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 הפקרת הטיפול בבעיית הצפיפות בכיתות במערכת החינוך בישראלהנדון: 
 בסיסיוהתנערות מהגדרת סל תלמיד 

 
 

נושא הצפיפות בכיתות הוא אחד היעדים המרכזיים של מערכת החינוך בישראל. הורדת מספר 
הוא מרכיב חשוב בהעלאת ההישגים והזכאות לבגרות של תלמידי ישראל,  22-התלמידים בכתה ל

לצד שיפור האקלים החינוכי וסביבת הלימוד בכתה. המצב כיום בו בחלק ניכר מהכיתות לומדים 
 תלמידים הוא בלתי נסבל הדורש פתרון מידי.  41כמעט 

 

ממשלת ישראל התחייבה ערב השביתה בסוף שנת הלימודים האחרונה, אשר שימשה תמרור אזהרה 
אין כל התייחסות לנושא  2102-2102לכולם, למצוא פתרון למצב. העובדה כי בתקציב המדינה לשנים 

הורים, כאשר לנושאים סקטוריאליים רבים נמצאו ותקציב ייעודי לכך היא זלזול בתלמידי ישראל וה
משאבים ופתרונות במסגרת תקציב המדינה, אך לנושא חשוב זה אין פתרון ואין מענה לשנים הבאות 

 עבור מערכת החינוך הממלכתית המכילה את מרבית תלמידי ישראל. 
 

 באופן מידי לתכנית רב, 2102-2102סעיף תקציבי ייעודי בבסיס תקציב המדינה לשנים ס יכניש לה
בכך מיליון שקלים בשנה כדי להביא לפתרון אמיתי של הבעיה.  211שנים( בעלות של  01שנתית )עד 

 תלמידים, לפחות בכל כתות א' במדינת ישראל. 22יישום החלטת הממשלה הקובעת יעד של יתחיל 
 

תנים לכל תלמיד במדינת " בסיסי המשקף את כלל שירותי החינוך הני"סל תלמידבנוסף, יש להגדיר 
בתקצוב ממשלתי מלא, בדומה לסל הבריאות. המדיניות של הפרטת השירותים  -ישראל באשר הוא

איננה משקפת את האחריות של ממשלת  -הממשלתיים והעברת האחריות לרשויות המקומיות
  ישראל כלפי אזרחיה. 

 

 בהעדר פתרון לכך, לא נוכל לפתוח את שנת הלימודים הקרובה כסדרה. 
 

 -ראשי הרשויות בשלטון המקומי, יחד עם הנהגת ההורים, ועדי ההורים ובתמיכת אנשי חינוך
   יוצאים למאבק משותף עד לגיבוש פתרון לבעיה והקצאת המשאבים הנדרשים לכך.

 

ופח, מופלה לרעה ולא מושקעים בו התקציבים כבר היום החינוך הממלכתי במדינת ישראל מק
והנטל נופל על הרשויות המקומיות. השלטון המקומי יהיה המגן של החינוך הממלכתי  -הראויים

 בישראל וייעשה ככל יכולתו כדי להיאבק על עתידו והצלחתו. 
 
 
 בברכה,         

 

 חיים ביבס
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות          

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי       



 

 

 

 העתק: 
 שר האוצר -ח"כ משה כחלון
 שר החינוך -ח"כ נפתלי בנט

 שר הפנים -ח"כ סילבן שלום
 מנכ"ל משרד רוה"מ -מר אלי גרונר
 מנכ"לית משרד החינוך -גב' מיכל כהן

 מזכ"ל הסתדרות המורים -מר יוסי וסרמן
 יו"ר הנהגת ההורים הארצית -מר קובי שטיינברג

 ההורים העירוניתהנהגת 
 הנהגת ההורים הבית ספרית

  
 


