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�  לרשויות המקומיותקיצוצי� בתקציבי חינו�: הנדו
 
 
 כלולות גזירות תקציביות קשות המוטלות על הרשויות 2009התקציב לשנת הצעת ב

גזירות שאי� הציבור "וה� בבחינת , ביניה� בתחו� החינו$, יות בתחומי� רבי�המקומ
� ".יכול לעמוד בה

 
ת כראשי מערכות החינו$ הציבוריות הנושאי� באחריו, אנו פוני� אלי$ בפניה משותפת
במיוחד , רבות$ להשבת תקציבי�ומבקשי� את התע, יחדיו לנעשה בשטח החינו$

 : נושאי� קריטיי�בשלושה
 
מטרת הקיצו) ,  כפי שהובהר לנו–  מליוני שקלי�180 בס$ הקיצו) הדיפרנציאלי .1

ועל כ� על , ")אופק חדש ("כספי� שנועדה לממ� משימה לאומית" ספיגת"הינה 
ת את ההיבטי� ונתה על פי בקשת$ אינה בודקהועדה שמ. המדינה לממנה

. כפי שהנחית, העקרוניי� של סוגיית הקיצו) הדיפרנציאלי ולא את משמעויותיו
 אנו .לא מוצה בכל מקרה" אופק חדש"התקציב ל, יתרה מכ$ ועל פי בחינתנו

 .מבקשי� את התערבות$ לביטול קיצו) זה
 
החליט על , ע� משרד החינו$ללא היוועצות ,  משרד האוצר– הסעות תלמידי� .2

שינוי בקריטריוני� על פיה� זכאי� התלמידי� למימו� הסעת� מתקציבי 
המושת באמצע שנת לימודי� יגרו� לזעזוע של כלל מערכת , קיצו) זה .המדינה
התמרמרות קשה של ציבור ההורי� והתלמידי� ונטל כספי כבד בהיק, , החינו$

 . הרשויות המקומיותיבח על תקצ" מליוני ש55 -של למעלה מ
 
תקציב המשרד  בכלולאבטחת מוסדות חינו$  תקציב – אבטחת מוסדות חינו$ .3

עובדה זו גורמת לכ$ שכל .  מליוני שקלי�120קוצ) בס$ של והוא , לבטחו� פני�
יהיו ללא אבטחה , למעט קו התפר בירושלי� ועוט, עזה, מוסדות החינו$ באר)

עובדה זו מעוררת זע� רב בקרב ההורי� והמורי�  .בשערי מוסדות החינו$
 . חהבהיעדר אבטהמאיימי� כי הלימודי� יושבתו 

 



                                   
                                      
                                      

 
 
 
 
 

, ספות בתחו� החינו$ היסודיהפחתות נו, כידוע ל$, מצויות $ של המשרדבתקציב החינו
למשבר בראשית ינואר ועלולי� להגיע קיצוצי� אלו הינ� בלתי נסבלי� . העל יסודי ועוד

2009. 
 

פשרו קיו� לימודי� ללא אבטחה ארגוני המורי� וההורי� כבר הודיעו שלא יא, כידוע
היא וא, , קיימת בעיית ההסעות כפי שתוארה לעיל, כאמור, כמו כ�. במוסדות החינו$

 .על כ� הודיעה הסתדרות המורי� על התנגדותה. לפגיעה בלימודי�עלולה להביא 
 

 .ומוקד� ככל שנית�, הננו מבקשי� פגישה מיידית עימ$, לאור כל זאת
 
 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב
 
 
            �                   עדי אלדר                               חולדאי    רו�                        שמוליק ריפמ

      ר מרכז השלטו� המקומי"יו                15-ר פורו� ה"יו         ועצות האזוריות      ר מרכז המ"יו
 וראש עיריית כרמיאל           יפו  -ש עיריית תל אביב  ורא              וראש מועצת רמת נגב 

 
 
 
 
 

 :העתק
  שרת החינו$–יולי תמיר ' פרופ

  שר האוצר–או� - ברמר רוני
 משרד האוצר,  ממונה על התקציבי�–מר ר� בלינקוב 
 ל משרד ראש הממשלה" מנכ–מר רענ� דינור 

 משרד החינו$ית ל" מנכ– שלומית עמיחי' גב
 � ל מרכז השלטו� המקומי" מנכ–מר יעקב אגמו
 ל מרכז המועצות האזוריות" מנכ–) שייע(מר יצחק ישועה 

 מרכז השלטו� המקומי, 15 - פורו� הל" מנכ–ד אית� אטיה "עו
 מרכז השלטו� המקומי,  מנהלת תחו� חינו$–עדנה רודריג ' גב

 ראשי הרשויות המקומיות


