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 שלום רב,

 הנדון: השבתת מערכת החינוך במטה בנימין

תלמידים.  30,000 -מערכת החינוך של המועצה האזורית מטה בנימין מונה למעלה מ .1

דתיים, חילוניים  -השנתונים וכן את כל קצוות הציבור הישראלי מערכת זו מקיפה את כל 

 וחרדים.

בכל שנה נפתחות כיתות רבות חדשות ברחבי המועצה, וזאת אודות לצמיחה המואצת של  .2

 האוכלוסייה בבנימין.

בהתאם לכך, המועצה יחד עם משרד החינוך, מקדמת בינוי של בתי ספר לכלל גווני  .3

המועצה נאלצת לבצע עם זאת, יחד התלמידים הרבים כ"י.  האוכלוסייה אשר קולטים את

המועצה משקיעה מידי שנה מיליוני שקלים  .בינוי של מבנים יבילים רבים מידי שנה

בהקמת המבנים היבילים, חלק קטן מהעלות ממומן ע"י משרד החינוך והיתרה ממומנת 

 ₪ )!(.מיליון  12 -מתקציב המועצה. יצוין כי השנה המועצה נאלצת להוציא מתקציבה כ

המועצה  שכן רובו של תקציב פיתוח ,מצב זה מעמיד את המועצה במציאות בלתי אפשרית .4

 משועבד לבניית המבנים היבילים.

מעבר לאמור, ישנם מבנים רבים שברמה העקרונית משרד החינוך נכון לממן את בנייתם  .5

ת אישורים לבנייתם אך הוא נמנע מלעשות זאת לאור העובדה שהמינהל האזרחי מסרב לת

 (.")"הוראת שעה

כך או כך המועצה נאלצת להתמודד כמעט לבדה עם עלויות כבדות ביותר אשר אינן  .6

אמורות להיות מושתות על תקציב המועצה. יודגש, כי העמדת כיתת לימוד לכל ילד 

 בישראל הינה חובתה הבסיסית ביותר של הממשלה באמצעות משרד החינוך.

לגבות את ראש המועצה  וראשי ועדי הישובים החליטו המועצה לאור האמור, מליאת .7

וזאת עד למתן פתרון יסודי ומקיף הן  בהחלטתו להשבית את מערכת החינוך של בנימין

 באישורים לבניית המבנים ע"י המינהל האזרחי והן בתקצוב המבנים ע"י משרד החינוך.

לימודים ובכך להביא למניעת קוראים לכם לפתור את הסוגיה עוד בטרם פתיחת שנת האנו  .8

 השבתת מערכת החינוך בבנימין.



 בברכה,

 יו"ר ועדי הישובים      חברי מליאת המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים:

 ראש המועצה –מר ישראל גנץ 

 פיקוד המרכזמפקד  –האלוף נדב פדן 

 ראש המינהל האזרחי – תת אלוף ראסן עליאן

 מנכ"ל משרד החינוך –מר שמואל אבואב 


