
 

 

 
 
 
 
 

 רביעי א' אדר תשפ"ג  יום
 2023בפברואר  22

 000413סימוכין:
 
 
 
 

 תושבות ותושבים יקרים,  
 

על   אחד  פה  החליטו  והאזורי,  המקומי  השלטון  במרכז  יחד  המאוגדים  בישראל  הרשויות  ראשי 
 .  23.2.23השבתת כל השירותים המוניציפאליים, למעט החינוך המיוחד, מחר, יום חמישי, 

 
למאבק גדול למענכם אזרחי ישראל, למאבק למען ילדי ישראל, למען מערכת  אנחנו יוצאים 

 החינוך בישראל.  
 

ביום חמישי הממשלה תדון בתקציב המדינה. זהו תקציב מנותק ומסוכן שיפגע קשות ביכולת  
שלנו להעניק שירותים לתושבים. השלטון המקומי הוא הגוף היציב בישראל שמנהל את החיים  

   לחזק אותו ולא לפגוע בו. יש  של התושבים ו
 

עםאנחנו   מוכנים להשלים  לימוד  לא  כיתות  של  נסבל  בלתי  לומדים    מחסור  בישראל  ותלמידים 
, על שכר הסייעות ומחסור חמור בסייעות, על עידכון תעריף ההסעות במערכת החינוך,  בקראוונים

ם משבר כוח האדם בחינוך  , על קידום עבודה מועדפת בחינוך על מנת להתמודד ע2012שלא עודכן מ  
,  ועל נושאים מוניציפאליים נוספיםעל מחירי הקרקעות והדיור, לגיל הרך )מעונות יום וגני ילדים(,  

והיישובים האזוריות  למועצות  הרפורמה  הקשורים  את  לבטל  קוראים  אנו  החקלאות  ובנושא   ,
 בחקלאות ולהתכנס לרפורמה חדשה ומוסכמת.  

 
ביום חמישי   כולל    -23.2.23אי לכך,  כל השירותים המוניציפאליים ברשויות המקומיות,  יושבתו 

 מערכת החינוך, למעט מוסדות החינוך המיוחד.  
אנו עושים הכל כדי להימנע מהשבתה ומפגיעה בשגרת החיים, אך לא נוכל לעמוד מנגד לפני הגשת  

 תקציב המדינה. 
 

 הבהרות: 
  6:00החל מהשעה ו כל שירותי המועצה האזורית יושבתמחר,  .1

כל שירותי הרשויות המקומיות יושבתו לרבות חינוך )למעט חינוך מיוחד(, רווחה, תחזוקה,  
, כל מערך דות חינוךשפ"ע, שפ"ח, פיקוח, צהרונים, מורים עובדי הרשות המקומית, מאבטחי מוס

 ההסעות וכל מערך הסייעות כולן. 
  לא ייפעלו.  -יבות ביניים ותיכוניםחט צהרונים,  בתי ספר יסודיים,  (, 6-3גני ילדים )  .2
 כרגיל.   ייפעל -כולל הסעות -חינוך מיוחד .3

 יש להתעדכן מול המועצה האזורית.  -כיתות חינוך מיוחד בתוך בתי ספר ששובתים***
 לא תתקיים קבלת קהל ו/או מענה טלפוני במשרדי המועצה.  .4
 
 

 בברכה,         
 

 
 
 
 
 

 העתק:
 ערן דורון, יו"ר ועדת חינוך במש"א וראש המועצה האזורית רמת נגב 

 ורי בישראל זהא ן השלטו  זאיציק אשכנזי, מנכ"ל מרכ
 ד"ר אסנת אייל, מנהלת אגף חינוך, רווחה וקהילה במרכז השלטון האזורי 

 , מנהלת אגף שכר והסכמי עבודה במש"א לירון גרינברגר


