
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 כ"ו שבט תשפ"א 
 2021בפברואר  8

 000096סימוכין:
 
 

 לכבוד: 
 ראש הממשלה, בנימין נתניהו 
   שר הבריאות, יולי אדלשטיין

 שר החינוך, יואב גלנט 
 ראש המל"ל, מאיר בן שבת 

 ראש תוכנית "מגן ישראל", פרופ' נחמן אש 
 

 מכובדינו, 
 

 ו ביישובים ירוקים וצהובים  –בפעוטונים, בגני הילדים ובכיתות א חידוש הפעילות  הנדון:
 

אנו פונים אליכם בבקשה להורות על חידוש הפעילות בפעוטונים ובגני הילדים ועל חידוש הלימודים  
 .ו ביישובים המוגדרים ירוקים וצהובים על פי תכנית הרמזור למאבק בקורונה –בכיתות א 

ובכול הארץ,   –עוקבים בדאגה אחר נתוני התחלואה במועצות שלנו  גם אנו  ככול ראשי הרשויות,  
ושותפים במאמץ להדביר את המחלה ולהחזיר את החיים לשגרה. אנו שותפים מלאים באכיפת  

 .המגבלות הנדרשות בעת הזאת, בהסברה ובעידוד התושבים להתחסן
טונים ובגני הילדים  בפעו  אנו פונים אליכם בבקשה לאשר את חידוש הפעילות   בהכירנו את הנתונים,

ביישובים המוגדרים ירוקים וצהובים. אנחנו משוכנעים כי אישור כזה לא יסכן את  ו,  -ובכיתות א
 בריאות התושבים ויאפשר חזרה הדרגתית וזהירה לשגרה.

צהובות;   13כתומות;    5אדומות;    0מועצות אזוריות:    54פי נתוני הרמזור הנכונים להיום, מתוך    -על
 .ירוקות 36

האזוריות:    1021מתוך   המועצות  בתוך  ו  137כתומים;    58אדומים;    52יישובים    774  -צהובים 
 .ירוקים

וניתן להחזיר את מערכת   וצהובים  ירוקים  במועצות האזוריות  היישובים  רוב  ברורים:  הנתונים 
 החינוך לפעילות תחת המגבלות.

 
הפעילות יינתן לכול יישוב בנפרד, על פי מצב  חשוב לנו להדגיש: אנחנו מבקשים כי האישור לחידוש  

התחלואה בו, ולא בחלוקה למועצות כמקשה אחת. כידוע לכם, היישובים מפוזרים ויש הבדלים 
ברמת התחלואה ובהיקף המתחסנים בין היישובים גם באותה מועצה. נכון יהיה, לפיכך, להסמיך 

איל להחליט  החינוך  מוסדות  מנהלי  ואת  המועצות  ראשי  הנתונים  את  פי  על  ייפתחו,  מוסדות  ו 
 שבידיהם.

תאשר  האזוריות,  במועצות  החינוך  מערכת  של  המיוחד  האופי  לנוכח  כי  מבקשים  גם  אנחנו 
בכול  הנוסעים  מספר  כדי לאפשר את צמצום  הממשלה את הרחבת מערכי ההסעות לתלמידים, 

 אוטובוס תלמידים.  
   

    בברכה, 
 
 השלטון האזורי שי חג'ג', ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז .1
 ערן דורון, יו"ר ועדת חינוך וראש המועצה האזורית רמת נגב  .2
 אדיר נעמן, ראש מועצה אזורית שפיר  .3
 אופיר ליבשטיין, ראש מועצה אזורית שער הנגב .4
 אוסי וינטר, מ"מ מועצה אזורית הערבה התיכונה  .5
 אושרת גני גונן, ראשת מועצה אזורית דרום השרון .6
 עצה אזורית נווה מדבראיברהים הוואשלה, ראש מו .7
 אייל בצר, ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל  .8



 

 

 

 

 

 

 ילן שדה, ראש מועצה אזורית מנשהא .9
 יתמר רביבו, ראש מועצה אזורית חוף אשקלוןא .10
 אלי אסקוזידו, ראש מועצה אזורית נחל שורק  .11
 אלי ברכה, ראש מועצה אזורית חוף השרון .12
 אסיף איזק, מועצה אזורית חוף הכרמל  .13
 אריה כהן, ראש מועצה אזורית מגילות ים המלח .14
 אריה שרון, ראש מועצה אזורית אלונה  .15
 בני בן מובחר, ראש מועצה אזורית מבואות החרמון .16
 גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול  .17
 גיורא זלץ, ראש מועצה אזורית גליל עליון  .18
 גלית שאול, ראשת מועצה אזורית עמק חפר .19
 זורית בקעת הירדן דוד אלחייני, ראש מועצה א .20
 דוד יפרח, ראד מועצה אזורית שדות דן  .21
 דורון שידלוב, ראש מועצה אזורית ברנר  .22
 דני מורביה, ראש מועצה אזורית לכיש .23
 דני עברי, ראש מועצה אזורית משגב .24
 חיים רוקח, ראש מועצה אזורית גולן  .25
 חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות  .26
 אזורית הר חברוןיוחאי דמרי, ראש מועצה  .27
 יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון  .28
 יוסי קנדלשיין, ראש מועצה אזורית גדרות  .29
 יורם קרין, ראש מועצה אזורית עמק המעיינות  .30
 יצחק חולבסקי, ראש מועצה אזורית מגידו .31
 ישראל גנץ, ראש מועצה אזורית מטה בנימין  .32
 מטי צרפתי הרכבי, ראשת מועצה אזורית יואב .33
 ץ, ראש מועצה אזורית מטה אשרמשה דוידובי .34
 משה ליבר, ראש מועצה אזורית חבל יבנה  .35
 ניב ויזל, ראש מועצה אזורית מטה יהודה .36
 ניצן פלג, ראש מועצה אזורית גליל תחתון  .37
 ניר ונגר, ראש מועצה אזורית תמר .38
 ניר זמיר, ראש מועצה אזורית בני שמעון  .39
 סאלמה אל אטרש, ראש מועצה אזורית אל קסום  .40
 רחאל, ראש מועצה אזורית אל בטוף עאהד  .41
 עבד אלכרים זועבי, ראש מועצה אזורית בוסתן אל מרג' .42
 עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע .43
 עידן גרינבאום, ראש מועצה אזורית עמק הירדן .44
 עמוס נצר, ראש מועצה אזורית זבולון  .45
 עמיר ריטוב, ראש מועצה אזורית לב השרון .46
 רום הגליל עמית סופר, ראש מועצה אזורית מ .47
 קובי אביבי, ראש מועצה אזורית באר טוביה  .48
 רותם ידלין, ראשת מועצה אזורית גזר  .49
 שלמה אלימלך, ראש מועצה אזורית גן רווה  .50
 שלמה נאמן, ראש מועצה אזורית גוש עציון  .51
 שמעון גואטה, ראש מועצה אזורית מעלה יוסף .52
 שמעון סוסן, ראש מועצה אזורית חבל מודיעין .53
 מועצה אזורית שדות נגבתמיר עידאן, ראש  .54

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 העתק:

 רעות-מכבים-חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין
 איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראל

 מירב בן שימול, ראש תחום חינוך, רווחה וקהילה מרכז השלטון האזורי 
 השלטון המקומימיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך וחברה, מרכז 
 מנהלי מחלקות חינוך במועצות האזוריות

 


