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לשכת ראש העיר
כ"ב חשון ,תשע"ו
 4נובמבר2015 ,

לכבוד
הגברת מיכל כהן
מנכ"לית משרד החינוך

הנדון :מעבר בית הספר הדמוקרטי בערד לחינוך הרשמי בצל סכנה להמשך קיומו

אני כותב בבקשה לסיוע מיידי לבית הספר "קדם" ,בית הספר הדמוקרטי בערד .בית הספר החל לפעול בשנת .2000
זכה ברישיון כמוכר מכוח החלטת בית משפט משנת  2006והחל לקבל תקציב בשנת .2009
בשנתיים האחרונות בית הספר מצוי בהליך מעבר לחינוך הרשמי כאשר תהליך זה נעצר במהלך חודש יולי האחרון
וזאת בשל ביקורת שכר שנערכה בתחילת השנה בעמותה המפעילה את ביה"ס )עמותה על טהרת הוריי ביה"ס(.
עיקר הביקורת נסבה סביב פערי השכר למורים שהועסקו בעמותה כאשר על פי הנתונים שהועברו עד כה על ידי
העמותה למשרד המבקר נראה כי החוב קטן משמעותית מהחוב המופיע בדו"ח בביקורת.
ב  9 -בספטמבר השנה התקיימה פגישה בחשבות המשרד בראשות הגב' אריאלה טוקר ,יחד עם חברי העמותה של
קדם ,נציגת היועץ המשפטי ,נציג הביקורת ואנוכי .במהלך הפגישה סוכם שיש נכונות מצד המשרד להתקדם בתהליך
במידה ויוגשו סימולציות שכר אשר יעידו על גודל החוב .כמו כן סוכם שברגע שיוגשו המסמכים הרלוונטיים ישוחרר
חלק מהכסף בהתאם לגודל החוב ותוסר החסימה .מהפגישה חלפו חודשיים שלמים בהם הוגשו המסמכים
הרלוונטיים על ידי העמותה אבל החסימה לא הוסרה.
נכון לרגע זה ישנה חסימה תקציבית גם על כספי המוכר שאינו רשמי עבור חודשים יולי-אוגוסט וגם על הכספים של
המוכר עבור חודשים ספטמבר ואילך .כתוצאה מחוסר התקציב בית הספר לא יכול להמשיך לפעול ממחר בבוקר
וזאת לאחר שבחודשים האחרונים ביה"ס מתקיים בדוחק רב ועל בסיס תרומה פרטית ותשלומי הורים.
אני מבקש את התערבותך הדחופה בסיוע לביה"ס הדמוקרטי קדם ,בית הספר נמצא על סף קריסה ואסור שערד,
בייחוד בימים קשים אלו תאבד נכס אינטלקטואלי שכזה ,המושך משפחות איכותיות לעיר ושהעבודה הרבה
שהושקעה במוסד הזה תרד לטמיון.
עיריית ערד החליטה כי היא רוצה את בית הספר כרשמי ופעלה לאורך כל הדרך להעביר את ביה"ס לאחריותה ואחרי
תהליך ארוך ויסודי ,עיריית ערד בראשותי חתמה על הסכם העברת הבעלות בחודש ספטמבר האחרון .המכשול
האחרון להשלמת המעבר הוא הסכמת חשבות המשרד למתווה פתרון של השבת החוב לעובדים ,במידה וקיים,
בפריסת תשלומים שביה"ס יוכל לעמוד בה ,מה גם שעובדי ביה"ס אינם דורשים השבה כלל.
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עיריית ערד
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לשכת ראש העיר
נכון להיום ביה"ס החליט להפסיק פעילותו בשל חוסר יכולת תקציבית החל מיום ה' ) 5בנובמבר( ,כמו כן ועד ההורים
העירוני בגיבוי שלי ישבית את מערכת החינוך היסודית בעיר לאות הזדהות עם מצוקת ביה"ס הדמוקרטי ,אסור לנו
לאבד את ביה"ס הדמוקרטי בגלל בירוקרטיה ,זאת תהיה בכייה לדורות!
אני פונה בכל לשון של בקשה להתערבותך המהירה בנושא.

בברכה,
עו"ד ניסן בן חמו
ראש עיריית ערד

העתקים:
ח"כ נפתלי בנט – שר החינוך
גב' גילה נגר – סמנכ"לית משרד החינוך
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