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ב"ה

נייר עמדה של הורי תלמידי חלוצי דרור
בנוגע להמשך ניהול ישיבת חלוצי דרור ע"י הרב מאיר כהן
רקע
•

אנו רשמנו את בננו לישיבת חלוצי דרור אשר בניהולו ובהנהגתו של הרב מאיר כהן.

•

ברוך ה' כבר לאחר  4שנות פעילות ,אנו רואים ישיבה תיכונית מאוד ייחודית ,תוססת ,שמחה,
תורנית .ומעל הכל ,אנו רואים איך בנינו הולכים ומתפתחים במידות ,בפיתוח אישיותם ,ביראת
השמים שלהם ואף בתחום הלימודי .אנו בטוחים כי העוצמות הגדולות ,הרוח והנסיון רב השנים
של הרב מאיר כהן בחינוך נערים ,קשורים קשר עמוק להצלחה זו.

•

אנו רואים בעיננו ממש ,איך הרב מאיר ,בשיתוף עם צוות הישיבה ,הצליחו לרתום את העוצמות
הגלומות בבנינו ,ולנתבם לחיוב ולהתעלות .חלק לא מבוטל מבנינו ,ללא ישיבת חלוצי דרור,
היה מוצא עצמו במקרה הטוב משתרך מאחור במוסדות החינוך הרגילים ובמקרים הפחות
טובים ,מתהלך במקומות שליליים ואכמ"ל.

מהלך האירועים לאחרונה
•

קבלנו בתדהמה את הרצון של משרד החינוך לפטר את הרב מאיר כהן מתפקידו כמנהל המוסד
החינוכי.

•

מרגע קבלת ההודעה ,התקיים כינוס חרום מיידי של כלל הורי התלמידים ומונה ועד הורים
שהוסמך לייצג את ההורים בנושא.

•

ועד ההורים ,הוציא מיידית הודעה לנציגי משרד החינוך ,שלאור ההחלטה החד צדדית של
משרד החינוך ,שהתקבלה ללא שיתוף וללא תאום עם ההורים ,בנינו לא יחזרו ללימודים עד
להסדרת הנושא ,ומזה כשבוע וחצי הישיבה מושבתת.

•

ועד ההורים ביצע מהלך של בירור עומק עם נציגי משרד החינוך ,ועדת ההיגוי וצוות ההוראה
בישיבה בנוגע לטענות שהועלו ביחס לתפקודו של הרב מאיר כראש ישיבת חלוצי דרור ,ובסופו
כונסו שוב ההורים ,וועד ההורים פרס בפניהם את הטענות שהוצגו בפניו .התקיים דיון ארוך
ובסופו התקבלו מספר החלטות.

החלטות
א .תלמידי ישיבת חלוצי דרור הם המטרה של כל התהליך ולמענם אנו פועלים להצלחת הישיבה.
ב .מבחינת הורי תלמידי חלוצי דרור ,פיטוריו של הרב מאיר כהן מתפקידו כראש הישיבה ,כמוה
כסגירת המקום .ואשר על כן ,כל עוד לא תבוטל ההחלטה ,ילדנו לא יפקדו את ישיבת חלוצי
דרור עד לביטול ההחלטה.
ג .לאחר ביטול ההחלטה ,נשב יחד עם נציגי משרד החינוך ורשת רגבים לבחון את הטענות על
הפערים הניהוליים ולבחון יחד דרכים לגישורם.

ד .ועד ההורים ,מכאן ואילך ,יהיה שותף מלא לניהול המוסד יחד עם שאר הגורמים הרלוונטים.
לא נוכל להסכים ,כי החלטות ומהלכי עומק ,כל כך מהותיים ביחס לישיבה ולחינוך ילדנו ,יעשו
ללא שיתוף וללא התייעצות עם הורי התלמידים .בסופו של יום ,האחריות לילדנו ,היא שלנו,
וכל שאר הגורמים ,הינם שלוחים נאמנים שלנו ופועלים מכוחנו.
ה .אנו מוקירים ומעריכים את עבודתם המסורה של כלל אנשי הצוות החינוכי בחינוך ילדנו ובטוחים
כי יש להם חלק משמעותי בהצלחתה של הישיבה .איננו מתעלמים כי ישנה חשיבות לטפל
בפערים שהוצגו בפנינו ,שלא קבלו מענה ראוי עד כה .אנו קוראים לכל הצוות החינוכי והניהולי
של הישיבה ,בשיתוף עם הרב מאיר ,לאחד כוחות ,ולהתחיל תהליך של הבראה והתייעלות
המערכת .ועד ההורים יעמוד לרשות הצוות החינוכי והרב מאיר ככול שידרש.

ועד ההורים
ישיבת חלוצי דרור

