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לכב ו ד
ח״כ הרב רפי פרץ
ש ר ה ח ינו ך
הנדון :מניעת חינוך תורני מילדינו
ש לו ם ו ב רכה
אנו קבוצת הורים ממעלה אדומים אשר ילדיהם התחנכו בשנה החולפת במסגרת החמ״ד
העירונית נאלצים להודיע כי בלית ברירה ילדינו יאלצו להשאר בבית עם פתיחת שנת
הלימודים ב .1/9
החל מחודשים יוני  2019אנו חוזרים ומבקשים מהעירייה להעביר את ילדינו מבתי הספר
)ממ״ד יפה נוף וממ״ד צמח השדה( לבית הספר הממ״ד התורני מעלה התורה אשר לאורך
כל השנים נחשב כבית ספר כלל אזורי אליו ניתן היה להעביר תלמידים מכלל אזורי העיר.
לצערנו ראש העיר החליט לראשונה להתערב ברגל גסה בשיקולים חינוכיים של כל
משפחה ומשפחה ולאסור מעבר תלמידים המבקשים לקבל חינוך תורני התואם את אורח
חייהם לו הם זכאים על פי אמונתם ועל פי חוק במדינה דמוקרטית.
לאחר בירור מעמיק של ההתערבות התמוהה ,נגלה לעינינו בצער ובתדהמה כי הסיבה
לפגיעה בחינוך ילדינו הינה בין היתר כי מר כשריאל החליט לנהל מאבק עם משרד
החינוך על גב ילדינו וזאת משיקולים כלכליים ומחלוקות נוספות עם משרד החינוך
בנושאים שאינם קשורים למעבר הילדים.
עוד נודע לנו כי למר כשריאל הוצעו פתרונות תקציבים שונים לסיוע במעבר הילדים מבלי
לפגוע במוסדות החינוך אותם עזבו אך הוא אינו מוכן לדון בדברים עם נציגיו המקצועיים
של משרד החינוך עד אשר יקבל מהמשרד את מלוא בקשותיו.
חינוך ילדינו הוא הדבר היקר ביותר עבורנו ולא נתפשר על כך .איומי קצינת הביקור
הסדיר בימים האחרונים בדבר נקיטת צעדים פליליים כנגד הורים לא ירפו את ידינו.
בימים בהם מנסים ארגונים רבים לפגוע בחינוך ליהדות ומסורת ,מניעת חינוך יהודי
תורני מהורים המבקשים זאת מעלה דאגה רבה.
אנו קוראים לך לפעול בצורה מיידית לסייע על מנת שילדינו יפתחו את שנת הלימודים
כסדרה ולא יהיו כלי משחק בידי מאבקים פוליטיים ותקציביים.
בתודה וברכה
שלומי ירוחם – יו״ר ועד ההורים העירוני מעלה אדומים
ט ו ב י ו אריק ב ן ש מ עו ן

אסתר וג׳רמי זרביב
דו ב רת ב לו ם

אליה ומיתר מויאל

ר יעו ת ו דב יר גלו ט ס יק

העתקים:
• ראש עיר מעלה אדומים ומחזיק תיק החינוך – בני כשריאל
• סגן ראש העיר – גיא יפרח
• ק צ ינת ב יק ו ר ס דיר

