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 דברים טובים מתרחשים ביפוגם 

 

מגרש כדורגל . ביום זה נחנך לכל אוהבי הספורט ושוחרי השלום, לתושבי יפויום בשורה היה בעיני  ,האחרון ייום שיש

, אך זהו  כדורגל הוא ענף הספורט הקבוצתי הפופולארי ביותר בעולם. . קרן יוהאן קרוייףפרי יוזמת  ,חדש לנוער ביפו

. קרן וין מקום טוב ומתאים מיפו, להקמתאכן, א .לא רק ספורט אלא גם קיום משותף וקידום אחווהמטרתו שמגרש 

אבל המגרש הזה ביפו,  ,ברחבי העולם ,שמטרתם חברתית ,כדורגלמגרשי  031מעל יוהאן קרוייף העולמית הקימה 

 . מהווה סנונית ראשונה במזרח התיכון

במעשים בין בני אדם ומתבטא שלום אמיתי מתחיל בין פרטים, כי המוטו מבחינתי, הוא כשמדברים על שלום, 

מדברים על שלום, חולמים על שלום, מבטיחים שלום,  והפוליטיקאים ולא בססמאות ומליצות. המנהיגים ,ארציים

 עשה שלום. נפשוט אנחנו  ,ערבי-ואילו כאן, באמצעות פעילות משותפת של נוער יהודי

ספורטיבית" שמשמעותה משחק הוגן, עידוד למצויינות וגם יכולת הרוח ה"לפיתוח ייע תסהפעילות במגרש אין ספק, ש

 חנך לסבלנות ותקרב לבבות.  להאהבה המשותפת לספורט תסייע . להפסיד בכבוד

המגמד את השוני בין אהבה לספורט היא מכנה משותף מקשר ומאחד, ו להיות ערבים זה לזה עלינובסופו של יום, 

הם וכישוריהם יתולכפי יכו ,ל מגרש הספורט כולם שוויםאם מדובר ביהודי, נוצרי או מוסלמי. ע אדם לחברו, בין

  ומכולם נדרשת עבודה משותפת למען ההצלחה.  

מי יודע, אולי בזכות המגרש החדש ומר קרוייף האגדי,  מכאן תצא אגדה כבוד וגאווה לעיר ושתביא  יפו קיבלה מתנה

 בה, יהודים וערבים כאחד. מקומית משלנו וכולנו נתגאה

לפני חדשים ספורים נתקבלה ואם כבר ביפו עסקינן, השבוע זכיתי לראות בפירות עבודתי גם בהיבט של הגיל הרך. 

מחסור במסגרות חינוכיות לגילאי הגן ביפו. בעקבות הפנייה ביקשתי  שהתלוננו עלפנייתם של מספר הורים,  ,בלשכתי

לאור ריבוי פרוייקטי  ,צפון מערב יפוב ,ת הצורך בפתיחת מסגרות חדשותמהגורמים הרלבנטיים בעירייה לבחון א

שינויים ר לכיוון יפו, דבר שיצ משפחות יהודיותניכרת תופעה של הגירת  ,כי בשנים האחרונות ,מסתבר .בינוי באיזור

נתוני הלמ"ס מפגרים לעיתים אחרי המציאות מחסור במסגרות חינוכיות. להצערת האוכלוסיה והביא לדמוגרפים, 

בשטח ולכן התגייסו התושבים לרכז נתונים של ביקושים ריאלים מצד המשפחות המתגוררות באיזור. לאחר שהוצגו 

 .למרקם האוכלוסיה והצרכיםבהתאם חינוכיים בוש מענים לגיבזריזות ובנחישות,  נתונים שאימתו את הצורך, פעלתי

לאור העובדה שמדובר בשכונת שיקום לגביה קיימת חובת רשות מקומית לספק מענים החל מגיל טרום טרום חובה, 

נפתח . ואכן, "גן הרובע" 3-4של גן בשכונת הרובע ביפו עבור גילאי המיידית לפתיחתו פעלה מחלקת גני ילדים 

בסיור שערכתי השבוע ב"גן הרובע", נהניתי לראות איך בזמן  . חרון, עם פתיחת שנת הלימודים תשע"אהאבספטמבר 

ילדים, מעורבת, ערבים ויהודים, לשביעות רצונם של התושבים. עתה נותר  35קצר העמדנו כיתה פעילה ומתפקדת, בת 

 לנו לשדרג במקצת את חצר הגן, למען השלמת הפרויקט.

לכך שקולות מן השטח לא נופלים על אוזניים ערלות וששיתופי פעולה הנרקמים תורמים  זוהי דוגמא נוספת

 להתפתחות יפו למען כל תושביה. 

 יפו-רה"ע ויו"ר סיעת מרצ בתל אביבגנית הכותבת היא ס
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.  הנתונים . צפון עג'מי, שוק הפשפשים, השכונה המרונית, מתחם נוגה, השכונה האמריקאית, מבואות יפו ועוד

 מחסור במענים חינוכיים לילדי הגן ביפו אכן, מסתמןשנתקבלו העלו כי הסטטיסטיים 


