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מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות – מוסרו שלא כדין עובר עבירה 

 

 
שותפים יקרים, 

 
 

שלום רב, 

הנדון: תקציב תכנית היל"ה 

 

לקראת סוף השבוע נתבשרנו, כי נמצא פתרון תקציבי וכי תכנית היל"ה תפתח את שנת הלימודים תשפ"א, 
כמתוכנן. 

 
לאורך השבועות האחרונים ראינו כיצד תלמידי והורי היל"ה, בעבר ובהווה, התגייסו לפעילות חסרת 

תקדים כדי להבטיח את מימוש זכותם ללמוד ולשמר את מה שהם רואים כבית שלהם.  
לצד התלמידים וההורים, ראינו גם התייצבות מרשימה של אנשים רבים נוספים: ראשי רשויות, חברי 
כנסת ושרים- בעבר בהווה, אנשי תקשורת ואנשי ציבור, מנהיגים רבים, שמבינים את תרומתה של תכנית 

היל"ה לחברה בישראל ואשר מוקירים את פעילות היחידות לקידום נוער.  
הקולות הללו נשמעו גם במשרדי הממשלה ובמסדרונות הכנסת ותרמו למאמצים למציאת פתרון למשבר. 

 
חשוב לנו להביע את הערכתנו העמוקה כלפי כל אלה שנרתמו ופעלו למען התכנית, בראש ובראשונה לבני 
הנוער, תלמידי היל"ה. אנחנו לא יכולים להעלות בדעתנו הבעת אמון גדולה יותר מזו שהפגינו תלמידי 
היל"ה לאורך השבועות האחרונים. התרגשנו מאוד גם מההתגייסות הרחבה של ההורים ואירגוני ההורים, 
שבחרו ואפשרו חשיפה אישית של ילדיהם- לטובת המטרה.  כתף לכתף- מורים, מנחים, תלמידים, הורים 

מנהלים ועובדי קדום נוער פעלו לטובת תוכנית היל"ה. 
 

זו הזדמנות שלנו להודות לכם, מעומק הלב, על שתמכתם וסייעתם לאורך השבועות הלא פשוטים שעברה 
התוכנית, עד להשגת התיקון המתבקש והחזרת התקווה והאמון לתלמידי היל"ה. 

תודה לכם שפעלתם בנחישות מול כל הגורמים הרלוונטיים כדי שתלמידי היל"ה יפתחו את השנה כמו כל 
תלמידי ישראל ילמדו ויגיעו להישגים ראויים. 

 
אתגרים לא פשוטים עוד מצפים לנו ואנחנו משוכנעים שנדע להתמודד גם איתם, אבל, אפשר כעת, רק 

לרגע לקחת נשימת רווחה.. 
 

בברכת שנה טובה, 

 

                    חיים מויאל                                                                       יפעת קלמרו 
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