
 

 

 

  ו' אייר תש"פ חמישי יום  

 2020 אפרילב 30 

    לכבוד

   ח"כ בנימין נתניהו

   ראש הממשלה

 

 ,מכובדי 

 הנחיות סותרות בין משרדי הממשלההנדון: 

אני פונה אליך בבקשה בהולה לדאוג לתיאום בין משרדי הממשלה בנושא החזרה ללימודים ביום 

נכון לרגע זה, ניתנות הנחיות סותרות ממשרדי הבריאות, החינוך והאוצר בנוגע  .ראשון הקרוב

ג -אלף תלמידי כיתות א 50וש הלימודים במועצות האזוריות. אם לא יהיה תיאום, כ לחיד

 .במועצות האזוריות לא יוכלו לשוב לספסל הלימודים והוריהם לא יוכלו לשוב לעבודתם

במועצות האזוריות מוסעים התלמידים לבתי הספר מרחקים גדולים. בתחילה, נודע לנו כי משרד 

, מה שמחייב הכפלת מערך ההיסעים, אך ללא 50%ת מס׳ הנוסעים ב הבריאות דורש לצמצם א

  .שום שיפוי

הבוקר נודע לנו כי בכוונת משרד הבריאות להודיע כי בכל הסעה יהיו אך ורק תלמידי אותה 

כיתה. הצעה זו נובעת מחוסר היכרות עם השטח ואינה אפשרית ליישום בשום מועצה. אין לנו 

, אין שום אפשרות הגיונית להסיע בהסעה אחת את תלמידי הכיתה, דרך לפתור את ההנחיה הזו

  .שכן, מרחקי הנסיעה בין כל היישובים גדולים וארוכים

 .החלטות אלה משמעותן היא אחת: העמקת הפערים בין התלמידים

הורים משכילים, מבוססים כלכלית יסיעו את ילדיהם לבתי הספר, ואילו הורים שאין ביכולתם 

את ילדיהם, או שאיבדו עבודתם ונמצאים בבית, לא יסיעו, והתלמידים יפסידו את החומר  להסיע

הלימודי. נגיף הקורונה פוגע בעיקר בשכבות החלשות ועלינו מוטלת החובה לצמצם את הפערים 

 .הקיימים גם כך

 

 

 



 

 

 

יום ג ב-ראשי המועצות האזוריות פועלים סביב השעון על מנת להיערך לקבלת תלמידי כיתות א

 .א׳, אך בכל שלב אנו מקבלים הנחיות סותרות והנחות בלתי סבירות לגבי אופן החזרה

כפי שכבר הבהרנו, אנו רואים חשיבות רבה בהחזרת התלמידים ללימודים ולאפשר להורים לשוב 

 ואם אך לצד הרצון שלנו, אם לא ייעשה סדר בין המשרדים. לעבודה ולהחזיר את המשק לתיפקוד

ן ההנחיות, ביום ראשון, רק ילדים להורים מבוססים ה לא יובהר לנו בשעות הקרובות מה

 .להגיע לבתי הספריוכלו  -במועצות האזוריות

 

 ה,בברכ

 שי חג׳ג׳

 

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות 

 ת מרחביםיראש המועצה האזור

 

 

 העתק:

 מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר רונן פרץ

 מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבוהב

 מנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב

 מנכ"ל משרד האוצר, מר שי באב"ד

 ועצות אזוריותראשי מ

 


