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 לכבוד     לכבוד
 יפעת שאשא ביטוןד"ר חה"כ     אביגדור ליברמן מר

 שרת החינוך    שר האוצר
 

 שלום רב,
 

 דרישות השלטון המקומי למניעת שיבוש פתיחת הנדון:
 שנת הלימודים תשפ"ג

 
 נכבדיי,

לקראת פתיחת שנה"ל הקרובה, אנו פונים אליכם בקריאה דחופה, על רקע כינוס האסיפה 

ראשי רשויות מקומיות ואזוריות, בו  100-המקומי ובהשתתפותם של כהכללית של השלטון 

עצירת קריסת מערכת הוחלט פה אחד על שורת דרישות הכרחיות מהממשלה לצורך 

 . החינוך

העתיד של מדינת הוא החינוך  .כי מדובר בהזנחה טוטאלית של שנים רבות ,ברור לכל

 זה הביטחון שלנו.  .ישראל

אינו זה . מנהליםבלי מורים ו , בליגננות , בלימודים בלי סייעותאי אפשר לפתוח שנת לי

המצב במערכת החינוך קטסטרופלי. אלפי ילדים לומדים בקרוונים  .זו המציאות ,איום

 כי המדינה לא מתקצבת בניית כיתות לימוד!!! ,מבנים לא ראוייםבו

שבוע או שבועיים לא  –מתוך אחריות לילדים ולתושבים שלנו אנחנו מתריעים כבר עכשיו 

כשעוד יש זמן לשנות ולתקן את  ,אלא חודשיים וחצי מראש ,לפני פתיחת שנת הלימודים

 המצב.

 

 ":ניצנים"לרבות צהרוני  ,1.9-אלו דרישותינו כתנאי להפעלה סדורה של מערכת החינוך ב

 

  -השלמת המחסור בכיתות לימוד .1

 כיתות הלימוד המתוכננות לשנה זו.  3,400שחרור לאלתר של מלוא  .א

הסדרה מידית של הרשאות לטובת החלפת מבנים יבילים ושכורים לכיתות  .ב

 לימוד ראויות. 

כיתות לימוד לפחות, כפי שסוכם עמכם  700הקדמת ההרשאות לבינוי  .ג

 .2022בינואר 

למניעת חוסרים פתיחת תכנית החומש ושינויה, שתבטיח תכנון והקצאות  .ד

 מעתה והלאה, בהתאם לגידול הטבעי ולתנופת הבניה למגורים.



 

 

שיפור מידי בתנאי העסקתן של סייעות בגני ילדים ובבתי ספר בחינוך הרגיל  .2

שנים חלפו מאז שנחתם ההסכם הקיבוצי האחרון שמסדיר את תנאי  45-והמיוחד. כ

מאוישים ומשמעות הדבר  תקני סייעות אינם 2,000-העסקתן! זו חרפה! כבר היום כ

 אי פתיחת גנים רבים במשך שנה שלמה מפאת חוסר בכח אדם!

שיפוי הרשויות בגין ההתייקרויות החדות בעלויות בינוי מוסדות חינוך, בעלויות  .3

. 2021מתחילת  15%-ובתפעול הצהרונים. כך לדוגמא, מדד תשומות הבנייה עלה בכ

  -מיות מממנות מקופותיהן המדולדלותהמקומדובר במאות מיליוני ש"ח שהרשויות 

 לא לשם כך נועדו תשלומי הארנונה!

 

, שלא סעות התלמידיםעלויות הנוסיף ונציין, כי מחוץ לדרישות אלו יש לטפל מיידית ב

  !30%-האמירו בתקופה זו בכ . עלויות אלועודכנו מזה למעלה מעשור

 

את התקציבים הדרושים להיחלצות  מדינת ישראל ידעה לצלוח את משבר הקורונה, ולמצוא

 מהמשבר הפתאומי.

אנו מתמודדים עם משבר מתמשך במערכת החינוך, שהימנעות מטיפול בו עלולה להביא 

 חזור. חייבים לטפל בקריסת המערכת באופן מיידי! -לנקודת אל

 1.3-נדרשים כ המשבר בחינוך חמור מהמשבר בקורונה והשפעתו היא בגדר בכייה לדורות!

לרפורמה מקיפה בשכר הסייעות, שהם כאין וכאפס לעומת המיליארדים הרבים ₪ מיליארד 

 שמדינת ישראל ידעה להוציא על הטיפול במשבר הקורונה.

 

מנת שיעמוד לכולנו מספיק זמן להביא לפתרון הסוגיות. -אנו פונים אליכם מבעוד מועד, על

 התדרדרות אל התהום.זו העת לקחת את המושכות ולמנוע את ה

כפי  ,אנו דורשים לקיים עמנו דיונים אינטנסיביים לאלתר ולהסדיר את העוולות, שאחרת 

באף  ,שנת הלימודים לא תפתח, לא בגנים ולא בצהרונים, בהצבעה פה אחד שהוחלט היום

 מתוך דאגה אמיתית לתושבים. ,אחת מהרשויות

 

 דרישותינו!לא נהסס לנקוט בצעדים חריפים כדי לעמוד על 

 

 בברכה,

 

 

 ם ביבסחיי ן חולדאירו חג'ג'  שי
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות יפו-ראש עיריית ת"א ראש מועצה אזורית מרחבים

 מרכז השלטון המקומיויו"ר  15 -ויו"ר פורום ה בישראל האזורימרכז השלטון  ויו"ר 



 

 

 
 

 העתק:
 ראש הממשלה – חה"כ נפתלי בנט
 שרת הפנים –גב' איילת שקד 

 ראשי הרשויות המקומיות
 ראשי המועצות האזוריות

 יו"ר ההסתדרות -דוד-מר ארנון בר
 יו"ר הסתדרות המעו"ף  -ד גיל בר טלעו"

 מנכ"ל משרד האוצר –מר רם בלינקוב 
 מנכ"לית משרד החינוך –גב' דלית שטאובר 

 מנכ"ל משרד הפנים –מר יאיר הירש 
 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי  – מר שלמה דולברג
 בישראל האזורימנכ"ל, מרכז השלטון  – מר איציק אשכנזי

 15-פורום ה ,מנכ"ל – עו"ד איתן אטיה
 מנכ"ל עיריית ראשון לציון ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות –מילברג מר דורון 

 הממונה על אגף תקציבים, משרד האוצר ניתסג –גב' נועה היימן 
 סגן הממונה על אגף תקציבים, משרד האוצר – מר צחי דוד

 מנהל מינהל השלטון המקומי, משרד הפנים –רו"ח תומר ביטון 
 המשנה למנכ"ל, מרכז השלטון המקומי –גב' לירון דורון לוי 

 יו״ר איגוד מנהלי אגפי חינוך ברשויותו אבן יהודה מ.מ מנהל אגף חינוך –ד"ר שי פרוכטמן 
 גזבר עיריית בית שמש ויו"ר איגוד הגזברים –רו"ח אריה ברדוגו 

 


