסיים יתקיימו כגון פינות משחקים ,גינת ילדים להפסקות וכו'.
 .4דנה ביקשה להוסיף שנושא ההיגיינה קריטי בימים אלו לנוכח התפשטות נגיף הקורונה ,ומכאן שיש
חשיבות גדולה גם להתאמת חדרי השירותים ,אסלות לגילאי הגן וכן כיור בגודל ובגובה המתאים לפי
ההנחיות.
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 .5יניב העלה את נושא חוסר ההיגיון לכאורה בשיבוצים לגנים .התפלגות הגילאים בתוך הגן היא לא כפי
שהוצגה ויש מיעוט בוגר ,מיעוט בגיל קטן מאוד ורוב מובהק של גילאי אמצע .הגננות והצוות ידרשו
למאמץ גדול בשביל לקיים שגרה לכל שכבות הגיל באותה הקבוצה.
 .6נציגי הוועד ביקשו לדעת האם נכון שבטט"ח בכל קבוצה יש  29ילדים ,מאחר שלמיטב ההבנה החל
מהילד ה 30-מקבלים סייעת נוספת ממשרד החינוך ויש לכך משמעות גדולה.
 .7נציגי הוועד ביקשו לדעת מה צפי הבנייה למוסדות החינוך בראייה צופה פני עתיד ,האם העירייה נערכת
בהתאם והאם יקומו לרשות התושבים מבנים בזמן בהתאם לצמיחת השכונה.
 .8דנה ביקשה לדעת כיצד תתקיים שגרת הלמידה בגן החדש ,שכן תוך כדי שנת הלימודים אמורים להיבנות
עוד שלושה גנים במקביל.
 .9דנה ביקשה לדעת האם יהיה מאבטח בגן ,מאחר שהפועלים והאנשים שיעבדו להקמת המתחם ישהו
ממש צמוד לילדי הגן ,בשעות הפעילות.
 .10דנה ביקשה לקיים סיור יחד עם יניב ונציג העירייה שבוע טרם פתיחת שנת הלימודים ,לכל הפחות,
במתחם החלופי (אם תידרש פתיחתו) ,כדי לוודא שהכל ערוך ומוכן לקלוט את ילדי השכונה בהתאם
להנחיות ולצרכים לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,לצלם ולהפיץ לכלל ההורים ,שכן נוכח התפשטות נגיף
הקורונה – לא יוכלו ההורים להיכנס למוסד החינוך בו ישהו ילדיהם ולראות את הסביבה והתנאים.
 .11נציגי הוועד העלו בפני המנכ"ל את תלונות ההורים וחלק מתושבי השכונה החדשים ,שזהו מפגש ראשון
שלהם עם מערכת החינוך בכפר יונה :שיחות שנותקו באגף החינוך ,מיילים שלא נענו ,פגישות שסירבו
לקבוע ,אלא רק לאחר הערר – גם בנושאים כלליים שלא קשורים לערר .ששי אמר שיבדוק את הנושא.
להלן התשובות אותן השיבו ראש העיר ומנכ"ל העירייה:
א .הקבלן התחייב לסיים את העבודות בזמן .מהנדס העיר שמסייר קבוע במתחם אומר שמניסיונו הדבר
יכול להתקיים כולל קבלת כל האישורים הנדרשים.
מנכ"ל העירייה התחייב שמתחם הגנים יפתח אך ורק לאחר שיושלמו כל העבודות והאישורים הנדרשים.
מנכ"ל העירייה הציג בפני נציגי הוועד את החלופה למקרה שמתחם הגנים לא יהיה מוכן :הרחבת בית
הספר החדשה ערוכה לקלוט את ילדי שלושת הגנים .לדבריו יש מספיק כיתות להכיל את כולם ולקיים
שגרה תקינה .כמו כן כל הצרכים יתקיימו כגון שירותים ,כיור ,ריהוט תואם שהוזמן ,פינות משחקים
וגינת משחקים בחוץ ,וכן הפרדה בין ילדי הגן לילדי בית הספר.
ב .ראש העיר העלתה שבשנה שעברה ,שנת הלימודים נפתחה טוב וכך יהיה גם השנה .בנוסף ,וכפי שהעיר
המנכ"ל ,ציינה שהיא מתחייבת שהחלופה תהיה ראויה ומסודרת.
ג .לשאלת נציגי הוועד האם בעת סיום העבודות במתחם הגנים החדש הילדים יעברו אליו – התשובה
חיובית.
ד .ראש העיר הציגה בפני נציגי הוועד ,שחלק מבעיות הרישום נבעו מכך שבערך כ 50-ילדים נרשמו
למסגרות באיחור וכתוצאה מכך העירייה נדרשה לחשיבה ותכנון מחדש ודאגה הולמת לכולם .בנוסף
הוסבר ,כי הילדים ששובצו מחוץ לשכונה שובצו לגנים צמודים לשכונה ,וכך ההורים לא יצטרכו לנהוג
מרחק רב .עוד הוסיפה ראש העיר כי מוסדות חינוך המשרתים את תושבי יפה נוף ,לדוגמה ,שמצויים
במרחק מהשכונה ,ייפתחו כבר בשעה  7:00על מנת למנוע מההורים לחץ של לוחות זמנים בבוקר.
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ה .ראש העיר הסבירה שקיימת בעיה של שיבוצים גם בשכונת יפה נוף בגלל סגירת שני גנים ,וההורים
מסיעים את הילדים לתוך כפר יונה .ההחלטה לעשות כך הייתה לבקשת ההורים שחששו מבטיחות
המבנים שבונים לצידם .ראש העיר הוסיפה ואמרה שהיזם רצה להשקיע מאות אלפי שקלים בעבודות
שיבטיחו בטיחות יתרה ,אך ההורים ביפה נוף סירבו.
ו .ראש העיר ציינה כי בהתאם לצפי ,גם בשנה הבאה שני האשכולות הקיימים במלואם לא יספיקו לכלל
הילדים ,ועל כן חלק מילדי השכונה ישובצו לגנים בסמיכות לשכונה ,מראש ,ויחד עם ילדים נוספים
מהשכונה.
ז .ראש העיר הסבירה שהיא רגישה לנושא השיבוצים ואף מעורבת בכל פנייה ועושה מאמצים לדאוג
לכולם.
ח .ראש העיר הסבירה שהשנה ,כפי שהבטיחה ,יש גן לחינוך דתי לראשונה בשרונה ,אליו משובצים ילדים
גם מחוץ לשכונה וההיענות לבקשת תושבי השכונה יצרה חלק ממצוקת הגנים בשרונה.
ט .סה"כ בעתיד יהיו כ 20-גנים ילדים בשכונת שרונה.
י .ראש העיר והמנכ"ל הבטיחו לבדוק מול כל הגורמים ומול קב"ט העירייה את נושא המאבטח במתחם
הגנים החדש לאור חשיבות הנושא ,ומאחר שהשכונה והמתחם עדיין בבנייה.
יא .ראש העיר הסבירה שהעירייה לומדת את שקרה השנה למען פתיחה קלה יותר בשנה הבאה.
יב .לשאלת מספר הילדים בכל קבוצה בטט"ח – ראש העיר אמרה שבקבוצות אלו יש  35ילדים 2 ,סייעות
וגננת ,והיא רואה חשיבות גדולה בסייעת נוספת לקבוצת הגיל הזו.
יג .ראש העיר הקשיבה שוב לבקשת דנה לקיים סיור מקדים של נציגי ועד השכונה במתחם החלופי (באם
יהיה צורך בפתיחתו) ,והציעה לקיים סיור לכל ההורים עם הגננת בקבוצות קטנות בטרם פתיחת שנת
הלימודים וכי אם סיורים אלו לא יתאפשרו ,בקשת נציגי הוועד לבצע סיור מטעמם – תיענה.
יד .ראש העיר הסבירה את הקושי איתו הם מתמודדים למעלה משנה וחצי ללא ממשלה ,וכשזו קמה הגיעה
הקורונה .תהליכים מתקיימים באיטיות אבל היא לא מוותרת ,ועושה ככל יכולתה לקדם את
האינטרסים של העיר.
לסיכום,
ועד השכונה מבקש להודות לראש העיר ומנכ"ל העיריה על הפגישה .טוב וראוי היה אם היינו נפגשים לאחר
בקשתנו הראשונה אשר נבעה מבקשות תושבי השכונה ובטרם פנינו בעניין למבקר המדינה ,מבקרת העירייה
ומשרדי הממשלה.
ניכר שראש העיר ומנכ"ל העירייה נכונים לשתף פעולה ולשתף אותנו בהתקדמות ובמימוש החלופה.
נותרו כשלושה שבועות לפתיחת שנת הלימודים – אנחנו מצפים ומבקשים להוביל יחד עם העירייה בלוחות
הזמנים שנוצרו את שכונת שרונה לפתיחת שנה מוצלחת ,תוך שיתוף פעולה ושקיפות הדדית.
בברכה,
יניב מנצור
יו"ר ועד שכונת שרונה
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