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 ראש עיריית רמת השרון   - מר אבי גרובר
 ה מר ערן שוורץ ימנכ"ל העירי

 
 הבטחת תכנים דמוקרטיים וקידום ערכי שוויון וצדק במערכת החינוך העירונית  - הצעה לסדר 

 
במסגרת   בישראל.  חדשה  ממשלה  מוקמת  בהם  אלו  בימים  לעין הסערה  נקלעה  הארצית  החינוך  מערכת 
חלוקת תפקידים מדובר כעת על הוצאת היחידה לתוכניות ושותפויות ממשרד החינוך והעברתה למשרד ראש  

ממשלה תחת סגן שר ממפלגת נעם הלהטבופובית. בפועל קורה פה דבר חמור כאשר כלל התכניות הבית  ה
ספריות יוצאות מהרגולציה והבקרה של משרד החינוך וניתנות לשליטה כמעט מלאה של גורמים פוליטיים  

ל התכנים הנכנסים  קיצוניים )המייצגים חלק קטן ביותר בציבור ובפרט בציבור הרמת שרוני( שיוכלו להחליט ע
 .לבתי הספר שלנו

 
ברמת השרון הסכנה לילדי וילדות העיר חמורה עוד יותר כיון שלפני למעלה מעשור התמקם גרעין תורני פוליטי  
התומך אקטיבית במפלגת נעם )בכירי הגרעין לא רק שהיו מעורבים בהקמת מפלגת נעם לפי מה שפורסם,  

מפלגת נעם(. בנוסף עמותות וגורמים בגרעין התורני מימנו קמפיין   אלא גם תרמו כביכול למימון המונים של 
אנטי להטבי שמנסה לשלול לגיטימיות של משפחות להטביות. בעבר היו נסיונות להכניס פעילויות של הגרעין  
למערכת החינוך הממלכתית בעיר אם דרך בנות שרות של הגרעין ואם דרך פעילויות של ארגונים ועמותות  

איתו. בקדנציה הקודמת התקבלה החלטה חד משמעית שלא יכנסו ארגונים ופעילויות לבתי הספר  המקושרות  
 .אשר לא יהיו ברוח החינוכית של בתי הספר ובוודאי שארועים כאלו יובאו לידיעת ההורים

הגרעין בממשלה    כעת נראה שילדי.ות רמת השרון עלולים להיות בסכנה ממשית כאשר נציגם של חברי.ות
ווה מקבל מונופול על ההחלטות אלו תכנים ואילו גורמים ייכנסו למערכת החינוך. למותר לציין שמעבר  המתה

ל, ארועי העבר בעיר מלמדים אותנו שגורמי הגרעין לא רק ניסו  "ללהטבופוביה, להתנגדות לשרות נשים בצה
נשים, אלא גם הפחידו ילדות    להכניס בילדינו ערכים אנטי ציוניים ואנטי דמוקרטיים של חוסר שוויון והקטנת 

וילדים שהיהדות שלהם לא מספיק טובה ושהם יענשו אם לא ישמרו שבת או לא יעשו קידוש, ושלא ראוי  
  .שילדה בגן תגיע לגן עם חצאית ללא מכנסיים מתחתה

 
החינוך   למערכת  להכנס  בעיר  אהוד  ולא  קיצוני  בדלני  לגוף  מקום  אין  השרון!  רמת  של  הערכים  לא  אלו 

  .מלכתית בעיר לנסות להשפיע על ילדינו וילדותינו בצורה הנוגדת את ערכי רמת השרון החילונית ליברליתהמ
 

כיון שהסכנה הזו קיימת ומוחשית גם אם בפועל המבנה הארגוני והאחריות על התכנים שיכנסו לבתי הספר 
עיר לתמוך בה על מנת לשמור  יהיו שונים, אנו מציעים את ההצעה הבאה וקוראים לכל חברות וחברי מועצת ה

על ילדינו, על מנת שהפוליטיקה תישאר מחוץ למערכת החינוך העירונית, ועל מנת שנשמר את עצמאותם  
 .של צוותי החינוך ולגבות את הצוותים החינוכיים שבעיר באופן מובהק וברור

 
 :נוסח ההחלטה שאנו מציעים להצביע עליה

וי במבנה מערכת החינוך ו/או האחריות עליה באופן שנראה כי יכול  מועצת העיר מחליטה שבהנתן ויהיה שינ
לסכן את עצמאות צוותי החינוך או חלילה את התכנים המועברים במערכת החינוך הממלכתית חילונית, או  

  - במידה ויהיה חשש שיעשו נסיונות להכניס ארגונים או גורמים פוליטיים באופן לא מאוזן למערכת החינוך  
אג לממן ולתמוך בהכנסת תכנים דמוקרטיים וקידום ערכי שוויון וצדק במערכת החינוך העירונית.  העירייה תד
העיריה תקצה לטובת הנושא ותדאג לממן סכום קבוע מראש לשנה ותשים זאת בראש סדר    -ביתר פרוט  

 .העדיפויות בשיתוף הורי בית הספר וגורמים מהמגזר השלישי אם יהיה צורך
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