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דברים למליאת המועצה
בי"ס שדה יעקב
שמי יוסי הלוי ,תושב שדה יעקב מזה  4שנים ,חבר בוועד הורים של בית הספר וחבר בועדת תכנון
של היישוב.
אני אבא לשני ילדים הלומדים בבית הספר  -אלה בכיתה ד' ,ויותם בכיתה א' ,ולשני ילדים
שילמדו בו בשנים הקרובות .חגי יכנס לכיתה א' בשנת הלימודים תשע"ד ואחיה בשנת הלימודים
תשע"ז.
בית הספר בשדה יעקב מהווה את לב לבו של הישוב במשך שנות דור )ליתר דיוק מתחנך בו הדור
הרביעי( .זהו מרכז פיזי ,תרבותי ,ציבורי והחינוכי היוצר את המכנה המשותף של כל חלקי
הקהילה ותיקים וחדשים ,עובדי אדמה ועובדי עבודה דתיים וכאלה שכבר לא .על כן הדיון אינו
עוסק רק בשאלת עתיד בית הספר אלא על עתיד הישוב כולו.
רוחו הייחודית של בית הספר מעצם היותו בית ספר דתי ביישוב חקלאי ותיק ושורשי יוצרת סט
ערכים חינוכיים אשר בחרנו בו כדי לחנך את ילדינו ,לפשטות לצניעות ,לאהבת האדם והאדמה,
קבלת האחר וכל זאת יחד ומיתוך אהבת תורה וקיום ומצוות.
עולם ערכי ייחודי זה אינו יכול לקבל מענה וקרקע לצמוח ולגדול בו בשום מקום אחר מלבד בשדה
יעקב.
בגלל בית הספר ורוחו הייחודית ,החליטו רבים מאיתנו לטעת את אוהלינו דווקא בשדה יעקב.
שאין בה לא מדרכה לא כביש ראוי ,לא אולם ספורט ,לא בית עם ,לא אולם תרבות ,לא ספרייה
ראויה ולא מוזיאון לראשית ההתיישבות.
בית הספר שדה יעקב מונה כיום  270תלמידים וצפוי לגידול משמעותי בשנים הקרובות עם
התפתחות היישוב ואכלוס ההרחבה והינו עובדה חייה וקיימת.
האנומאליה בה ועד מקומי שדה יעקב מהווה את רשות החינוך אין לה אח ורע בכל מדינת ישראל.
ועד מקומי לא הוכשר להוות רשות חינוך ולא מסוגל לכך ,שאם היה מסוגל כל עבודת מחלקת
החינוך של המועצה הייתה מתייתרת .ברור לכל כי למצב זה בו בית ספר מנוהל ע"י ועד מקומי
אין התכנות לא מעשית ולא חוקית .בשל מצב זה אינם זוכים תלמידי בית הספר ,ילדינו שלנו,
לתנאים אליהם זוכים כל תלמידי מדינת ישראל ובהם תלמידי המועצה .מצב זה לא יכול להמשך.
אחרי מאמץ רב החליט משרד החינוך על הקמת בית ספר חדש בשדה יעקב מיתוך הכרה בחשיבות
ובצורך שלו .מתוך הכרה בחוזקו וביכולת שלו להתקיים ולהתפתח לאורך שנים .כמו כל בית ספר,
בינוי בית הספר הינו על חשבון משרד החינוך .זו תהיה הפעם הראשונה ב  83שנות קיום הישוב בה
תקציב ממשלתי משמעותי יאפשר אף את פיתוחו הפיזי של היישוב.
בכל בינוי של בית ספר הממון ע"י משרד החינוך מתבקשת המועצה האזורית לשאת בעלויות בגין
התשתיות.
איננו טומנים את ראשינו בחול ,הן הישוב והן משרד החינוך מגלים הבנה לכך שבית ספר אינו
משרת בלעדית את תלמידי המועצה וכי מדובר בבית ספר על אזורי בו ילמדו כ  30%ילדי חוץ .ואף
על פי כן ילדנו שווי זכויות לכל ילדי המועצה .אנו מצפים כי בדומה לישובים אחרים תשתתף
המועצה במימון התשתיות בהתאם למספר ילדי המועצה כפי שנעשה בבינוי בכל מקום אחר
במועצה .משרד החינוך התחייב לדאוג לייתרה ואף מעבר לכך והוציא על כך מסמך כתוב .במידת
הצורך ,אנו נתייצב לימין המועצה והיושב בראשה על מנת לפרוע את ההתחייבות הזו.
אסכם ואומר כי אנו דורשים כי המועצה תיקח אחריות על בית הספר כמתחייב ממנה כגוף החוקי
היחיד היכול להוות ראשות חינוך .ובמסגרת זו תקדם את בינוי בית הספר החדש בהתאם
לסיכומים מול משרד החינוך.

