
 

 

30/49//13/
"ז3אדרא3תשע"טכ


 לכבוד:
מקומיועדר"יו3הקהילותמנהלי  

 יישוביהמועצההאזוריתעמקהירדן

 

 הנדון:מערכתהחינוךבעמקהירדן–שאלותותשובות

התייחסויות שונות, ו" עובדות" אחריםובערוצי מידע  החברתיות ברשתות מופצות האחרונים בימים

מערכת ב חיטים כפרלסיים את קליטתם של ילדי  הירדן עמק האזורית המועצה להחלטת באשר

:זה בנושא ותשובות שאלות מספר להלן, דיוקם על דברים להעמיד מנת על. בעמק הירדןהחינוך   

 ?חיטיםכפרבענייןבדיוקהתקבלההחלטהאיזו .4

 הלימודים משנת כי, תחתון גליל האזורית למועצה הודיעה הירדן עמק האזורית המועצה

 חיטים כפר מהיישוב הדרגתי פרידה תהליך יחל, 9112 בספטמבר 1-ב שתיפתח הקרובה

 בדגניה החינוך בבית – רבות שנים ךבמש הירדן בעמק החינוך במערכות למדו ובנותיו שבניו

.ירח ובבית  

 ?ההחלטההתקבלהמדוע .0

 גליל האזורית המועצה עם במשותף שהתקבלה החלטה יישום על ובראשונה בראש מדובר

 הצמיחה לאור, כעת. ומשונות שונות מסיבות בוצעה לא מעולם אך, עשור לפני כבר תחתון

 הצפויים הילדים במספר חד גידול על המדברת והתחזית הירדן בעמק המבורכת הדמוגרפית

 להבהיר כדי. ההחלטה את לבצע אלא מנוס אין, ירח בבית ובהמשך החינוך בבית להיקלט

 כבר גדלשי מספר, תלמידים 211-מ פחותקצת  כיום לומדים ירח בבית כי ,אציין הדברים את

 החינוך מערכת. תלמידים 1,111-ל עד להגיע צפוי ובהמשך הקרובה הלימודים בשנת

 שאנו כפי איכותית לימודית סביבה ולאפשר שכאלה מספרים להכיל תתקשה בעמק הקיימת

.לספק רוצים  

 ?בפועלהפרידהתבצעתכיצד ./

 תלמידים כי הוחלט ,תחתון גליל האזורית המועצה ראש עם שיחות מספר רב של בעקבות

 אבני בגבעת 'גבעה עלי' הספר בבית זאת יעשו הקרובה הלימודים בשנת' א לכתה העולים

 הלומדים תלמידים(. חיטים מכפר נסיעה דקות 11-כ) תחתון גליל האזורית למועצה השייך

 לחתימת בכפוף זאת אך, בדגניה החינוך בבית לימודיהם את לסיים יוכלו' ה-'א בכיתות כיום

 לימודיהם את להמשיך יוכלו לא הםישילד להם ידוע כי מצהירים הם בוש מסמך על הוריהם



 

 

 מיועד זה ספר בית כי יצויין) התחתון שבגליל כדורי הספר לבית' ט בכתה ויעברו ירח בבית

 כבר הספר ביתלימודי ילדיהם  את להתחילהיא  להורים וההמלצה ב"י-'ז בכתות לתלמידים

 במתווה מדובר. ירח בבית לימודיהם את לסיים יוכלו היום ב"י-'ו בכיתות תלמידים'(. ז בכתה

 המחוז תמנהל שכתבה כפי או, החינוך משרד לאישור זכהש מתווה, הדרגתית פרידה הכולל

אזורימימושלצדהחינוכיהרצףעללשמירהביטויניתןזובהחלטה: "שמחון אורנה ר"ד

".המועצותשלהרישום  

 ?בעמקהחינוךבמערכתהמתחנכיםבילדיםפגיעההמדוברבמהלךאיןהאם .1

 בבית לימודיו את מפסיק אינו חיטים כפר מתלמידי איש כי ,ולהדגיש זה עניין על להשיב ראוי

 ישראל במדינת והערים היישובים במרבית כיגם,  לציין חשוב. ירח בבית או גניהדב הספר

 יישובים אותם בכל. ותיכון ביניים חטיבת, יסודי ספר מבית תבהמורכ חינוך מערכת מתנהלת

 ממשיכים הם בהןש ביניים חטיבות למספר ומתפצלים היסודי הספר בית את מסיימים הילדים

 נגרם כי טוען אינו איש. בתיכון - נוסף פיצול עם מתמודדים הם מכן ולאחר לימודיהם את

. הוותיקים מחבריהם ומפרידה למשנהו אחד ספר מבית המעבר בגין כלשהו נזק ילדים לאותם

 חברויות ליצור אלה לילדים שיש הצורך את בחיוב שרואים מומחים מעט לא ישנם, מכך יתרה

.יותר טובים למבוגרים ולהפוך לגדול ליכולתם כמפתח ,חדשים חברתיים וקשרים חדשות  

החינוךבביתהשיתופיותהאגודותמייסדיםעהתנמנחיטיםכפרהחקלאיתהאגודה .5

 ?זכויותיהשלהפרהבמדוברלאהאם.ירחובבית

 האגודות בשתי שותפה חיטים כפר החקלאית האגודה היתה רבות שנים לפני ,אכן

 עשרות חלפו ,האגודות הקמת מאז, ואולם. ירח בית של וזו החינוך בית של זו :השיתופיות

 עמק האזורית למועצה הספר בתי על האחריות ואת זכויותיהן כל את העבירו ואלה שנים

 כבר אותם מנהלת והיא הספר בתי בשני שקלים במיליוני השקעות ביצעה המועצה. הירדן

 כי ,מגלה האגודות עם המועצה שחתמה החוזים של מדוקדקת בדיקה, ועוד זאת. רבות שנים

 בית) שנה 91 או(, ירח בית) השנ 11 שלאחר כך, מעולם קויימו לא בהם הסעיפים מרבית

 ,הטוב במקרה ,היא הספר בבתי כלשהן זכויות חיטים כפר לאגודת כי הטענה( החינוך

.בעייתית  

תלמידיםלומדיםהירדןבעמקכאילוטענותנשמעותהמאבקובמסגרתהאחרוניםבימים .6

 ?הדברנכוןהאם.בוטהאפליההנהחיטיםכפרהוצאתולכןלמועצהמחוץרבים



 

 

, הירדן עמקשאינם מתגוררים ב תלמידים של מצומצם מספר לומדים בדגניה החינוך בבית

 של הרישום לאזור מחוץ תלמידים כניסת למנוע כדי דרך בכל פועלים אנו הנחייתי פי על אולם

 מחוץ בלבד אחד תלמיד הספר בבית נקלט הנוכחית הלימודים תבשנ, לראיה. הספר בית

 שעמק, ממגדל תלמידים לומדים הספר בבית :שונה התמונה ירח לבית באשר. הירדן לעמק

 םג לומדים ירח בבית. אחרת אלטרנטיבה כל להם ואין שלהם הרישום אזור הוא הירדן

 עם ,ירח מבית להיפרד צפויים הם גם הקרובות בשנים אולם הגולן רמת מדרום תלמידים

 בבית הגולן רמת דרום תלמידי למדו בעבר כי ,יצויין. באזורם תיכון ספר בית של הקמתו

 נאסר בשטחה ספר בית הקימה גולן האזורית שהמועצה לאחר אולם, גב בעין היסודי הספר

. תלמידים מיעוט בשל נסגר גב בעין הספר ובית בלימודיהם להמשיך אלה תלמידים על

 ספר בתי והיעדר גאוגרפיות נסיבות בשל ירח בבית לומדים אחרות שכנות ממועצות תלמידים

.חיטים כפר על לומר ניתן שלא מה, לביתם סמוכים  

שלמהרצוןנובעתחיטיםכפרמתלמידיהפרידהכאילואמירותנשמעותהאחרוניםבימים .7

 ?בטענהאמתישהאם.ספרמביתלהוציאם"קיבוצניקים"ה

 החינוך בבית. פה בכל אותן מגנה והיא למועצה גם הגיעו זה מסוג והזויות בזויות טענות

 מצב זהו קיבוציות ושאינן קיבוציות, הירדן בעמק קהילות משלל תלמידים יםומדל בדגניה

 האחרונות בשנים נקלטו הירדן עמק קיבוציכל ב כי ,להדגיש גם חשוב. בעתיד גם יימשך

 גםהיה הדבר י וכך המועצה של הספר בבתי לומדים יחד גם כולם. ושונות מגוונות אוכלוסיות

 בעמק החדשים הנקלטים לשילוב לפעול נמשיך ,בראשה ואני האזורית המועצה. בעתיד

.ועניין דבר לכל זכויות שווירצויים ו תושבים בהם רואים ואנו הירדן  

קמפייןומנהליםהאחרוניםבימיםמלימודיםילדהםאתהשביתוחיטיםכפרתושבי .8

סירבהירדןעמקהאזוריתהמועצהראשכיטועניםהםבנוסף.המועצהכנגדתקשורתי

 ?אלהטענותעםמתמודדיםאתםכיצד.אותםלפגוש

 ראוי כי העובדה בשל בתחילה. חיטים כפר תושבי עם להיפגש סירבתי אכן כי ,אציין ראשית

 אךגליל תחתון  אזוריתה מועצהה תושביהנוגעים ל םענייניה את נהלשכנה נ מועצהאנו כש

 המועצה ראש ולבקשת הדרך בהמשך. עשינו וכך ;ישיר באופן ולא המועצה ראש דרך ורק

 שיאפשרו בתנאי זאת אך - חיטים כפר תושבי עם להיפגש הסכמתי ,תחתון גליל האזורית

 כי ,כעת גם סבור ואני חשבתי ,זאת לעשות סירובם לאור. הספר בבית וללמוד לשוב לילדיהם

 שנקטו המהלך התחתונה בשורה. זה וגסמ איומים תחת ולהיפגש ומתן משא לנהל ראוי לא



 

 

 את לערב בחרו מדוע ברור לא. חוקי אינו וגם מידתי בלתי, קיצוני נויה חיטים כפר תושבי

 שנים עוד לימודיו את להמשיך יוכל מהם אחד וכל ייפגע לא ילד שאף גם מה, במאבק ילדיהם

.מעטות לא  

 

 תוךמ ענייניה את מנהלת הירדן עמק האזורית המועצה כי ,ונדגיש נחזור דברים של בסיכומם

בים בראש אנו רואים עצמנו מחוי .החינוך מערכת לשיפור דרכים של מתמיד וחיפושאחריות 

אבל חשוב לנו לנהוג בהגינות  –ובראשונה לתושבים ולמשפחות המתגוררות בעמק הירדן 

ובאחריות בכל הנוגע לעתידם של מי שלומדים במוסדות החינוך שלנו, גם אם אינם תושבי 

 המועצה.

ולנמק את צעדינו אינה נובעת בשום אופן מתוך חולשה או פק הסברים סהבחירה שלנו ל

היא תקויים ההחלטה התקבלה בשום שכל ומחשש שמא יופעלו עלינו לחצים כאלה ואחרים. 

 בדיוק על פי המתווה שנקבע.

הקפדנו לשמור על כבודם של ההורים ועל היחס החם שיש לנו כלפי תלמידי על אף נחישותנו, 

שכך ינהגו כלפינו גם שכנינו.ין זה מוגזם לצפות, אכפר חיטים.   

 

 

 בברכה,

 עידן גרינבאום

 ראש המועצה

 

 

 

 


