בס"ד

קהילת עציון וחברי הציונות הדתית היקרים,
בתקופה האחרונה אנו עדים לחרושת השמועות סביב המבנה החדש של בית ספר עציון בכרמי הנדיב.
בראשית דבריי אני רוצה להדגיש ,בית הספר שייך לנו בזכות ועל בסיס התחייבות שלטונית.
קהילת חב"ד הינה קהילה אהובה ואני עומד עימם בשיתוף פעולה מזה שנים רבות .גם בנושא בית ספר עציון
עבדנו בשיתוף פעולה ובסיכום משותף עם ועד חב"ד ועם נציגיו ברשות.
להפתעתי הרבה ,בתקופה האחרונה הועד החדש פועל לביטול ההבנות שהושגו בעבר עם ראש העיר ועימי כאשר
בראש הועד עמד הרב גורדצקי זצ"ל.
יתרה מכך ,בש יחה שנערכה בנוכחות רבני הציונות הדתית בעיר וחברי ועד חב"ד החדש בביתו ובנוכחותו של
הרב ירוסלבסקי ,ועד חב"ד החדש הודה כי בהתאם לסיכומים שהושגו עם הועד הישן ,בית הספר החדש
בכרמי הנדיב שייך לציבור הדתי לאומי ,ואילו כעת הוא מעוניין לפעול בניגוד להסכמים.
ברצוני להביא לידיעת הציבור את האמת ואת העובדות הנכונות בנושא ,על מנת לעשות סדר בדברים.

במסגרת ההבנות שנערכו עוד בשנת  2013בין ועד חב"ד לראש העיר ,מר אליהו זוהר ,סוכם ,בין היתר ,כי בית
הספר שייבנה בשכונת כרמי הנדיב יהיה שייך לציבור הדתי לאומי.
במהלך השנים ,בהתאם להבנ ות אלו ,קודמה פרוגרמה לבניית בית ספר עציון בשכונת כרמי הנדיב מול משרד
החינוך על ידי ראש העיר ,בדחיפתי ובידיעת כלל חברי מועצת העיר.
בית ספר עציון צמח בעשור האחרון .בשנת תשע"ב למדו  200תלמידים בעציון ,היום בתשפ"ב לומדים בו !426
זאת בזמן שמבנה בית הספר מותאם לכ 250-תלמידים בלבד .בניגוד לטענות ,בשנת תשפ"ב בבית ספר עציון
לומדים  4תלמידי חוץ בלבד.
כמות התלמידים יותר מהכפילה את עצמה ,אך המבנה לא השתנה .מה שמוביל לכך ששליש מתלמידי עציון
לומדים בקראוונים זמניים ,במועדון הנוער ובחדרי ספח ,והמצוקה רק הולכת וגדלה בכל שנה.
בשנה שעברה נערך טקס הנחת אבן הפינה לבית ספר עציון בכרמי הנדיב .ראש העיר ומנהל מחוז דרום ,רם
זהבי ,חתמו על מגילת היסוד שבה נכתב במפורש שהמקום מיועד לעציון .
חשוב לזכור ,כי על אף המצוקה הגוברת בבית ספר עציון ,בעשור האחרון הבנייה היחידה של בתי ספר בקריית
מלאכי היתה עבור חב"ד:
 12כיתות נוספות לחב"ד בנים
ו 16 -כיתות נוספות לחב"ד בנות.
בבית ספר עציון לא התבצע בינוי מאז הקמתו ,ובסיכום עם ועד בית ספר עציון ,ראש העיר והצוות המקצועי
ברשות ,הסכמנו לפתרונות ביניים של קראוונים ומבנים יבילים מתוך ידיעה שבית ספר עציון בכרמי הנדיב
בתהליכי בנייה.
זו הפעם הראשונה במהלך עבודתי הציבורית רבת השנים ,בה אני מוטרד מהפגיעה העלולה להתרחש במרקם
היחסים הייחודי אשר נבנה כאן במשך שנים ,בעבודה משותפת ובאהבה רבה בין הציבור הדתי לאומי לציבור
חב"ד.
כדרכנו תמיד ,אנו נוהגים ביושר ודבקים באמת ואנו בטוחים כי ניפגש כולנו בראשון לספטמבר בטקס חנוכת
בית ספר עציון החדש בכרמי הנדיב.
בברכה,
שמעון חזן

