
 הודעה לתקשורת

 הפגנה

 )רש"י("  השוו כולם לב אחד" שחור/ לבן

 בהמשך למאבקנו המתמשך מול עיריית נתניה ומשרד החינוך: 

התכתבויות ומפגשים אינספור עם מנהל החינוך בעיר, השבתת הלימודים 
 לשעתיים והשבתת הלימודים ליום שלם.

של תלמידי ביה"ס רש"י ותושבי הוריהם החלטנו שכלו כל הקיצים ואנו 
מחריפים את המאבק וקוראים לכם, כלל תושבי מדינת ישראל השכונה 

לקום ולזעוק את זעקת הילדים להשאיר את בית הספר ממ"ד השכונתי 
 היחיד.

 יוצאים להפגנה:

בצומת פולג  ..:62בשעה  62.2.6.62ביום רביעי, 
 שבנתניה

בטענה  החינוך לסגור את ביה"ס ים כאמור על החלטת משרדמוחאנו 
. ביה"ס עבר שיש אחוז גבוה של תלמידים ממוצא אתיופי שלומדים בו

ואף הגיע בנתוני המיצ"ב )נכון  השנים האחרונות, 4-במהפך של ממש 
לתשע"ב( לעשירון העשירי, כן שמעתם נכון)!( ילדינו לומדים בבית ספר 

 שהוא אחד הטובים בארץ!!

לסגור את בית בעיר ומשרד החינוך  נהל החינוךמים ובכל זאת מתעקש
 ינטגרציה!! האמען והכל ל הספר,

רמת הצבע איננו מהווה פקטור להצלחה/כישלון בלימודים כי אם 
המורים, מעורבות ההנהלה וההורים הם הם המדדים להצלחת 

 התלמידים.

 ביה"ס רש"י שובר סטיגמות מפלות

 

 ! י"רש הספר בבית עובד משהו



 

 

 !??וחזקה טובה כ"כ במסגרת ללמוד לילדנו ולאפשר להמשיך לא למה

 "??הפתרונים לאלוהים"

 

אנו קוראים לכם כלל תושבי מדינת ישראל לבוא ולמחות יחד אתנו. 
שבהם ישנו התפיסה המוזרה שבה צריך ואפילו הכרחי לסגור בתי ספר 

קה יסודית, מבלי לעשות בדי גבוה של תלמידים ממוצא אתיופי, אחוז
 איננו מתקבל על הדעת! 

 

 

 לא נשב בחיבוק ידיים ונקבל את רוע הגזירה!

 לא תוכלו להשתיק אותנו ההורים!

 אנו האחראים על חינוך ילדנו ואנו נקבע היכן הם ילמדו!!

 

 

 2003023250לקבלת פרטים נוספים: אורית  *

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 רקע:

 הספר בתי את לסגור החליט, סער גדעון מר, הקודם החינוך שר 
 ספר בבתי ולפזרם אתיופיה יוצאי תלמידים של רוב יש בהם

 להישגיהם שגורם הוא  הריכוז כי, היא הטענה למה?. אחרים
 . החינוך במערכת אתיופיה יוצאי של הנמוכים הלימודיים

 !הבעיה אינו הריכוז

 שהם ספר בבתי לומדים אתיופי ממוצא התלמידים מכלל 5% רקהסבר: 
 התלמידים מכלל 44% רק, כן כמו. מהתלמידים 02% מעל בהם מהווים
 .30% מעל בהם מהווים שהם ספר בבתי לומדים אתיופי ממוצא

 הישגיהם, אומנם. הכוללת התמונה את לראות מבלי התקבלה ההחלטה
 הארצי לממוצע מתחת 32% -בכ הוא אתיופי ממוצא התלמידים של

 אתיופי ממוצא התלמידים כלל על חל זה נתון אך, ב"המיצ  במבחני
 .  אינטגרטיביות, שלכאורה, במסגרות לומדים שברובם

 ומעלה 02%  לומדים שבהם ספר בתי שלושה כיום יש, בנתניה 
 י"רש רק כאשר. ל"ושח ם"רמב, י"רש –  אתיופיה יוצאי תלמידים

  !סגירה בפני עומד
 אתיופי ממוצא התלמידים של למצבם בניגוד היגיון :חוסר 

. מרשימות תוצאות מציגים י"ברש התלמידים, החינוך במערכת
. העשירי בעשירון ממוקם הוא ב"תשע של ב"המיצ נתוני י"עפ

 ! בארץ הטובים הספר בתי מבין הוא, משמע

 : ס"בי את לסגור רוצים בעירייה, זאת עםהתעקשות העירייה 
 בתי גם ובניהם בעיר הספר בבתי בכלל תלמידיו את ולפזר י"רש

 שתלמידיו ם"רמב ס"בי  - כמו, יותר נמוכה שרמתם ספר
 . ן הראשוןבעשירו ממוקמים

 ?תחילה י"רש למה אז

 הוכחה ומהווה במערכת שמציגים המניפולציה את שובר י"רש ספר בית
 .הבעיה הוא לכשעצמו שהריכוז לכך נוספת

 אנו, "בשכונת נורדאו  ד"ממ ספר לבית אחרת אלטרנטיבה אין להורים
 כמו גרועים ספר לבתי טוב ספר מבית ילדנו את להסיע רוצים לא

 !"ם"רמב



 היא אך", שם ללמוד רוצים לא לבנים"ש טענה העירייה, ועוד זאת
 נציגי אנו, לכן. סער גדעון כ"ח, לשעבר החינוך שר להחלטת מחויבת
 אינטגרציה" קיום לאפשר מנת על העירייה עם מ"במו  באנו ההורים
 מוכנים שהוריהם ילדים 61 של רשימה והבאנו, הספר בבית "חברתית

 !העירייה י"ע סוכל הניסיון אך,  י"רש הספר בבית ילדיהם את לרשום

 את שעושה, הספר בבית ההוראה צוות י"ע הולם חינוך מקבלים ילדינו
 התפיסה את והשובר להישגים ילדינו את להביא ודואג נאמנה עבודתו

 !בלימודים לכישלון או להצלחה פקטור מהווה שצבע הגזענית

 

 

 

 

 

 


