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 אב תשע"ז  'ז

 2017 וליי  30
 
 

 לכבוד
 מר ערן דורון

 ראש המועצה האזורית רמת נגב
 
 
 
 

 שלום רב,
 

 
 2017יולי  26מכתבך למנכ"ל משרד החינוך מיום הנדון: 

 
בניסיון לקושש מעט  ,אני תמהה כמה ציני יכול להיות פוליטיקאי למקרא מכתבך שבנדון .1

ל משרד אמת התכוונת לקבל סעד ממנכ"אהדה מתושביו אל נוכח כשליו המתמשכים. לא ב
 עתידים היושהרי עוד לא יבשה הדיו על מכתבך וכבר הוא הודלף להורים אשר  החינוך,

 יסודי של המועצה.-וע לדון בחוסר המענה החינוכי העלבסוף השב התכנסל

ה שלהן במערכת החינוך יש להודות על האמת, בעוד רשויות מתחרות ביניהן על גובה ההשקע .2
כאשר אתה  . כך היהיסודי-השקיעה די (אם בכלל) בחינוך העלרמת נגב לא  תמועצית, היישוב

וכך הדבר גם  המועצה כאשר שימשת כמנכ"ל עמדת בראש אגף החינוך של המועצה, כך היה
י שכן משקיע עשרות אלפי שקלים בכל תלמיד של המועצה מראש מועצה. כיום בהיותך 

הלומד בתיכון לחינוך סביבתי, היא מדרשת שדה בוקר אשר עושה זאת שנים רבות מתוך 
ניתן לתלמידי התיכון הנות מפירות החינוך המעולה היל זכאיםאמונה שגם "המדרשניקים" 

 לחינוך סביבתי. 

המדרשה כי ומר אן הצורך למעלה מ ,ע שבמכתבך אינם ראויים להתייחסותדברי הבלהגם ש .3
רבה ובחיוב את השתלבות תלמידי מדרשת בן גוריון בתיכון לחינוך סביבתי  רואה באהדה

. זאת ועוד, מאז הקמתו של התיכון מסבסדת את הלומדיםומתוך כך  ימיית יוםפנ במסגרת
שנה, היו המדרשניקים חלק מפסיפס התלמידים  לחינוך סביבתי לפני למעלה מארבעים

ילדיהם של עובדי המדרשה אשר זכו לקבל את מלא  הלומדים בו. בראשית הדרך, היו אלו
קמת הישוב להיזקק למגורים בפנימייה, והמשכו בה התוכנית הלימודית של התיכון מבלי

 כלל תלמידי היישוב הרוצים בתוכנית זו ומתאימים לה. והרחבת הסדר פנימיית היום לכדי

תשלומים. זאת ועוד, בשונה מאמירותיך הריקות, מעולם לא נערך עם המועצה הסכם באשר ל .4
לימודים תשע"ז נערכה במדרשה ביקורת חשבונאית לבקשת משרד החינוך ע"י במהלך שנת ה

המבקר . לחינוך התיישבותי במשרד החינוך רו"ח מבקר חיצוני שמונה מטעם חשב המינהל
התמחור של תלמיד המדרשה הינו גרעוני מראש כך שהעלות נטו לתלמיד "הצביע על כי: 

עלות נטו בגין תלמיד השוהה ורים לשנה מהכנסות ההו-%204שאינו תושב המועצה גבוה בכ 
בסכום ". מהתמורה המתקבלת בגינו -563&במדרשה במסגרת פנימיית יום- גבוה בכ 

לפעול להקטנת אחוזי ההנחה הניתנת המלצות הביקורת, קבע המבקר בין השאר כי יש: "
אמר ". במלתלמידים תושבי המועצה///לפעול להגדלת תעריף מלא עבור דמי אחזקת פנימייה

מוסגר יאמר כי קצב יישום ההנחיות ע"י המדרשה אינו משביע את רצון משרד החינוך, 
 הנוקט סנקציות כלפי המדרשה בשל כך.
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מועצה צפויות בעוד פחות משנה. ראשות האנחנו ערים ומבינים כי הבחירות הכלליות ל .5
 ןסיוינב ניין "ניהול" "וחורבן"אמירותיך הבוטות בע מבינים ולא מקלים ראש. אך מכאן ועד

, המרחק גדול. די אם תבדוק עניינית את מתושבי המועצה לרדות מעט דבש פוליטי
מאז סיימת לשמש כחבר בפורום הנהלת המדרשה, כי אז  ההתפתחות הדרמטית בכל תחום

תגלה שיעדים שאפילו לא הופיעו בחלומותיך הושגו בצורה מרשימה לאחר שסיימת את 
 תפקידך במדרשה.

יסודי -רבות בהן אתה נושא באחריות לכשל בחינוך העל לאחר שנים .דאגתך הגדולה מוצדקת .6
ברמת נגב, סגירת הדלתות באשל הנשיא ובנופי הבשור והעדר כל תקווה לתושבים, אכן היא 

 סיבה לדאגה אל נוכח האמור לעיל.

ל קורה מבין עינך ואל תירק אל הבאר ממנה שתית באופן אישי. זאת טולסיכום מר דורון,  .7
יסודי ממנה נהנים רבים מתושבי -אל תזהם את המים המשקים את מערכת החינוך העל ,ועוד
 עצה.המו

 .בנימה אישית, הנח לבן גוריוןאוסיף ו

 

 

 

 בברכה,    

                                                                                      
 אורי דיסטניק

 ל"כמנ                                                                                                                         

 

 
 

              
 
 
 
 
 

  : העתק
 .ל משרד החינוך"מנכשמואל אבואב, 

 .עמירה חיים, מנהלת מחוז דרום משרד החינוך
 .בני פישר, מנהל המינהל לחינוך התיישבותי

 .ד"ר ספי מלכיאור, מנהלת אגף קהילה וחינוך
 .רחל אניסמן, מפקחת ביה"ס משרד החינוך

 .ן לחינוך סביבתיר סמדר כהן, מנהלת התיכו"ד
 .צחור, מנהל הפנימייה בתיכון לחינוך סביבתיאלון 

 .דובי רול, יו"ר ועד מדרשת בן גוריון
 .אורלי גלעד, מזכירה ועד מדרשת בן גוריון


