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 לכבוד:

 השרון רמת עיריית ראש , גרובר אבי מר

 שוורץ ערן באמצעות

 במייל.

 החממיות פרוייקט הפעלת הפסקת : לסדר הצעה

 מטעמם מי או ראשית) (קהילת התורני הגרעינ בסיוע /או1 באמצעות

 הצעות מספר נוספים, מועצה חברי בסיוע לעיתיס הח"מ, וקידמו העלו האחרונות השביס במהלן

 קהילת ואiו התורני הגרעין עס המזוהים גורמים של וההשפעה ההדתה לצמצום שהביאו החלטה

 השרות בנות פעילות הפסקת (ביניהן' פורמלית והבלתי הפורמלית החינון במערכת ראשית

 צוותי בידי ולימוד דתית אינדוקטרינציה בעלות עמותות הוצאת הממלכתי, החיכוך במערכת

 יוזמות- ועוד) החינון במערכת פלורליסטיים זרמים והצגת המודעות הגברת והחינו,ן ההוראה

 פה_אחד. בהחלטה לעתים העיר מועצת בידי אומצו אלה

 הגרעין באמצעות הרווחה אגף של ה"חממיות" פרויקט הפעלת היה נדחה שיישומם הנושאים אחד

 בבתי ילדיס.ות 40-30 לכ- משפחתונים בדמות מענה שנתך ללב) קרוב או ראשית קהילת (או התורני

 הגרעין. עם מזוה\ת שבעיקרך משפחות

 חפצים שאנו החינוכיים הערכים עס העולים חדשים פתרונות למציאת ונשנות חוזרות פניות חרף

 כלשהו. שינוי הרווחה אגף ביצע לא השרון לילדי.ותרמת לתת

 להיות ממשיך הרווחה אגף של החממיות פרויקט- הבחירות מאז וחצי שנתיים- כיום גם התוצאה,

 ונכון ראוי ,מקצועי פתרון ותיתן שתקבע זו תהיה שהעיריה במקום "ראשית" קהילת בידי מופעל

 השרון. ילדי.ותרמת לכל כמו החממיות לילדים וחינוכית ערכית מבחינה

 מסייעת העשרה, תכניות את החממיות ולילדי למשפחות וקובעת המעניקה היא ראשית קהילת

 הקובעת היא העמותה ועוד. פעילות לאחר קשר על שומרת אירועים, מקיימת בטיולים, למשפחות

 ואף הרווחה, למשרד מעבר לתיקצוב מוסיפה ידיעתנו ולמיטב המפעילות המשפחות זהות את

 זה. לצורן מהמדינה סיוע מקבלת גס הנראה וככל היא) (ולא התנדבותי כמיזם בפרויקט מתהדרת

 גופים בסיוע בהנחייתם או1ו השונים, אגפיה באמצעות מקצועית מבחינה להעניק פועלת העיריה

 הספורט הרווחה, פורמלי), ובלתי (פורמלי החינון בתחומי שירותים מגוון ביצוע, כזרוע המשמשים

 המאפיינים לערכים ויתאימו שיהלמו כדי והתכנים האיכות על מירבית הקפדה תוך ועוד והתרבות

 וגוביה. זרמיה שלל על בעיר הקהילה את

 העיר את המאפיינת המתינות ברוח וחינון חכות למתן וחשיבות הזדמנות קיימת הרווחה בתחום

 .בחינון מיצויינות על והקפדה האחר הכרת תוך בעיר גדלו הממ"ד מזרם תלמידים גס

 העיריה באמצעות המיטבי הערכי השרות את יקבלו הרווחה של החממיות בני.דת שגס ראוי לכך

 בתכנים. שליטה לגרעין שנותנת זו עמותה באמצעות ולא היטב ידה על המוכרת ביצועית זרוע ו/או

 ' החלטה הצעת להלן כן, על אשר

 גורס כל ואiו •ראשית• קהילת באמצעות החממיות פרוייקט את מלהפעיל יחדל הרווחה אגף
 ובפיקוחה. ידה על מקצועי שרות למתן ותפעל התורני הגרעין עס המזוהה

 שבידיו •מגוונים• בסיוע החממיות פרוייקט את יפעיל אחרים, לפרוייקטיס בדומה הרווחה, אגף

 יקבלו השרון ברמת החממיות .ות ילדי שגס באופן האגף והנחיות המלצות את ליישם והיכולת הידע
 העיר. ילדי ככל ומקצועית, ערכית דומה, מעטפת

 תעמוד התכנית כי שידאג הרי מהחממיות ושונה אחרת תכנית לקיים יבחר הרווחה שאגף ככל
 לגרעין בעקיפין, או ישירות הקשורה, לעמותה פניה וללא התכנים מבחינת זו להחלטה בהתאם
 .לצרכיו שיתאים אחר חיצוני גורס בסיוע ואס מגוונים בסיוע אם בעצמו ויפעילה התורני

 בברכה,

 קלנר גיא למדן עידן עו"ד



 לכבוד:

 השרון רמת עיריית ראש I בר גרו אבי מר

 שוורץ ערן באמצעות

 במייל.

 החממיות פרוייקט הפעלת הפסקת : לסדר הצעה

 מטעמם מי או ראשית) (קהילת התורני הגרעין בסיוע או1 ו באמצעות

 הצעות מספר נוספים, מועצה חברי בסיוע לעיתים חח"מ, וקידמו העלו האחרונות חשכים במחלן

 קהילת או1ו התורכי הגרעין עם המזוהים גורמים של וההשפעה התזתה לצמצום שהביאו החלטה
 השרות בכות פעילות הפסקת : (ביניהן פורמלית וחבלתי הפורמלית החיכוך במערכת ראשית

 צוותי בידי ולימוד דתית אינדוקטרינציה בעלות עמותות הוצאת I הממלכתי החיכוך במערכת

 יוזמות- ועוד) החיכוך במערכת פלורליסטיים זרמים והצגת המודעות הגברת I והחיכוך ההוראה
 פח.אחד. בהחלטה לעתים העיר מועצת בידי אומצו אלח

 הגרעין באמצעות הרווחה אגף של ח"חממיות" פרויקט הפעלת חיה נדחה שיישומם הנושאים אחד

 בבתי ילדים.ות-40-30 לכ משפחתונים בדמות מעכה שכתן ללב) קרוב או ראשית קהילת (או התורכי

 .הגרעין עם מזוהות שבעיקרן משפחות

 חפצים שאנו החינוכיים הערכים עם העולים חדשים פתרונות למציאת וכשנות חוזרות פניות חרף

 .כלשהו שינוי הרווחה אגף ביצע לא השרון .ותרמת לילדי לתת

 לחיות ממשיך הרווחה אגף של חחממיות פרויקט- הבחירות מאז וחצי שנתיים- ביום גם התוצאה,

 ונכון ראוי מקצועי, פתרון ותיתן שתקבע זו תחיה שהעירית במקום "ראשית" קהילת בידי מופעל

 השרון. ילדי.ותרמת לכל כמו חחממיות לילדים וחינוכית ערכית מבחינה

 מסייעת העשרה, תכניות את חחממיות ולילדי למשפחות וקובעת המעניקה היא ראשית קהילת

 הקובעת היא העמותה .ועוד פעילות לאחר קשר על שומרת אירועים, מקיימת בטיולים, למשפחות

 ואף הרווחה, למשרד מעבר לתיקצוב מוסיפה ידיעתנו ולמיטב המפעילות המשפחות זהות את

 זה. לצורן מהמדינה סיוע מקבלת גם הנראה וככל חי~) (ולא התנדבותי כמיזם בפרויקט מתהדרת

 גופים בסיוע בהנחייתם או1ו חשוכים, אגפיה באמצעות מקצועית מבחינה להעניק פועלת העירית

 הספורט הרווחה, פורמלי), ובלתי (פורמלי החינון בתחומי שירותים מגוון ביצוע, כזרוע המשמשים

 המאפיינים לערכים ויתאימו שיחלמו כדי והתככים האיכות על מירכית הקפדה תוך ועוד והתרבות

 וגונית. זרמיה שלל על בעיר הקהילה את

 העיר את המאפיינת המתינות ברוח וחינון חכות למתן וחשיבות הזדמנות קיימת הרווחה בתחום

 .בחינון מיצויינות על והקפדה אחרh חכרת תוך בעיר גדלו חממ"ד מזרם תלמידים גם

 העירית באמצעות המיטבי הערכי השרות את יקבלו הרווחה של, חחממיות .ות בני שגם ראוי לכן

 בתככים. שליטה לגרעין שנותנת זו עמותה באמצעות ולא חיטב ידה על המוכרת ביצועית זרוע או1 ן

 : החלטה הצעת להלן בן, על אשר
' 

 גורם כל או1 ו 'ראשית' קהילת באמצעות חחממיות פרוייקט את מלהפעיל יחדל הרווחה אגף
 ובפיקוחה. ידה על מקצועי שרות ל.מתן ותפעל התורכי הגרעין עם המזוהה

 שבידיו 'מגוונים' בסיוע חחממיות פרוייקט את יפעיל אחרים, לפרוייקטים בדומה הרווחה, אגף
 יקבלו השרון ברמת חחממיות ילדי.ות שגם באופן האגף והנחיות המלצות את ליישם והיכולת הידע

 העיר. ילדי ככל ומקצועית, ערכית דומה, מעטפת

 תעמוד התכנית כי שידאג חרי מחחממיות ושוכח אחרת תכנית לקיים יבחר הרווחה שאגף ככל
 לגרעין I בעקיפין או ישירות הקשורה, לעמותה פניה וללא התכנים מבחינת זו להחלטה בחנךאם
 .לצרכיו שיתאים אחר חיצוני גורם בסיוע ואם מגוונים בסיוע אם בעצמו ויפעילח התורכי

 בברכה,

 קלנר גיא למדן עידן עו"ד


