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לכבוד,
ראש וחברי המועצה המקומית
פרדס חנה כרכור

הנדון :הצעה לסדר יום לישיבה הקרובה מן המניין
בנושא תיכון ברנקו וייס לנוער בסיכון (סדנאות)

לאחרונה חשפתי כי החלטת על סגירת שלוחת תיכון ברנקו וייס לנוער בסיכון (שלוחת "הסדנאות") בשנה"ל
הקרובה והעברת התלמידים לתיכון שבמתחם החקלאי הוותיק.
ההחלטה התקבלה ללא שיח מקדים עם משרדי החינוך והרווחה ומבלי שהתקיים שיח מקדים עם הצוותים
החינוכיים בסדנאות ובתיכון ברנקו וייס.
הדבר אף מק בל ביטוי חד משמעי במענה משרדי הממשלה לפניותיי אליהם  -משרד הרווחה טוען הוא
"מתנגד להודעה החד צדדית של המועצה המקומית על סגירת המסגרת באוגוסט  "2016והמינהל לחינוך
התיישבותי במשרד החינוך טוען כי "ההחלטה על סגירת בית הספר התקבלה ברשות המקומית באופן עצמאי
והמינהל לא היה שותף להחלטה זו".
כל זאת על אף תגובות המועצה בתקשורת (הכתובה בעיקר) שטענו את ההיפך ,בצורה מגוחכת עד כדי
מקוממת.
כמו במקרים רבים אחרים ,הנוהג שהשתרש על ידיך (השיטה) ,הוא לטעון כי מדובר בהחלטה מקצועית,
ובכך ,למעשה ,להימנע מכל דיון ציבורי ,שהוא חלק אינטגראלי וחשוב ממערכת דמוקרטית שלמה ( 15נבחרי
ציבור יחד עימך) ,גם אם הוא מפריע לך ועומד בדרכך ,בראייתך .לא רק זאת ,אלא שלאחר שחשפתי את
הנושא נודע לי כי העלמת מידע זה אפילו מחברי מועצה הנמנים על ועדת ההנהלה.
ומה ,למעשה ,היה צריך לקרות ולא קרה:
 לא הוצג המצב הקיים ו/או הבעיה/ות  .יתירה מכך ,נדמה כי ההחלטה התקבלה בסתר לפני
מס' שנים וביטוי לה היה בשנים האחרונות ע"י אי העברת תלמידים לסדנאות מתוך כוונה
"לייבש" את ביה"ס לקראת החלטות כאמור – אם כי  120תלמידים זה נתון מרשים ביחס
לבתי"ס דומים בארץ הממשיכים להתקיים בתמיכת משרד החינוך.
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אגב ,בצורה דומה יובש ביה"ס החקלאי – כספים שנטען כי לא הועברו ,חובות שנצברו
ואדמות שהיו צריכות להימכר כדי לכסות גירעונות (נשמע מוכר ,לא ?!)
 לא הצגת הערכת פתרונות אפשריים /ואו צרכים להמשך הפעילות וספק אם נבחנו כאלה
 לא הצגת ולא הבאת לדיון שיקולים מקצועיים-פדגוגיים – משיחות שלי עם גורמי חינוך
ורווחה ,מנהלים לשעבר ובכירים במערכת החינוך הארצית והמקומית – עולה תמונת מצב
לפיה החלטה זו עלולה להיות הרת אסון ובלתי הפיכה – וכאן בדיוק נדרש דיון.
 לא הצגת מערכת שיקולים והשלכות ציבוריות.
 לא הצגת מערכת שיקולים והשלכות תקציביות.

מאז חשפתי את כוונותיך ,מתקיים שיח נוקב וקשה בדבר התנהלות המועצה המקומית והתנהלותך שלך
ועולה חשש גדול של הורים ותלמידים ,מורים ותושבים בדבר העומד לקרות ובאשר למקצועיות שבה
מתקבלות החלטות במועצה ,ובפרט כאלו שלהן השפעה ישירה על החינוך במושבה ועל הדור הצעיר .כך
לדוגמה ,דובר תחילה על העברת תלמידי הסדנאות שהם תושבי פרדס חנה כרכור לביה"ס התיכון במתחם
החקלאי הוותיק ביישוב .מבדיקות שנעשו ואמירות שנשמעו מאז בישיבות שונות ,נודע לי כי אין באמת כוונה
לשלב באופן אוטומטי את כל התלמידים בכיתות הרגילות ,אלא ישנה כוונה לפזר את חלקם אם לא רובם
בבתי"ס מחוץ ליישוב .ובכלל ,מה על תלמידי החוץ ? האם אין לנו אחריות גם כלפיהם ?
אני סבורה כי על המועצה חלה אחריות להסתכל על התלמידים וההורים בגובה העיניים ,בכל הקשור
לענייני חינוך ,כשנקודת המוצא היא חינוכית-פדגוגית ולא כלכלית ("מהחור של הגרוש") ,כפי שאני
חושדת שהיה במקרה הנוכחי.
לצערי ,להתנהלות לא תקינה זו ,חברו להם תהליכים נוספים:
 השימוש בביטוי המכובס "לתפור חליפה לכל ילד" ,דבר שאינו נכון בראייתי ברמת המדיניות ,אך אםהחלטת על כך זה צריך היה להתבצע עוד טרם קבלת ההחלטה ,לבדיקת היתכנותה וישימותה.
 דה לגיטימציה ופעילות שמטרתה להלך אימים על חברי מועצה ,מורים והורים (לרוב באורח עקיף)החושבים אחרת (אמנע מלפרט כאן אך המידע הועבר לגורמים הרלבנטיים) ,עד כדי חוסר אמון של
חלק מהתושבים הן בנבחריהם ובן בדרג החינוכי המקצועי.
לאור האמור לעיל ,אני קוראת לך ראש המועצה ולכם חברי המועצה ,שלא לעבור לסדר היום על ההליך
הלקוי עד מאוד בעניין כה עקרוני .עלינו לבצע את חובתנו – הגיע הזמן שקולכם יישמע.
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חבריי חברי המועצה – אין שום צ'ק שאתם חתומים עליו בשתיקה.
בכל הנוגע להסכמים הקואליציוניים – כבר מילאתם את חלקכם.
בבקשה אל תתנו להפקרות הזו להימשך.

הצעת החלטה:
.1

מליאת המועצה מחליטה על השהיית ההחלטה בדבר סגירת הסדנאות.

.2

הסדנאות ימשיכו לפעול כסדרן גם בשנה"ל הבאה.

.3

תוקם ועדה מיוחדת אשר יוטל עליה לבחון בראייה כוללת את פעילות שלוחת הסדנאות
("ועדת הסדנאות").
הוועדה תמנה עד שנים עשר חברים ,אנשי מקצוע בתחומי החינוך ,הרווחה ,הפסיכולוגיה ,אנשי
ציבור ,נציגי משרדי הממשלה (חינוך ,רווחה ,פנים) וכן מבקר המועצה .בראש הוועדה ימונה איש
מקצוע ,גורם בלתי תלוי ושאינו מזוהה פוליטית ,שאינו חבר מועצה או עובד המועצה.
הרכב הוועדה יובא לאישור מליאת המועצה בדיון הבא.
יו"ר הוועדה יגיש למליאת המועצה בתוך  14יום ממועד מינויו מסמך ובו מתווה מוצע של עבודת הוועדה.
מסקנות והמלצות הוועדה יוגשו למליאת המועצה בתוך  6חודשים מיום הקמת הוועדה.

בברכה,
הגר פרי יגור
חברת המועצה והוועדה המקומית
מתכננת ערים ,יו"ר סיעת 'ביחד עם העבודה'
העתק :חברי המועצה ; מזכיר המועצה
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