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סימוכין108707 :
לכבוד
חה"כ בנימין נתניהו
ראש הממשלה
מכובדנו ראש הממשלה,
הנדון :פנייה לקבלת החלטה אמיצה להחזרת מערכת החינוך ללימודים לאלתר
מדינת ישראל נמצאת בחודשים האחרונים במאבק שלא ידעה כמותו משך כל שנות
קיומה .כעומד בראשה ,אתה ודאי גאה בהתגייסות כלל תושביה למיגורה .לאורך
השבועות האחרונים ליווינו את תושבינו ויחד איתם חווינו את משמעותו של ניתוק
פיסי ,משפחתי ,חברתי וכלכלי .משמעות שאותותיה מתעצמים מידי יום ביומו.
משפחות קורסות ,כלכלית ונפשית ,וכל יום שעובר מבלי שנאפשר להן להתחיל לשקם
את חייהן ,ולחזור למעגל העבודה – מעצים את הנזק ,ומרחיק את יכולת השיקום
והביסוס הכלכלי המחודש.
תלמידי החינוך המיוחד החלו לחזור לפקוד את מוסדות החינוך ,ולצערנו ,על אף
שקיימות תכניות להחזרת המערכת כולה ,נראה שדינן להישאר במגירה עוד חודשים!
ראש הממשלה ,הגיעה העת לאפשר לתלמידי הגנים ולילדי בתי הספר לשוב לספסל
הלימודים ,ובכך לאפשר להוריהם לחזור למעגל העבודה!
בידך האפשרות להחזיר את גני -הילדים ,שכבות א'-ג' של בתי הספר היסודיים מייד
לאחר יום העצמאות ,בין אם בלמידה במשמרות ,או למידה של חצאי כיתות
לסירוגין.
זו העת לתת תקווה ולשנות את המגמה עבור תושבי ישראל שחוששים מעתידם.
החלטתך לחזרת התלמידים לגני-הילדים ובתי-הספר ביום  3/5/2020תהיה מתאימה
וראויה כדי להשיב לאזרחי המדינה את עצמאותם הכלכלית ביום העצמאות של
המדינה.

אנו ,ראשי הרשויות ,קוראים לך לתקן את הנזק שנעשה .לא יעלה על הדעת שניתן
יהיה לכנס  19מבוגרים יחדיו או לחילופין לאפשר להם לעמוד בצפיפות בתורים
וחנויות מסחר גדולות ,אבל לא לאפשר ל 17 -ילדי הגן את השגרה הלימודית
והחברתית לה הם כל כך זקוקים.
אנו סמוכים ובטוחים כי ביכולתך לקבל החלטה זו ,וכי גם אתה ,שמנהל את המשבר,
מבין את חשיבות הנושא .החזרת הילדים למוסדות החינוך היא המפתח להשבת
הפרנסה והיציבות הכלכלית לתושבים.
בכבוד רב,

שי חג'ג'

רון חולדאי

חיים ביבס

ראש מועצה אזורית מרחבים
ויו"ר מרכז המועצות האזוריות

ראש עיריית ת"א-יפו
ויו"ר פורום ה15 -

ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

בני ביטון

אלי ברדה

מאיר רובינשטיין

ראש עיריית דימונה
סגן יו"ר מש"מ
ויו"ר פורום ערי פיתוח

ראש עיריית מגדל העמק
ויו"ר האסיפה הכללית

ראש עיריית ביתר עילית
ויו"ר פורום הרשויות החרדיות

יאיר רביבו

רז קינסטליך

ד"ר יחיאל לסרי

ראש עיריית לוד
סגן יו"ר מש"מ
ויו"ר ועדת פנים

ראש עיריית ראשון לציון

ראש עיריית אשדוד

רוביק דנילוביץ

מרים פיירברג-איכר

מוטי ששון

ראש עיריית באר שבע

ראש עיריית נתניה

ראש עיריית חולון

()-
אדרי יעקב
ראש עיריית אור עקיבא

()-
ז'קי לוי
ראש עיריית בית שאן

()-
עלי סלאם
ראש עיריית נצרת

()-
אליהו זוהר
ראש עיריית קרית מלאכי

()-
דורון שידלוב
ראש מ.א ברנר

()-
רותם ידלין

()-
אשרת גני גונן

ראש מ.א גזר

ראש מ.א דרום השרון

()-
גיורא זלץ
ראש מ.א .הגליל העליון

()-
שמעון סוסן

()-
איתמר רביבו

ראש מ.א חבל מודיעין

ראש מ.א חוף אשקלון

()-
בני בן מובחר

()-
יצחק חולבסקי

ראש מ.א מבואות חרמון

ראש מ.א מגידו

()-
ישראל גנץ

()-
ניב ויזל

ראש מ.א .מטה בנימין

ראש מ.א מטה יהודה

()-
דני עברי

()-
עידן גרינבאום

ראש מ.א משגב

ראש מ.א עמק הירדן

()-
אייל בלום
ראש מ.א ערבה תיכונה

()-
ערן דורון

()-
תמיר עידאן

ראש מ.א רמת נגב

ראש מ.א שדות נגב

()-
רותי קפלן
ראש מ.א תמר

העתק:
חה"כ הרב אריה דרעי  -שר הפנים
חה"כ משה כחלון  -שר האוצר
חה"כ הרב רפי פרץ -שר החינוך
חה"כ עפר שלח  -יו"ר הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה
ראשי הרשויות המקומיות
מר מרדכי כהן – מנכ"ל ,משרד הפנים
מר שמואל אבואב -מנכ"ל משרד החינוך
מר שי באב"ד – מנכ"ל ,משרד האוצר
מר אריאל יוצר -סגן ראש אגף התקציבים ,משרד האוצר
מר שלמה דולברג -מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
עו"ד איתן אטיה – מנכ"ל ,פורום ה15-

