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 בכסלו , תשפ"ג טי"
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 לכבוד
 הגב' דלית שטאובר 

 מנכ"לית משרד החינוך 
 
 

 שלום רב, 
 תכנית להב"ה הנדון: 

 
ב הכפרי  במרחב  פועלת  להב"ה  )מתוך    34-תכנית  אזוריות  לייצר  54מועצות  מסייעת  התכנית   .)

הדרכה    תכניות באמצעות  הן  האזוריות,  המועצות  בישובי  לנוער  סיכוניות  התנהגויות  למניעת 
מותאמת לאופי המרחב והן באמצעות סיוע תקציבי .תכנית להב"ה הינה אחת התכניות היחידות  
הפועלות במשותף למשרד החינוך ולמשרד הרווחה, והיא מסייעת בקיום תכניות הוליסטיות, מלווה  

ועדות היגוי ושגרות ניהול קבועות. יש לציין כי מועצות אזוריות רבות מפיקות    ומפוקחת בדרך של
זו. קורא של משרד    תועלת רבה מתכנית  לאורך השנים התכנית תוקצבה ברשות באמצעות קול 

חינוך התיישבותי  ל₪(, ובאמצעות המנהל    30,000החינוך, על ידי אגף א' לטובת העסקת כח אדם )
 ₪(. 60,000לנוער )עבור כח אדם ופעילות 

 
גפ במערכת  להב"ה  תכנית  את  "לרכוש"  עלינו  כי  התבשרנו  שמרבית  "לאחרונה  לאחר  זאת  ן. 

  - המועצות הקצו את מרבית התקציב שהתקבל למטרות אחרות, רובן "צבועות" על ידי המשרד, כגון 
ועוד   נוער  מחלקת  תקצוב  קיץ,  שיפוי  קרב,  לקרן  על  -השלמה  הוגדר  יעדן  אשר  ידי    תקציבים 

העובדה,   העובדה  כי  המשרד.מלבד  בשל  לגפ"ן,  מהמעבר  נפגעו  האזוריות  המועצות  מרבית 
חלק   רבות  אזוריות  ובמועצות  ברשות,  הלומדים  למספר  בהתאם  הוא  הרשותי  שהתקציב 

בים  ימהתלמידים מוסעים למועצות אחרות, ולפיכך מתקבל תקציב מצומצם יותר, הרי שאנו מחוי
ם  מים, בסופי השבוע ובחופשים, אנו מחוייבים לשלויבשעות אחר הצהר  לחינוך הנערים והנערות

 ומוגנותם, וכן לחינוך ערכי ומשמעותי. 
 

כרגע, ככל הידוע לנו, ישנה התחייבות של אגף א' להמשיך בקול הקורא, אך את תקציב הפעילות  
ופן הזה לא  כאמור, תקציב זה מצומצם ביותר, ובא  נו,לצער   יש לתקצב מתוך הסל הרשותי בגפ"ן.

ניתן יהיה לקיים את התכנית. זוהי פגיעה משמעותית בתכנית טובה ומדויקת, אשר פותחה במשרד  
 , אחת הבודדות. נוהחינוך בהתאמה ובהלימה לצרכי המועצות האזוריות, לצער

 להמשיך באופן התקצוב שהיה עד כה. ו  להוציא את תכנית להב"ה מגפ"ן יםמבקש  ולפיכך אנ

 
 

 בברכה,     
 

                                         
 

 ערן דורון                         שי חג'ג'                              
 האזורייו"ר ועדת חינוך במרכז השלטון                          בישראל יו"ר מרכז השלטון האזורי       
 וראש המועצה האזורית רמת נגב        וראש המועצה האזורית מרחבים                               

 
 
 

  העתק: 
 ראשי המועצות האזוריות 

 איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראל 


