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 חה"כ הרב רפי פרץ  חה"כ משה כחלון  חה"כ בנימין נתניהו

 שר החינוך   שר האוצר  ראש הממשלה

 

 שלום רב,יי מכובד

 

  ברשויות המקומיות בפעילויות חינוך משמעותית וקריטית פגיעההנדון: 

 

ידי הפקידות -בעת האחרונה, אנו למדים על הנחיות הניחתות חדשות לבקרים על
כניות ותקציבים אשר עוצרות ת הבכירה במשרדיכם וביתר שאת במשרד האוצר,

לפעילויות חינוכיות תוך שנדמה שמנצלים את המצב הפוליטי לצורך קיצוצי 
 תקציב.

יישום  עצירת תקציבי בינוי, וביטולמבין ההנחיות האחרונות שהובאו לפתחנו: 
כנית 'חוג לכל ילד' שהיא חלק מהחלטת ממשלה 'התכנית לפיתוח כלכלי של אזור ת

 . 2017הצפון' משנת 

 –יש בהן פגיעה במדיניות ורמיסת החלטות ממשלה וחמור מכך  ות אלו,הנחי
 דעת בנוגע להשלכותיהן. הנחיות שניכר כי לא הופעל שיקול

ככל שהובלתם את התוכניות לכדי אישור ותמיכת הממשלה, אתם מכירים בצורך 
ובחשיבות הפעלת מסגרות מפוקחות ומעשירות לתלמידים בשעות הפנאי, על אחת 
כמה וכמה באזורי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית. מתן הזדמנות שווה היא אחת 

לצמצום פערים, וצמצום פערים הוא ערך עליון בחברה הדרכים הצודקות שתוביל 
 דמוקרטית והומאנית בכלל ובחברה הישראלית בפרט.

, לא נאפשר המשך התנהלות זו, בה נקבעות החלטות שדומה ששיקול ימכובדי
בלבד, מבלי לראות את כלל ההשלכות הנגררות מכך. כלכלי  זר שיקול הדעת הינו

 בודת הפקידות, ולקחת אחריות על אנשי החשבאני קורא לכם לחזור ולנהל את ע
 שנדמה שחשים כמנהיגי המדינה בעת הזו, ולהחזיר התקציבים לאלתר.  הכללי 

 
הנהלת מרכז השלטון המקומי לדיון בהחלטות הפקידות.  תתכנס 31/10/2019ביום 

לשפיות הנדרשת  הפעילותאת במידה ועד מועד זה לא יעלה בידיכם להחזיר 
 93פעילות חוגים בפריפריה )כספי ההתחייבות לבעיקר את , והממשרדי הממשל

לקבל  הנהלת השלטון המקומי תיערך ,מוסדות חינוך בינוירשויות( ותקצוב 
השלטון המקומי שתכלול גם את מערך שירותי  החלטה על עיצומים ו/או השבתת

 .בישראל )שמשמעותה ידועה וברורה( החינוך העזר של מערכת 



 

 

 

 

לממשלת ישראל לפגוע במערכת החינוך באמצעות פקידיה שנוהגים באופן לא ניתן 
מנוגד למדיניותה, ומשמעה פגיעה ישירה בתלמידים והוריהם, ועל אחת כמה וכמה 

 כשמדובר בילדים המתגוררים בפריפריה !

 

 בברכה,

 

 חיים ביבס

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי

 

 העתק:
 ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות  - מר שי חג'ג'

 ראשי הרשויות המקומיות
 מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה - מר רונן פרץ

 מנכ"ל משרד החינוך  - מר שמואל אבואב
 מנהל כללי, משרד האוצר -מר שי באב"ד

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי  -מר שלמה דולברג
 ראש אגף התקציבים, משרד האוצר - מרידורמר שאול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      


