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 לכבוד

 אבי גרובר  –ראש העירייה 

 ערן שוורץ  –מנכ"ל העיריה 

 הצעה לסדר

לילדים עם צרכים מיוחדים במתקני הגנים   1-3פתיחת פעוטון 

 בסמטת הוורד בנווה רסקו 
 לתוספת השנייה לפקודת העיריות( ׳א27הצעה לפי סעיף )

  

 הרקע :  

 צרכים מיוחדים. פעוטות בעלי  30 -ברמת השרון יש כיום כ .1

  החברתיים שירותים  הרווחה וההאחריות לטיפול  בילדים המיוחדים נתונה בידי אגף   .2

כתוצאה מכך .  בעיר  לם עיריית רמת השרון אינה מעמידה להם מסגרות חינוכיותואו

 ראש העין ובני ברק. ,כפר סבא -לערים אחרות  םהורים נאלצים להסיע את ילדיה

לאגף הרווחה למצוא ולקדם פתרון מהיר בעיר, ולאחר במטרה לסייע    ,לפני כשנתיים .3

טובת צורך חשוב להעביר לאגף החינוך של העירייה  הסכיםבחינה של מספר חלופות 

 בסמטת הורד בשכונת נווה רסקו.  , ין בהם עוד צורךא ש ,גני ילדיםובו מבנה  זה

מיליון    8  -קעה של כנוי מיוחד בהשילצורך התאמת הגן לחינוך המיוחד יש צורך בב .4

 במימון מפעל הפיס וקרנות הביטוח הלאומי.   40% -במימון העירייה ו 60%שקלים 

כדי לזכות במימון יש להגיש את התכנון אך  מחלקת ההנדסה החלה בתכנון אדריכלי   .5

 . בלבד בעוד שבועכלומר  - 15/2/21 -עד ל  - מפעל הפיס - ן מלגוף הממ

  לעצור את התכנון ולא להתקדם קיבלה הנחיה  מחלקת הנדסה    כילאחרונה  נודע    ואולם .6

 ולבחון חלופות אחרות נוחות יותר. 

אישורים  קמת הפעוטון בסמטת הורד במתקן חינוכי של העירייה אינה דורשת  ברור כי ה .7

לאור השימוש רב השנים כגן ילדים ומדובר בעיקר בהתאמות   תכנוניים סטטוטוריים

, מה מימוש חלופות אחרות עלול להתארך מאד כי איתור ופשוטות וזניחות. עוד ברור  

במימון,  השתתפות  תהיה  אם  שספק  שלפעוטו  גם  גדול  חשש  תהיה שוב  ות  יש  לא 

 . והם שוב יישלחו לערים אחרות מסגרת חינוכית בשנת הלימודים הבאה

לדאוג   הזה מתפקידה וחובתה של העיריי  ., בטח לא בחלוף שנתייםזה מצב שאינו ראוי .8

גורלם  בשווי עליהם  מי שלא שפר  ובעיקר  לכל תושביה  זקוקים למסגרת   -וניות  הם 

 חינוכית לחיבור ולהכלה.

 

 : להחליט מועצת העיר תתבקש 

 פעוטון לילדים המיוחדים יוקם בסמטת הורד כפי שהוסכם ותוכנן בשנתיים האחרונות .1

 .ואף אושר תב"ר לצורך זה וייפתח בשנת הלימודים הקרובה

לסיוע כספי    את הגשת הבקשה    לקדם בדחיפותראש העיר יורה למחלקת ההנדסה   .2

 . 15.2.21דהיינו   -ממפעל הפיס במועד שנקבע 

 להחלטה זו.  1לעמוד בהוראות סעיף התכנון והביצוע יימשכו ויואצו כדי  .3

 לה מחלקת ההנדסה תתבקש לדווח  מועצת העיר תעקוב מקרוב אחר הקמת הפעוטון ו .4

מחודש מרץ מדי חודש בחודשו ובכל ישיבת מועצה    נון והעבודותעל התקדמות התכ

 ועד לחודש אוגוסט. 

 

 דוברת וייזר, גיא קלנר, עידן למדן, רביד פלד, מיכאל דורון  המציעים:


	פתיחת פעוטון 1-3 לילדים עם צרכים מיוחדים במתקני הגנים בסמטת הוורד בנווה רסקו
	הרקע :
	מועצת העיר תתבקש להחליט:
	המציעים: דוברת וייזר, גיא קלנר, עידן למדן, רביד פלד, מיכאל דורון


