לפעמים אין ברירה.
אתה חייב לקום ולהגן על עצמך ,על הילד שלך.
זה בדיוק המצב שלנו,
זו בדיוק הסיבה שכולנו נקראים להתייצב יחד

זה צו חינוך !!!

זה צו חירום.
המיפוי שנכפה על ילדי צפון חוף הכרמל ,זה שהפריד אותם מחבריהם מדרום המועצה ,מאחיהם הבוגרים הלומדים
ב”משותף” (וכמה אבסורדי השם הזה עכשיו) הוא אמנם חוקי ,אבל הוא בהחלט לא חכם ,ובודאי שאינו מוסרי.
מערכת החינוך בחוף הכרמל הולכת ומידרדרת .מודים בזאת כולם ,אגב .גם התומכים במיפוי ,גם אלו שיזמו אותו-
הם מודים שיש בעיה ,אפילו חמורה .הם מוכנים לעשות “הכל” כדי לפתור אותה .הכל ,חוץ מלהקשיב לקול הגדול
הזה שעולה מן הקהילה כולה וקורא  -די למיפוי!
כולנו מכירים את הפרטים ,חשוב שנבין את המהות .זהו מאבקה של קהילה שלמה 27 .ילדי כתה ז’ אינם הולכים
לבית הספר כבר כמעט חודשיים .מול ההורים תלויים צווי בית משפט והאיום להישלח לבית הכלא (אבל ,האיום על
בטחון ילדיהם גדול יותר ,כך מסתבר) .מאות משפחות עומדות מאחרי אותם ילדים .הורי כתות ד’ עד ו’ בבתי הספר
“כרמל וים” ו”העמר” כבר הצהירו בשביתות אזהרה כי המאבק משותף לכולם .כי גם הם מתנגדים למיפוי .כי אף
פתרון נקודתי לא יתקבל .עצומות חתומות נשלחו אל המועצה ואל משרד החינוך המצהירות כי הילדים לא ירשמו
לכפר גלים.
יש לנו ראש מועצה ,אנחנו בחרנו בו ,אנחנו מבקשים שיקשיב לנו:

כרמל סלע ,זו פניה ישירה אליך,
אם אתה מאמין ,באמת ובתמים ,כי כפר גלים הוא המקום הטוב ביותר לילדינו ,לך עם האמונה הזו עד הסוף.
תרשה לנו לבחור בו .אנחנו הורים אחראיים ,נבחר באופציה הטובה ביותר לילדינו .התעקשות על מיפוי כפוי
פירושה אחד  -אתה לא באמת מאמין בחזון שלך.
אם אתה מאמין שאתה ראש קהילה ,תקשיב לקהילה שלך .אתה יודע ,דמוקרטיה זה לא אומר
שהמנהיג הנבחר מקבל רשות לעשות  5שנים מה שבא לו עד הבחירות הבאות .המשמעות היא
שהוא אמור לשרת  5שנים את האנשים שבחרו בו .ובבקשה ,אל תתנשא ותגיד שאנחנו לא מבינים.
אנחנו רבים מדי ,מגוונים מדי ,מנוסים מדי -בשביל כזו הצהרה .תאמין ,אנחנו מבינים.

חוף הכרמל כולו מבקש בחירה חופשית!

זו מטרת המאבק ,זו המטרה של כולנו וזה בידיים של איש אחד.
אם כולנו יחד ,וכל אחד מאתנו בדרכו,
נתעקש להגיד לו את זה -כרמל סלע יקשיב.
הוא חייב להקשיב.

מצטרפים למאבק .תולים סרט סגול על האוטו,
מצטרפים לדף “הורים בעד החופש ללמוד” בפייסבוק.

