דו״ח מסכם

תהליך היוועצות ציבור בנושא הקמת בית ספר יסודי
בשכונת גנים מערב
אוקטובר 2020

מי אנחנו
חברתנו מובילה תהליכי שינוי עירוניים וסביבתיים ומתמחה בניהולם ,בקידומם ובליוויים תוך

רקע

מתן ייעוץ מקיף .אנו מאמינים בפוטנציאל הטמון במפגש בין קהילה למקום ויוצרים באמצעותו
שינוי והתחדשות.
חברתנו נבחרה על מנת להוביל תהליך היוועצות ציבור שקוף ומקצועי ועל בסיסו לגבש המלצה

מתודולוגיה
ממצאים

עבור המועצה.
דו״ח זה מציג את עיקרי התהליך ,ממצאיו וההחלטה שהתקבלה בעקבותיו.

ההזדמנות

רקע לתהליך
בית הספר ׳רביבים׳ הוא בית הספר היסודי העיקרי המשמש את תלמידי אזור הרישום המערבי של גני תקווה.

רקע

בית ספר זה מספק את הדרישה הציבורית הנוכחית מבחינת היקף התלמידים והתלמידות ,אך גם את הדרישה
הציבורית בעתיד עם התרחבות השכונה ואיכלוס המבנים בדרך המשי.
מסיבה זו הקמת בית ספר חדש אינה מהווה כורח אלא בחירה.
בעבר התקבלה החלטה להקים בי״ס יסודי חדש עבור תושבי ותושבות שכונת גנים מערב בעקבות בקשות

מתודולוגיה
ממצאים

תושבים.ות .כעת ,למרות שהמועצה אינה מחוייבת לכך ,הוחלט לבחון בשנית את ההחלטה שהתקבלה ,אך הפעם
הוחלט להכניס אל סל השיקולים המקצועיים גם את עמדות ודעות הציבור בנושא.
זאת מתוך הבנה כי ניתן בכך להגביר את תחושת השייכות בקרב התושבים והתושבות ,ולהעלות תובנות
ומסקנות מהשטח שישפרו את ההחלטה הסופית.

ההזדמנות

שכונת גנים
מערב

אזור רישום 3

אזור רישום 4

יו ב לים

אילות

אזור הרישום
המתוכנן

רקע

בי״ס
המתוכנן

אזור רישום 2

מתודולוגיה
איזור הרישום
הנוכחי

ממצאים

אזור רישום 1

ההזדמנות
גנים

מפת אזורי הרישום

רביבים

רקע
מתודולוגיה
שטח ציבורי פתוח
בשעות אחה״צ

ממצאים
ההזדמנות

כניסה ויציאה
לחניה מקורה

התכנון המוצע לבית הספר

הנחות יסוד
רקע

ההיבט התכנוני

מתודולוגיה

בהיבט התכנוני הקמת בית ספר חדש בשכונה אינה כרוכה בצורך מובהק .עם פיתוחה של שכונת גנים מערב
צפוי גידול באוכלוסייה ,אך התחזיות הקיימות צופות כי עד שנת  2040בי״ס רביבים יכול לספק את המענה

ממצאים

הנדרש של כיתות לכל הגילאים .בנוסף ,׳תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום( ,תשי"ט1959-׳ קובעות
כי המרחק בין מגורי התלמידים והתלמידות לבית הספר היסודי לא יעלה על שני קילומטרים .ולכן בי״ס רביבים
יכול לשמש כבי״ס עבור ילדי.ות השכונה הן מבחינה כמותית והן מבחינת המרחק.
כמו כן ,מדיניות עדכנית של משרד החינוך תומכת בהקמת בתי ספר שכונתיים.

ההזדמנות

4
הרובע הצפוני  -בפיתוח

הנחות יסוד

שכונת
גנים
מערב

3
ההיבט התכנוני

רקע
מתודולוגיה

התפלגות תוספת האוכ׳ העתידית בישוב

ממצאים
מתחם 18% – 1,2
מתחם 30% – 4
מתחם 52% – 3
)כחצי אוכלסו(

ההזדמנות

1
2

הנחות יסוד
רקע

חלופות

מתודולוגיה

בתוכנית המתאר של הישוב נקבע כי המגרש בפינת דרך המשי מוקצה לשימוש מבנה ציבורי.
במידה ולא יוקם בי״ס בשטח זה ,יוקם בו מבנה ציבור אחר.

ממצאים

דוגמאות לשימושים ציבוריים שיכולים להיבנות בשטח זה:
 oשירותי תרבות וקהילה כמו מרכז קהילתי ,מועדון נוער או תנועת נוער ,מועדון לקשיש
 oשירותי חינוך כמו גנים ,מוסדות חינוך לפיתוח והעשרה
 oמתקנים טכניים והנדסיים ,מערכות מבנה ותשתית
ברוב החלופות המועצה לא תקבל סיוע ממשלתי במימון ההקמה ,כפי שמתקבל סיוע ממשרד החינוך במימון
הקמת בי"ס יסודי.

ההזדמנות

הנחות יסוד
רקע

עקרון שילוב השימושים הציבוריים

מתודולוגיה

שטח השיפוט ועתודות הקרקע של המועצה הינם מועטים .לכן יש ערך רב לניצול יעיל של משאבי הקרקע
הקיימים ,וגמישות בעולם משתנה לשימושים עתידיים שאינם קיימים כיום.

ממצאים

בכדי ליעל שימוש במגרשים המיועדים למבני ציבור ישנה מגמה של שילוב שימושים ציבוריים שונים ,וזהו אחד
הכלים המובילים של המועצה לניצול נכון של משאב מצומצם זה.
ביטוי אחד של עקרון זה הוא הפיכת מוסדות חינוך למרכזים שכונתיים מגוונים שיתנו מענה לכלל שכבות
האוכלוסייה  -צעירים ונוער ,ילדים ,מבוגרים וגמלאים .לדוגמה על ידי פתיחת מתקני הספורט הנמצאים במגרשי
בית הספר לשימוש כל הקהילה לאחר שעות הלימודים ,שימוש בקומות העליונות של גני הילדים והמעונות או
הפעלת צהרונים וחוגים בשעות אחה״צ והערב.
כך מתאפשר לצד הרווח של יעילות וניצול משאבים גם להרוויח ערכים חינוכיים וקהילתיים.

ההזדמנות

הנחות יסוד
רקע

העלות הציבורית
עלות הקמת בי״ס יסודי בדרך המשי הינה כ 20-מיליון ש״ח.
כ 8-מיליון מתוכם במימון המועצה והיתר – כ 12-מלש"ח במימון משרד החינוך.

מתודולוגיה
ממצאים
ההזדמנות

הנחות יסוד
רקע

מנגנון הבחירה המבוקרת

מתודולוגיה

לכל בית ספר יסודי ביישוב ייחודיות משלו .כדי שהתלמידים יוכלו לבחור את ביה"ס לפי תחום התוכן אליו הם
מתחברים קיים בישוב מנגנון בחירת בי"ס יסודי .מנגנון זה מאפשר לכל הורה לבחור שלושה בתי ספר מתוך

ממצאים

החמישה ,כאשר אחד מן השלושה חייב להיות בית-ספר העוגן אליו משויך הילד.ה לפי אזורי הרישום .האפשרות
ללכת לבי"ס יסודי מחוץ לאיזור הרישום תלויה במקום הפנוי באותו ביה"ס .לצד הרצון להיענות לכל הבקשות,
המועצה מחויבת לראייה רב מערכתית מתוך אחריות לדאוג לכלל התלמידים.ות ולשמור על איזון בין כל בתי-הספר.
עבור תושבי שכונת גנים מערב מנגנון זה מאפשר בחירה בבי״ס אילות כפתרון עבור תושבי.ות השכונה הדורשים
בי״ס קרוב יותר ,אך בפועל כיום בי״ס נמצא בתפוסה מלאה ומנגנון זה אינו מהווה פתרון רוחבי עבור תושב.ות
השכונה הדורשים מרחק קצר יותר לבי״ס.

ההזדמנות

רקע
מתודולוגיה

מה רצינו לקדם ומה
רצינו להבין?
מודעות לנכונות המועצה לבחון את הקמת בית הספר בשנית ובירור מהן עמדות הציבור באזור
הרישום לעניין ההחלטה להקים בי״ס יסודי בדרך המשי

ממצאים
ההזדמנות

רקע

מיהו קהל היעד
לתהליך?
כל תושבי איזור הרישום המתוכנן במידה ויוקם ביה״ס
בשכונת גנים מערב

מתודולוגיה
ממצאים

דרך המשי 2,4,6,8,10,13,15,17
דרך הים 21,30,32
דרך אילות 9,11

כ 460-יח״ד מאוכלסות
בנוסף כ 120-יח״ד נמכרו אך טרם אוכלסו

ההזדמנות

השיטה
מדוע?

תהליך היוועצות ציבור

רקע

חיזוק תחושת השייכות
קידום צדק חברתי
הטמעה של ערכים דמוקרטים
ומשתפים

מתודולוגיה

חיזוק האמון במועצה

ממצאים
העמקת הידע האזרחי והיכולת של
התושב/ת להגיב לנעשה בישוב
קידום תכנון טוב יותר
ייעול ותפעול השירות
צמצום התנגדויות

ההזדמנות

עקרונות מנחים
רקע

תהליך משתף
Inclusive

שיח מבוסס
עובדות
ונתונים

מתודולוגיה
שקיפות
ממצאים
ההזדמנות

מידע נגיש ,הפגת מידע
שגוי או מוטה
שמיעת כלל הקולות ולא
רק הקולות
הדומיננטיים

שקיפות במידע,
בשיקולים ,במהלך
התהליך ובתוצאותיו

הצעדים שננקטו כדי להגיע
לכל קהל היעד

רקע
נשלחה הודעת
 WhatsAppאישית לכל
מספר שלא השיב

נשלח מסרון לכל כתובת
באזור הרישום*

יצרנו קשר עם בעלי.ות
הדירות בבניינים שטרם
אוכלסו דרך החברות

מתודולוגיה
ממצאים

נתלה פוסטר בכניסה
לכל בניין באזור
הרישום

נפתחה קבוצת
WhatsApp
לעדכונים

התקשרנו לכל מספר
שלא לקח חלק בתהליך

*מאגר המידע מבוסס על הנתונים הקיימים באגף ארנונה במועצה ,על מנת להגיע לקהלי אשר לא רשומים בארנונה נתלו פוסטרים בכל בניין

ההזדמנות

הצעדים שננקטו כדי לאפשר תהליך
שקוף ומבוסס מידע

רקע
מתודולוגיה

הוקמה זירה מקוונת אשר הציגה את כל המידע המקצועי בנושא
וכלל השיקולים העומדים בפני המועצה בקבלת החלטה
התקיימו מפגשים מקוונים עם הציבור בפורמט ׳מיקרופון
פתוח׳ אשר איפשר שיח פתוח ובלתי אמצעי

וידאו של כל מפגש הועלה לזירה המקוונת יחד עם סיכום
עיקרי המפגש ותשובות המועצה להתייחסויות שעלו

כל מהלך התהליך וממצאיו פורסמו לציבור

ממצאים
ההזדמנות

איך אספנו את עמדות
הציבור?

רקע
מיפוי

שיח ברשתות

סיורים

מתודולוגיה

פניות בזירה המקוונת
ממצאים

מפגשי ציבור

סקר עמדות

שיחות עם בעלי תפקיד –
מהנדס המועצה ,מנהלת
בי״ס רביבים

ההזדמנות

חשיפה לתהליך
רקע

כמה מקהל היעד נחשף לתהליך וכמה
מהעמדות שנאספו מייצגות את קהל היעד?

מתודולוגיה
ממצאים
מבקרים.ות נכנסו לאתר
המקוון וביקרו בו כ 5-דקות
בממוצע

פניות התקבלו בתיבת
הפניות באתר

משתתפים.ות לקחו
חלק ב 3-מפגשים
מקוונים

ההזדמנות

 29%מהדירות לא הצלחנו לאמת

)לא השתתפו בסקר ולא ענו לשני סבבים
לפחות של שיחות טלפון(

חשיפה לתהליך
רקע

מתוך כ 460-יח״ד מאוכלסות

מתודולוגיה
29%
הצלחנו לאמת כי לפחות  71%מהדירות
נחשפו לתהליך – השתתפו בסקר או
דיווחו בשיחת הטלפון שנחשפו לתהליך

ממצאים
71%

ההזדמנות

 42%לקחו חלק פעיל בתהליך
והשתתפו בסקר העמדות

מעורבות בתהליך

רקע

כמה מהתושבים.ות שנחשפו לתהליך
) 323יח״ד( אכן בחרו לקחת בו חלק?

 46%הביעו עניין אך בפועל לא
השתתפו בסקר העמדות
42%

46%

 13%העידו שהם.ן לא מעוניינים.ות
לקחת חלק או שלא רלוונטי עבורם.ן
״אין לנו ילדים ,לכן לא רלוונטי לנו״
״יש לנו נושאים יותר בוערים לעסוק בהם״
״לא גרים בשכונה יותר״

״עוד לא הספקתי לענות על הסקר״
״אני אענה על הסקר יותר מאוחר״
״עוד לא החלטתי״

מתודולוגיה
ממצאים
ההזדמנות

13%

ממצאי סקר העמדות:

 256משתתפים.ות

38%
38%
נגד
62%
62%
בעד

בעד ונגד הקמת בי״ס יסודי בדרך המשי

פילוח בעד ונגד

רקע

כמה מתוך התומכים.ות הורים לילדים.ות מתחת לגיל 13
וכמה מתוך המתנגדים.ות ללא ילדים.ות בגילאים אלו?

מתודולוגיה
עם ילדים

יש הלימה בין העמדה שבה
מחזיקים לבין הורות לילדים.ות
בגיל יסודי
אחוז אלו המחזיקים בעמדה
ההפוכה בכל קבוצה זהה

בלי ילדים

ממצאים

23
23%

78%
78
נגד
77%
77
בעד
22%
22

ההזדמנות

בבנייה עתידית

בבנייה עתידית

בבנייה עתידית

דרך אילות 11

דרך המשי 17

92%
בעד

בבנייה

פילוח בעד ונגד

דרך אילות 9

דרך המשי 15

85%
בעד

מה היחס בין העמדה בה מחזיקים לבין מקום המגורים?

 56%בעד
 44%נגד

דרך המשי 32 ,30

97%
בעד

דרך המשי 13

 48%בעד
 52%נגד

דרך הים
דרך הים 21

דרך אילות
מעל  60%בעד
מעל  60%נגד
אין הכרעה מובהקת

 15%עם ילדים בעד
 43%עם ילדים נגד
 41%בלי ילדים נגד

דרך המשי 10

85%
נגד

דרך המשי 8

דרך המשי 6

100%
בעד

 59%בעד
 41%נגד

דרך המשי 4

דרך המשי 2

80%
בעד

 57%בעד
 43%נגד

דרך המשי

ככל שגרים קרוב יותר לבי״ס
המתוכנן יותר מתנגדים.ות להקמתו
/
ככל שגרים רחוק יותר מבי״ס
רביבים יותר תומכים.ות בהקמת
בי״ס בשכונה

67%
בעד

השטח המיועד
לבי״ס

ניתוח ארבעת
המושגים המרכזיים
בשיח

תנועה
ואיכות
חיים

קהילה

אנחנו
וה ם

דרך נקודות המבט של שני הצדדים -
התומכים.ות ומתנגדים.ות

ח וסר
אמון

תנועה ואיכות חיים
מושגים מעולם התנועה כמו הליכתיות ,בטיחות ,בטחון ועומסי תנועה היו משמעותיים ביותר בשיח .עבור
שני הצדדים מושגים אלה ביטאו את רצונותיהם.ן וציפיותיהם.ן לאיכות חיים .עבור התומכים.ות בהקמת
בי״ס בשכונה ניכר הרצון להסיר את התלות מהרכב הפרטי ומסדר יום של הסעות ולאפשר לילדים.ות
חופש ועצמאות.
״המרחק לבי״ס רביבים לא סביר להליכה עבור ילדי יסודי ובמיוחד בקיץ

רקע
מתודולוגיה
ממצאים

ובחורף – המרחק המקסימלי יכול להגיע ל 1.4ק״מ״
״תוואי ההליכה לבי״ס לא בטוח – מעברי חציה רבים ,מעבר דרך חניות,
מעבר בשכונות דתיות״
״המרחק מחייב הגעה ברכב – פוגע באיכות החיים בכך שמייצר סדר יום
של הסעות״
״ההגעה ברכב מייצרת עומסי תנועה עבור תושבי.ות שכונת הרמה״
״כל מבנה ציבור שיוקם לשימוש הישוב ולא השכונה ייצר עומסי תנועה״

ההזדמנות

תנועה ואיכות חיים
עבור המתנגדים לבי״ס בשכונה ניכר הרצון להימנע מיצירת כשלי תנועה אשר יאלצו לבזבז זמן
יקר בפקקים במהלך היום ומפגעי רעש של רכבים וצפירות.

רקע
מתודולוגיה

״ההליכה אפשרית לילדי יסודי ומייצרת זמן איכות עם המשפחה בליווי לבי״ס
רביבים״
״בי״ס ייצר עומסי תנועה רבים בנוסף לעומסים הקיימים כבר היום״

ממצאים

״תוספת הרכבים וריבוי הכניסות והיציאות לחניונים תהווה מפגע בטיחותי ועלול
להוביל לתאונות״
״לבי״ס אילות קיימות  4כניסות ועדיין קיימים עומסי תנועה בעוד התכנון לבי״ס
אמירים כולל כניסה אחת בלבד״
״חוסר אמונה כי הורים ישלחו את ילדיהם.ותיהן ברגל ולא יסיעו אותם.ן״

ההזדמנות

ק הילה

״בנוסף להיותו מוסד חינוכי בי״ס מהווה
מרכז קהילתי ,אין כיום מרכז כזה לשכונה״
״אין אפשרות לתחזק קשרים חברתיים אחה״צ

מרבית השיח סביב בי״ס עסק בבי״ס כמוסד

היות והחברים.ות גרים.ות בשכונות

קהילתי-חברתי לעומת שיח על בי״ס כמוסד

המרוחקות המחייבות הסעה״

פדגוגי-חינוכי כפי שניתן היה לצפות .כמעט ולא

״אנחנו רוצים.ות שהילדים.ות יוכלו לשחק עם

דנו באיכות הפדגוגית של בי״ס ,בתוכניות הלימוד

החברים.ות בגן שעשועים למטה״

רקע
מתודולוגיה

או במדדים פדגוגיים כלשהם .מתוך זה ניתן
ללמוד על הרצון והחשיבות של תושבי.ות השכונה
לחיי קהילה פנימיים והקשר שבין חינוך לקהילה
עבור רבים.ות מהם.ן .ועל אמון במועצה ביכולתיה
לספק חינוך איכותי.
יחד עם הערך של קהילה עלה גם המתח בעניין זה
בין בידול ואינטגרציה.

ממצאים
״השטח יכול לשמש כמתנ״ס ,מרכז נוער או
מרכז אומנויות ובכך להוות גם מרכז קהילתי
מבלי המפגעים הכרוכים בבי״ס״
״ערבוב הילדים.ות עם ילדים.ות משכונות
אחרות המתאפשר בבי״ס רביבים מייצר ערך
חינוכי וקהילתי על ידי יצירת היכרות וקשרים
עם מגוון רחב יותר של אוכלוסייה״

ההזדמנות

מתחים בין קבוצות
בנוסף לסוגיית הקהילה אשר העלתה את המתח שבין בידול ואינטגרציה לאורך התהליך עלו מתחים נוספים .ראשית,
המתח שבין התומכים למתנגדים להקמת בי״ס בשכונה .סוגיה זו היא רבת שנים והחלה הרבה לפני תהליך ההיוועצות,
וניכר על פי היקף המעורבות ועוצמתה כי האמוציות אצל שני הצדדים גבוהות .שנית ,המתח שבין חילונים לדתיים
בישוב עלה במספר פעמים .בפעם אחת סביב החשש כי השימוש שיעשה בשטח המיועד לבי״ס ישמש את תושבי.ות
היישוב הדתיים הן כבי״ס והן בשימוש אחר .בפעם נוספת סביב החששות במעבר בשכונה הדתייה בדרך לבי״ס על בסיס
חוויות שקרו בישוב .המתח השלישי שעלה הוא המתח שבין שכונת גנים מערב ליתר השכונות ביישוב .תושבים.ות רבים

רקע
מתודולוגיה
ממצאים

השוו את המצב בשכונה שלהם.ן ליתר השכונות והתייחסו לכך במושגים של אפליה וחוסר צדק בכך שבכל יתר השכונות
קיים בי״ס שכונתי .מתחים אלו מציפים תחושות של בידול ,פילוג ,׳אנחנו׳ ו׳הם׳ וחושפים משמעות רחבה יותר מרק
עניין הקמה של מבנה פיזי .תובנה זו חשובה משום שהיא מדגישה את חשיבות ה׳איך׳ ולא רק ה׳מה׳.
לא עלתה העמדה של אינטגרציה וקהילתיות ברמת המועצה כמעט בכלל.

ההזדמנות

ח וסר א מ ון
סוגית חוסר האמון בלטה אצל שני הצדדים – הן אצל התומכים.ות והן אצל המתנגדים.ות .עבור שתי הקבוצות חוסר
האמון התבטא בשני מישורים .במישור האחד חוסר אמון כלפי המועצה וכלפי התהליך .סוגיית הקמת בית ספר בדרך
המשי בעלת היסטוריה ארוכה והסתעפויות רבות אשר במהלכה רבים.ות משני הצדדים תיארו כיצד קיבלו הבטחות אשר
הופרו בחוויתם.ן .לא פלא שרבים.ות הגיע לתהליך עם תחושות מסוג זה ואף בשני הצדדים היו כאלו שביטאו את
חששותיהם כי התהליך אינו נקי כפיים .במישור השני חוסר האמון בוטא כלפי התושבים.ות עצמם.ן .המתנגדים להקמת
בי״ס הביעו חוסר אמון בתושבים.ות שאכן יישלחו את ילדיהם.ותיהן לבי״ס ברגל ולא יסיעו אותם.ן עם הרכב ובכך ייצרו

רקע
מתודולוגיה
ממצאים

עומסי תנועה לאלו הגרים.ות בסמוך.

ההזדמנות
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רקע

ממצאים
ההזדמנות

ההזדמנות
תהליך היוועצות הציבור הדגיש את את רוחב ועומק הסוגיה .אין מדובר בהחלטה שרירותית על הקמת מבנה כזה או אחר.
ההחלטה עוסקת בחינוך ,באופי הקהילה שבה רוצים.ות לחיות ,היחסים שיהיו בתוכה ,באורח החיים שכל אחד ואחת
רוצה ,בדמוקרטיה וביכולת של כל תושב.ת להשפיע על מציאות חייו.ה.
ממצאי התהליך סיוע להבין כי לא פחות חשוב מההחלטה שתתקבל חשובה הדרך שבה ההחלטה תיושם ,בכך
טמונה הזדמנות עבור כלל תושבים.ות השכונה ,המועצה והישוב כולו.

רקע
מתודולוגיה
ממצאים
ההזדמנות

עקרונות לקבלת ההחלטה
על בסיס ממצאי תהליך ההיוועצות והנחות היסוד אלה הם העקרונות לקבלת החלטה מיטיביה:

רקע
מתודולוגיה
ממצאים

עידוד הליכתיות ,הפחתת

חיזוק הקהילתיות עבור שכונת

שמירה על בי״ס ׳רביבים׳

חיזוק האמון בין המועצה

התלות ברכב הפרטי בתוך

גנים מערב המתפתחת והקמת

כבי״ס עם תשתית פגדוגית

לבין התושבים.ות שחשו

הישוב וכתוצאה מכך הפחתה

ועד קהילתי לקידום הבנות

חינוכית מובילה בישוב

שהבטחות עבר הופרו

של עומסי התנועה

סביב ההחלטה שתתקבל

ההזדמנות

רקע

ה ה חל ט ה

מתודולוגיה

שקלול השיקולים המקצועיים יחד עם ממצאי תהליך
היוועצות הציבור הוביל להחלטת המועצה
להקים בי״ס יסודי בדרך המשי

ממצאים

ב16.11.2020-
בשעה 19:00
יתקיים מפגש ציבור מקוון
להצגת התהליך ,ההחלטה
ומענה על שאלות
בנוכחות ראש המועצה

ההזדמנות

רקע

ה ה חל ט ה

מתודולוגיה

בי״ס בשכונה יעודד הליכתיות ,יפחית
את התלות ברכב הפרטי ויפחית עומסי
תנועה הקיימים היום באזור בי״ס
רביבים או באזור דרך המשי במידה
ויוקם בו מבנה ציבור שישמש את כלל
הישוב.
בכך טמונה הזדמנות לשיפור איכות
חייהם.ן של רבים ורבות.

בי״ס יהווה מרכז קהילתי עבור כלל

הקמת בי״ס יסודי בשכונה יאפשר

תושבי ותושבות השכונה המתפתחת ,הן

להשתמש

החינוך

עבור התושבים.ות עם התלמידים.ות

למימון  60%מעלות ההקמה ,ולנצל את

בתקציב

והן עבור כלל תושבי.ות השכונה.

ההזדמנות

אינטגרציה עם יתר השכונות בישוב

משמעותי בהשתתפות עצמית נמוכה

תתאפשר כפי שקורה גם היום במסגרות

יחסית.

החינוך

הבלתי

פורמלי

ובמסגרות

החינוך הבוגרות – חט״ב ותיכון.

בהקמת

משרד
מבנה

ציבורי

ממצאים
ההזדמנות

ניסוח אמנה משותפת
לצד ההזדמנויות הרבות בהקמת בי״ס יסודי בשכונה תהליך היוועצות הציבור העלה חששות רבים.

רקע
מתודולוגיה

אנו מאמינים.ות שניתן לתת מענה לחששות אלו ברמה הקהילתית באופן של הידברות והגעה להבנות משותפות.

ממצאים
אנו מזמינים את התושבים והתושבות שלקחו חלק בתהליך ההיוועצות להצטרף לשולחן עגול
בו יקחו חלק תושבים.ות שהביעו תמיכה ותושבים.ות שהביעו הסתייגות ולנסח אמנה
משותפת שתסייע בהטמעת ההחלטה והקמת בי״ס תוך איזון כלל החששות.
לפרטים נוספים והצטרפות ניתן לפנות ליעיר אילן ,מנהל פיתוח אורבני במועצה yairil@gantik.org.il -

ההזדמנות

תודה לכל התושבים והתושבות שלקחו חלק בתהליך
ובכך נתנו אמון במועצה ובתושבים.ות לקבלת ההחלטה המיטיבה ביותר

