
 

 

ו"תשעתמוזב"י
2016יולי18

96188סימוכין:
לכבוד
יעקבמרגיחה"כ

החינוך,התרבותוהספורטיו"רועדת


שלוםרב,




צו לימוד חובה )שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות חינוך מקומיות הנדון:
 ובקשת 2016-בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנה"ל התשע"ו(, התשע"ו

 תשלומי הורים לשנה"ל תשע"זמשרד החינוך לאישור 

 עמדת מרכז השלטון המקומי בישראל


 צו לימוד חובה לשנה"ל התשע"ו:


מחר שלישייום, 19.7.2016, התרבותוהספורטועדתלאישוריובא, צונוסחהחינוך,
בקיוםמקומיותחינוךרשויותושלהמדינהשלההשתתפותשיעור)חובהלימוד

ו"התשעל"בשנהרשמייםחינוךמוסדות "2016-ו"התשע(, שיעורי צו)להלן:
."(ההשתתפות


 (3-4כתוצאהמיישוםהחלטתממשלהבנושאלימודהחובהבגניטרוםחובה)לגילאי

נקבעבצושיעוריההשתתפותמפתחתקצובגני עלילדיםמכללהרשויותהמקומיות,
טרוםחובהכךשיחולעלכללגניטרוםחובהרשמייםברשויותהמקומיות,זאתלעומת

טרו בגני הלימוד חובת בהן קודמות, המתגורריםשנים ילדים על חלה חובה ם
-ביישוביםאושכונותמסוימים,שננקבובצולימודחובה)החלהבגניילדים(,התשנ"ט

"(,ועלצווי ההחלה)להלן:"2001-ובצולימודחובה)החלהבגניילדים(,התשס"א1999
כןמפתחהתקצובהתייחסלגניטרוםחובהאלהבלבד.


בצושיעוריבעקבותהאמור,שונהמפתח התקצובשלשכרהלימודבגניטרוםחובה,

 בסעיף קודמות. שנים לעומת בזה, מבוקש שאישורו כי3)2ההשתתפות נקבע לצו )
 על יעמוד איזון מענק נטולות מקומיות ברשויות התקצוב מפתח33מפתח בעוד ,

.31התקצובברשויותמקומיותהמקבלותמענקאיזוןיעמודעל


רצושיעוריההשתתפותביחסלמפתחותהתקצובבגניטרוםחובה,ביןההבחנהשמייצ
רשויותמקומיותנטולותמענקכאמור, לבין רשויותמקומיותהמקבלותמענקאיזון



 

 

מקומיות ברשויות הקיימות החברתית הפריפריה שכונות את בחשבון לוקחת אינה
כחצוויההחלה,ועלכןנטולותמענק,אשרעדהיוםחלהעליהםחובתלימודהחובהמ

(.31תוקצבובצוהתקצובבמפתחתקצובבשיעורוהמלא)


עלבסיסהיותהשלרשותמקומית בקביעתמפתחהתקצובלגניטרוםחובה, לפיכך,
יוחרגו הצו שבמסגרתתיקון מבלי בלבד, נטולתמענקאיזון או מקבלתמענקאיזון

חובהבגניטרוםחובהמכחצוויההחלהשכונות"הפריפריההחברתית"שקיימולימוד
בשניםקודמותותוקצבובהתאםבצוויתקצובשלשניםקודמות,חוטאתלהגיוןשעמד
הלימודעלשכונותאלהעודטרםהחלתחוקלימודחובהעל לכתחילהבהחלתצווי
בחשבון הביאה ההחלה צווי במסגרת האמורות השכונות הכללת הרשויות. כלל

קומייםוחברתייםולפיכך,גריעתהכעתמביאהלפגיעהקשהבתלמידיםשיקוליםשי
שלאותןשכונות,שכןמפתחהתקצובכאמורישתנהלגביהם.


שהימנעותמהחרגתשכונות"הפריפריההחברתית"כאמורמצו הרי בכך, אםלאדי
בהן המקומיות הרשויות בתקציבי רבה לפגיעה להביא עשויה ההשתתפות שיעורי

שאישורוקי  ההשתתפות שיעורי שצו משום זאת חברתיות, פריפריה שכונות ימות
 באופן הועדה לאישור בזה מובא כעת, הלימודים,רטרואקטיבימבוקש שנת בסוף ,

.כבר הוצאו במלואםלאחרשהוצאותקיוםמוסדותהחינוךהרשמייםבשנה"להתשע"ו
שק שלמיליוניםרביםשל רטרואקטיבי בקיצוץ ובפגיעהקשהבקופותהמדובר לים,

שכונות היות על בהסתמכם אלה תקציבים הוציאו שכבר המקומיות, הרשויות
המקבלות מקומיות לרשויות הזהים התקצוב ממפתחות חלק החברתית הפריפריה
מענקאיזון)זאתמשוםשבשניםעברוהיוגניטרוםהחובהשבשכונותאלוחלקמצווי

ההחלה(.


לו נבקש כן על אשר סעיף כי שמפתח3)2ודא כך ישונה, ההשתתפות שיעורי לצו )
בגניטרוםחובהיחולגםעלרשויותמקומיותנטולותמענקאיזון,ביחס31התקצוב
לשכונות


בה הפכהלשיטה, לדאבוני אשר מעבודתהמשרד, פעםנוספתאתמורתרוחי אציין
רטרואקטיביאתצולימודחובה,מבקשהמשרדלאשרבדיעבד,שנהאחרונהובאופן

שמןהראויכיהיהמוגשלאישורהוועדהמראשולאבדיעבד.

 

  



 

 

:תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ז


הרינילעדכנךכימשרדהחינוךפועלבשניםהאחרונותבמגמהלהעביראתנטלהמימון
 במערכתהחינוך, תוכניותתקשוב הממשלהלהוריםבגין תחתהכותרת"רכישתמן ,

אותה בניגודלעמדתוהמקצועיתשלמרכזהשלטוןהמקומי, זאת, שירותיםמרצון",
.רבותהצגנובפניהמשרדפעמים

בראשותך, ומשמעותי מעמיק דיון לקיום עד זה, סעיף לאשר שלא לבקשך, ברצוני
בסוגיהזו.ונציגותההוריםמשרדהחינוך,ובהשתתפותהשלטוןהמקומי







בברכה,


דולברגשלמה
מנהלכללי







העתק:
שרהחינוך- נפתליבנטחה"כ
 שרהפנים -אריהמכלוףדרעיחה"כ

 ראשעירייתמודיעיןמכביםרעותויו"רמרכזהשלטוןהמקומי-מרחייםביבס
 ראשמועצהאזוריתרמתנגבויו"רמרכזהמועצותהאזוריות-מרשמואלריפמן
 גןויו"רועדתחינוך,מש"מ-ראשעירייתרמת-מרישראלזינגר
וועדתחינוך,מש"מראשמועצתכפרשמריהוויו"רתתועדתתקשובב-מרדרוראלוני
 מנכ"ליתמשרדהחינוך-גב'מיכלכהן

 מנכ"ליתמשרדהפנים-בכור-גב'אורנההוזמן
 מנהלהמינהללשלטוןמקומי,משרדהפנים-מרמרדכיכהן
כלהותקציביםבמשרדהחינוךמנהלמינהלכל-מרמשהשגיא

היועצתהמשפטיתבמשרדהחינוך-עו"דדוריתמורג
15-מנכ"לפורוםה-עו"דאיתןאטיה
 סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי-מראיתיחוטר
 סמנכ"לחינוךוחברה,מרכזהשלטוןהמקומי-גב'מיכלמנקס

 יועמ"שמרכזהשלטוןהמקומי-אריה-עהבןעו"דנו
 מנהלתמח'משפטיתבמינהלרגולציה,משפטובקרה,מש"מ-עו"דמירהסלומון
 מרכזפורוםועדיההוריםהיישוביים–מרזאבגולדבלט



http://www.knesset.gov.il/Mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=864
http://www.knesset.gov.il/Mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=41

