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 הצלת מערכת החינוךהנדון: 
 

אנו, ראשי המועצות האזוריות מכול הארץ, פונים אליכם בבקשה לעשות כול מאמץ כדי להציל 
 .1.09.22 -את מערכת החינוך. בראש ובראשונה, יש למנוע את השבתת המערכת ב

אנחנו קוראים לכם להשלים הסכם שכר כדי למנוע שביתה מזיקה והרסנית וכדי למנוע כרסום 
נוסף באמון ההורים במערכת. אין מקום לייצר פערים נוספים בחינוך, בנוסף לפערים שהצטברו 

 בתקופת הקורונה.  
יננו רק אולם בכך לא די. מערכת החינוך מצויה במשבר קשה מאוד בכל אגפיה והפתרון למשבר א

 הסדר שכר נאות. 
כראשי מועצות המנהלים מערכות חינוך בתחומן, אנחנו מודעים לחולייה של מערכת החינוך 

והפתרונות אינם בתחום השכר בלבד. אכן, שכרם של אנשי  –ולחולשות שיש למצוא להן פתרונות 
כדי לתת תמורה  צריך להשתנות –המנהלים, המורים, הגננות, יועצי החינוך והסייעות  –החינוך 

הולמת להם על המאמצים ועל המאמץ וההתמדה שהם נדרשים להם. בכך אין ספק ונראה לנו כי 
 כל הצדדים למשא ומתן מסכימים לכך. 

אולם  בכך לא די. האתגרים במערכת החינוך דורשים התייחסות בתחומים נוספים. החל בהתאמת 
ות חברתיות וסביבתיות, הכשרת מורים לתוכניות תוכניות הלימודים לעידן הטכנולוגי, פיתוח תוכני

 החדשות, פיתוח מערכות לימוד לתלמידים עם מגבלות ולבני שנה עד שלוש ועוד ועוד. 
אין זה מקרה שאלפי מורים נוטשים את המערכת. אין זה מקרה שהמערכת מתמודדת כיום עם 

יד שולחן המשא ומתן על תופעות של אלימות. את הפתרונות לכול אלה לא יהיה אפשר להשיג ל
 אך בו לא די. –השכר. הסכם שכר הוגן חיוני 

אנחנו קוראים לכם להשלים הסכם שכר כדי למנוע שביתה מזיקה והרסנית וכדי למנוע כרסום 
נוסף באמון ההורים במערכת, אבל בד בבד עם זה, אנחנו קוראים להקים ועדה מקצועית של נשות 

גויות המורים, נציגות השלטון המקומי והאזורי ונציגות הורים ואנשי חינוך, משרד החינוך, נצי
ותלמידים כדי לגבש רפורמה מקיפה בתחום החינוך. בחילופי האשמות לא נוכל להבריא את 

 המערכת. 
בנוסף, כדי שנוכל לעזור למערכת החינוך, כל אחד בתחומו, אנו זקוקים לעזרתכם להתייחס לכל 

 סעות וצהרונים, כמו גם סוגיית הבינוי. הנושא של ההתייקרויות במשק: ה
בהתרגשות חגיגית ושנוכל לשמוח ולהתרגש עם  1.9אנו מקווים מאוד כי השנה תיפתח כסדרה ב 

 כל הצוותים החינוכיים, התלמידים וההורים. 
 

     
בברכה,                                                            

 
 ערן דורון                         שי חג'ג'                               

 האזורייו"ר ועדת חינוך במרכז השלטון                    בישראליו"ר מרכז השלטון האזורי           
 נגבוראש המועצה האזורית רמת         וראש המועצה האזורית מרחבים                             

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 ראשי המועצות האזוריות

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

 מזכ"לית הסתדרות המוריםיפה בן דוד, 
 יו"ר ארגון המוריםרן ארז, 

 יו"ר הנהגת ההורים מירום שיף,
 ש"א, ממירב בן שימול, ראש תחום חינוך, רווחה וקהילה

 "מסמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מש מיכל מנקס,


