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 גב' מיכל כהן
 מנכ"לית משרד החינוך

 

 לכבוד
 גב' ליאורה פלד

 מנכ"לית "תללים"

 לכבוד
 מר אבי גנון

 "מנכ"ל "קדימה מדע

 מכובדיי,
   

 העברת אחריות למתן שירות לילדים חולים בביתם מ"תללים" ל"קדימה מדע"הנדון: 
 

 ועדת החינוך, התרבות והספורט קיימה היום ישיבה בנושא שבנדון.
 

 . 31.12.14שנים, עד  24נתנה שירות לילדים חולים במשך  "תללים"הוועדה שמעה ש
 .1.1.15-זכתה בו החל מ "קדימה מדע"שעברה ולא ניגשה למכרז שפורסם בשנה  "תללים"
 

, בצורה הלא העביר "תללים"שלגבי התנהלות שתי העמותות. מצד אחד, בוועדה נשמעו טענות 
התארגנה טרם  "קדימה מדעמצד שני, ש" ."קדימה מדע"מסודרת, את האחריות והעבודה לידי 

וטרם  31.12.14-הם הופסק בתלמידים שהשירות ליש ועדיין לא נותנת את מלוא השירות. כן 
 חודש.

 

כן שהיא עשתה כל שביכולתה להעביר האחריות והטיפול, כיאות;  –הוועדה שמעה מ"תללים" 
היא תשתדל לתת את מלוא השירות, מהר  .מ"קדימה מדע" שיש, אומנם, קשיי התארגנותשמעה 

כדי בפניה תיהם למורים להצטרף לעמותה וכן להורים לשטוח את טענו . היא קוראתככל שתוכל
 .נותפתרולהם למצוא 

 

 הבאות: להחלטותבתום הדיון הגיעה הוועדה 
השנים בהם נתנה  24על עבודתה הברוכה במשך  "תללים"הוועדה מברכת את עמותת  .1

 חולים. שירות לילדים 
על זכייתה במכרז מתן שירותים לילדים  "קדימה מדע"הוועדה מברכת את עמותת  .2

 הצלחה.  חולים ומאחלת לה
הוועדה רשמה לפניה את הודעת משרד החינוך כי הוא מודע לבעיית תקופת הביניים של  .3

כי הוא מוכן לתת מענה בתקופה זו, ו "קדימה מדע"לעמותת  "תללים"המעבר מעמותת 
  .לכל מורהולכל שאלה של הורה  ,לכל תלמיד חולה :שעות ביממה, כדי למצוא פתרון 24

ונות כי תעשה כל שביכולה למצוא פתר "קדימה מדע"ודעת הוועדה רשמה לפניה את ה .4
 , מהר ככל הניתן.הולמים לכל התלמידים החולים

לפנות אליה  "תלליםפונה למורי "כי היא  "קדימה מדע"הוועדה רשמה לפניה את הודעת  .5
  .להיות מועסקים על ידה

 אצלם כי תנאי ההעסקה של המורים "קדימה מדע"הוועדה רשמה לפניה את הודעת  .6
 אינם שונים מתנאי ההעסקה הקודמים שהיו למורים אלה.

 אף ישתפר.ומתו כבעבר, יהיה, לפחות, בר הוועדה מקווה שהשירות לתלמיד החולה .7
הוועדה תמשיך לעקוב אחר הנושא כדי לוודא שכל תלמיד חולה יקבל את השירות לו הוא  .8

 זכאי. 
 

 בהקדם.אודה על טיפולכם המתאים ועל עדכון הוועדה בנדון, 
 ב ב ר כ ה,         

                                                           
 עמרם מצנעח"כ              

 יו"ר הוועדה
 העתקים: חברי ועדת החינוך, התרבות והספורט


