
 הורים יקרים:                                                                                 1/6/2016
 

 בפתח הדברים אנו מבקשים לעדכן אתכם שמהיום תקבלו לתיבת הדוא"ל שלכם,
 באמצעות נציגי הכיתות שלכם, עדכון יומי על פעילות הוועד וההתרחשויות בעניין

 המאבק עליו הושבתו הלימודים.
 

 שיתוף כל ההורים בנעשה ושקיפות מוחלטת היא מרכיב קריטי בהצלחת המאבק
 בעינינו.

  

 1. לצערנו, לנו אין גישה לרשימת התפוצה של המיילים של כלל הורי בית הספר.
 גישה זו קיימת רק למנהלת ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך הפצה

 של כל הודעה להורים דרושה אישור מנהלת.
 אנחנו כמובן שאפילו לא העלינו בדעתנו לבקש דבר כזה מהמנהלת כדי לא לערב

 אותה במאבק מעבר למה שהיא כבר ממילא מעורבת.
 בניגוד אלינו, איריס גרצמן פנתה לכל ההורים והתלמידים באמצעות מערכת זו.

  ובאמצעות מרכז שכבה שבוודאי לא קיבל לכך את אישור המנהלת.
 איריס גרצמן לצערינו ממשיכה לדבוק בטענה מופרכת שפיטוריה לא חוקיים.

 גרצמן הסתמכה על תקנון מוצע שמעולם לא פורסם למתן תוקף ולפיכך מעולם לא
 ניתנה לה תקפות משפטית כל שהיא תוך התעלמות מוחלטת מהתקנון החוקי של

 משרד החינוך. הדחתה נעשתה כדין ובאופן חוקי ודמוקרטי וזאת לאחר בדיקה
 והתייעצות עם עורכי דין.

  

 2. פנייתה של גרצמן היו״ר המודחת באמצעות מרכז שכבה י"א מר אודי גלעד
 ישירות לכלל ההורים ולתלמידים במייל אינה תקינה ובניגוד מוחלט לסעיף 2 י"א
 לחוזר מנכ"ל משרד החינוך הקובע כי "כל פרסום של נציגות הורים יקבל מראש
 את אישורו של מנהל בית הספר". התנצלותם והודעתם כאילו מדובר בעות אינה
 מתקבלת פשוט משום שהם מוסיפים בה חטא על פשע גם פנו לכלל התלמידים

  וגם לא קיבלו רשות להפיץ את המכתב במערכת זו.
  

 3. השביתה זוכה להיענות מלאה ובית הספר ריק כמעט לחלוטין.
  

 4. ביום ראשון הקרוב 4.6.17 בשעה 20:00 בערב יתקיים כנס הסברה מטעם
 הוועד בבית הספר. כולם מוזמנים.

 יותר מנשמח לכל הצעת עזרה וייעול המאבק.
  

 5. ביום שני הקרוב-ה 5.6.17 בין השעות 17:00-19:00 תתקיים הפגנה מול
 העיריה באישור המשטרה.  כולם מוזמנים והביאו איתכם כל תומך אפשרי.

 יש לנוכחות רחבה וקולנית חשיבות עצומה!



  

 6. הוועד פועל ליידע כל אמצעי תקשורת אפשרי בשביתה וכל יום שעובר מגביר
 את ההתעניינות. כל הורה מוזמן

 לתרום בעניין זה.
 

 7. למען הסר ספק, מתכונות / בגרויות ותיגבורים לקראתם מתקיימים כרגיל.
  מבחנים ומועדי ב - תלמידים מגיעים לבחינה וניגשים.

 מי שמונעים ממנו לגשת מפאת פרוצדורה בתקנון כזו או אחרת מוזמן לדווח לנו
 בזמן אמת ואנו נדאג שיתאפשר לו לגשת לבחינה.

 לידיעתכם - על פי תקנון משרד החינוך אסור למנוע (ולהעניש) ילד בגין התנהגות
 הוריו וחייבים לאפשר לו לגשת למבחן.

 

 8. ממידע שהועבר לנו מגורמים בכירים בעייריה עולה כי מי שמטרפד כל אפשרות
 לפגישה בייננו לבין העירייה אינו אלא יו"ר ועד ההורים העירוני מר אלי פדלון אשר
 לא די בכך שחטא לתפקידו ולא פגש את ההורים ולא הקשיב לטענותיהם ולא פעל

 מהר להוריד את הלהבות וליישב את ההדורים ולהושיב את הצדדים לשיחה אלא
 אף נאחז בפרוצדורה שמעולם לא קיבלה תוקף וספק אם הייתה מקבלת תוקף לו
 הייתה עומדת במבחן בית משפט (דרישה של 85% ליו"ר שתכנס ישיבה תוך 21
 יום עם הודעה מראש לש 5 ימים וההחלטה תתקבל ברוב של 85% מהקוורום...

 בקיצור לא ניתן להדיח יו"ר לשיטתו של היו"ר העירוני... מעניין למה) ומונע
 מהעירייה לישב איתנו לשמוע את הטענות וללבן את הסוגיות החשובות וחשוב

  מכך להגיע להסכמות.
  

 מבדיקה ראשונית שערכנו, גיוס מורים חדשים ואיכותיים ל״אהל שם״ הפך בלתי
  אפשרי.

 אף מורה לא מעוניין ללמד באווירת חדר המורים הקיימת. הפעילות הסכסכנית
 ומותר לומר המופרעת של קומץ מורים בהם תומכת העירייה בחדר המורים

 מרחיקה כל מועמד ראוי.
 זאת שעה ששנה הבאה בית ספר אמור להיות בית ספר מקיף (ללא מגבלת כניסה

  לימודית אלא רק התנהגותית).
 הצפי, היה והקושרים בתמיכת העירייה יצליחו, והמאבק שלנו ייכשל חלילה, אינו

 לירידה ברמת ההוראה אלא לצניחה שפשוט תהפוך את בית הספר לגרוע ולא רק
 מהיבט רמת ההוראה ותפגע קשות בחינוך ילדינו.

 על כך אנו נלחמים.

                 כוחינו באחדותינו!!


