 24ינואר 2018
ח' שבט תשע"ח
בדוא"ל ובפקס
אל ראש עיריית נשר ומחזיק תיק החינוך ,מר אברהם בינמו
מכותבים:
מפקחת החמ"ד מחוז חיפה ,הגברת ירדנה אלון
מ"מ מנהל מחלקת החינוך בעיריית נשר ,הגברת לוטם קרימאייר
שאילתא
הנושא :סגירת גן חבצלת לרישום ילדים והודעה על פתיחת גן ,בית ספר וחטיבה עליונה ממ"ד בשם "כנפי נשרים"
סימוכין :הודעת עיריית נשר על רישום לגנים ובתי ספר מיום ,7.1.18
פרסומי עיריית נשר בעניין בית ספר "כנפי נשרים" שהועברו להורים באמצעות הגננות ביום ,24.1.18
ביום  7.1.18פורסמו הודעות שונות לעניין רישום ילדים לבתי ספר וגני ילדים באתר העירייה .בפרסום שהועלה בדף הפייסבוק
האישי שלך ביום  ,7.1.1.8כתבת" ' :כנפי נשרים" בימים הקרובים תפורסם הרשמה לבית ספר ממלכתי דתי חדש – גן ילדים
וכיתה א' .פרטים בשבוע הבא במח' החינוך'.
בהודעת העירייה לא הופיעה אפשרות לרישום ילדי גן חובה לגן חבצלת (אחד משתי גני החמ"ד בעיר) אך כן הופיעה אפשרות
לרישום ילדים לגן ממ"ד בשם "כנפי נשרים" .בהודעה לעניין "כנפי נשרים" ,נרשם כי הרישום הנו לכלל התושבים ,לגן ,בית
ספר וחטיבה עליונה.
ביום  ,24.1.18התקבלו אצל הורי הילדים בגן חבצלת ( 17הורים) ,הודעה בצירוף הפרסומים שבסימוכין ,בנוסח הבא" ':בן אדם
עלה למעלה עלה ,כי כח עז לך יש לך כנפי רוח כנפי נשרים אבירים" (הראיה קוק) ,הורים יקרים אנו שמחים ונרגשים לבשר
על פתיחת בית חינוך – ממלכתי דתי לשנת תשע"ט – "כנפי נשרים" אשמח למפגש משותף בו נערוך היכרות אישית ,נציג את
חזון בית החינוך ,הערכים המובילים ,זמן לשאלות ומחשבות ...הורים המעוניינים להיפגש נא להירשם אצל הגננות עד סוף
השבוע * -מועד ומיקום המפגש ישלח בהתאם לרישום'.
מפניות הורים שהתקבלו אצלי ,נאמר להורים על ידי גורמים ממחלקת החינוך בעירייה ,כי האפשרות לרישום ילדיהם לגן חובה
בגן חבצלת בשנה הבאה בוטלה ,בנוסף – הורים מגן חבצלת שביקשו שיבוץ לגן חובה ממ"ד ,הופתעו לגלות שילדיהם שובצו
באופן שרירותי לגן "כנפי נשרים" ,למרות שעל פי שיחות קיימתי עם הורים ,רובם מעוניינים שילדיהם ימשיכו גם בשנה הבאה
בגן חבצלת
כידוע לך ,היטב – בית ספר הממ"ד ישורון ,נסגר אך לפני פחות משנה .בנוסף ,מאז התפלגות כל חברי סיעתך והודעת על ביטול
האצלת כל הסמכויות למ"מ וסגנך ,מר יחיאל אדרי ,הנך מחזיק תיק החינוך בעיריית נשר.
מאז נבחרת ,עיריית נשר עוברת טלטלות רבות בכל התחומים ,כך גם בתחום החינוך .עשרות הורי הילדים בבית הספר ישורון
שקיבלו בשנה שעברה ,רגע לפני סגירת מועדי הרישום לבתי הספר ,הודעה על סגירת בית הספר ,נאלצו לרשום את ילדיהם
בבתי ספר לא דתיים או בבית ספר חרדי מהחינוך העצמאי וזאת לאחר שלהורים שהיו מעוניינים ברישום ילדיהם לביה"ס
ממ"ד לא ניתנה אפשרות לרשום את ילדיהם לבתי ספר הממ"ד בחיפה.

על מנת להסיר ספקות ולמנוע שימוש פסול ברגשי הילדים והוריהם ועל מנת לאפשר לכולם להיערך בהתאם ,אבקשך להשיבני
בדחיפות:
 .1מי החליט על פתיחת בית ספר ממ"ד בעיר נשר ?
 .2איפה ימוקם בית ספר הממ"ד בנשר ?
 .3מי החליט על השם "כנפי נשרים" לבית ספר הממ"ד החדש בנשר ?
 .4מתי הוחלט על פתיחת בית ספר ממ"ד חדש בעיר נשר ?
 .5מדוע נסגר בית ספר הממ"ד "ישורון" בנשר ?
 .6מדוע לא המתנת עם סגירת בית ספר ישורון עד לפתיחת בית ספר הממ"ד החדש" ,כנפי נשרים" ?
 .7מי החליט על סגירת האפשרות לרישום ילדי גן החובה לגן חבצלת ללא שיתוף ההורים (כ 17-הורים) ?
 .8מדוע אתה כופה על הורי ילדי גן חבצלת להצטרף למהלך הניסיוני לפתיחת גן/בית ספר חדש ?
 .9מדוע מתוך  2גני החמ"ד בעיר נשר (גן חבצלת וגן יובל) ,בחרת דווקא לבטל את גן החובה בגן חבצלת ?
 .10במידה ורוב הורי הילדים בגן חבצלת (כ )17-המיועדים לרישום בגן חובה ,מעוניינים שילדיהם ימשיכו גם בשנה הבאה
בגן חבצלת ,האם תינתן להם האפשרות ? אם לא – מדוע ?
 .11מדוע כל המהלכים בעניין הקמת בית ספר ממ"ד חדש נעשה באופן חשאי ,מעומעם ומסתורי ללא שיתוף נבחרי הציבור
בעיר וללא שיתוף ההורים ואף ללא פירוט על מיקום ,תוכן וכו' ?
 .12האם זהו ספין בחירות נוסף שלך שבא לנסות לטשטש עוד אחד מכישלונותיך בעניין סגירת בית ספר ישורון ?
 .13האם מהלך זה נועד להסביר עוד הבטחה שאינך יכול לקיים – הפעם ,לרב העיר ,שהצהיר לציבור בנוכחותך באירוע
ההקפות השניות בשמחה תורה ,שנערך לפני מספר חודשים ,כי הבטחת/התחייבת בפניו על פתיחת בית ספר דתי השנה
בנשר ?
לסיום ,כהורה לילדים המתחנכים בגן חבצלת ,בשם ההורים ובשם התושבים הרבים שפונים אליי לאחר שלא קיבלו מענה
מהגורמים המקצועיים ,אבקש תשובות ברורות בעניין ואני שב ודורש ממך להפסיק להשתמש בציבור ובפרט בילדים שלנו
כקהל שבוי בים הספינים ,השקרים ובלוני הניסוי שלך ,בפרט כשאנו נמצאים בעיצומה של שנת בחירות.
אמנם גם בקדנציה זו ,כל חברי מועצת העיר מסיעתך איבדו בך את האמון ,התפלגו מסיעתך והצטרפו לרוב חברי מועצת העיר
מהאופוזיציה (סך הכל  12מוך  )13שאף פעם לא האמינו למילה מדבריך ,יש משפט ידוע" ,נאה דורש ,נאה מקיים" אז נא
לקיים את כל מה שדרשת אך לפני מספר שנים ,מספסלי האופוזיציה ,בציטוט שלך בטלוויזיה על עיריית נשר" :עיריית נשר זו
לא החצר הביזנטית של ראש העיר".
שלומי זינו,
חבר מועצת העיר נשר

