ב"ה ,כ' בטבת תשע"ז.

לכבוד
איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים
אמרי ברוך 1
בני ברק
שלום רב לאוהבי תורתך !

הנדון :הביקורות ואופן ההתנהלות של משרד החינוך – האגף למוסדות תורניים.

הננו בזאת בשם מוסדות רבים ,הן ישיבות גדולות והן כוללים – מרחבי הארץ,
הסובלים סבל רב מהביקורות במוסדות – שעורכים מפקחים מהאגף למוסדות
תורניים במשרד החינוך וכן מהתנהלות אגף זה בכללותו.
והנני לפרט מספר דברים ,על אף שישנם דברים רבים נוספים.
א.

ב.

ג.

ד.

הביקורות גורמות להשפלה וביזוי של תלמידי חכמים – בעלי שיעור קומה ,אשר צריכים
לעמוד בתור ולהזדהות אצל הפקחים המתייחסים אליהם כגנבים בלילה )כך לפחות
מתנהלים חלקם – בלא רגישות אל האנשים ואל בית המדרש כמקום של תפילה ולימוד
תורה(.
הביקורות נערכות באופן שמפריע את המהלך התקין של הלימודים והשיעורים –
המתקיימים במקום.
מתלונות רבות מאד שהגיעו ,מתקבלת תמונה חמורה – של הפרעה למהלך השיעורים
בכיתות ,או לשיעור הכללי של ראש הישיבה .התלמידים אינם מורשים להמשיך בשמיעת
השיעור ,אלא נדרשים להפסיקו ולהיכנס להזדהות בפני הפקחים .ישנן תלונות ממוסדות
– שאף נדרשו להפסיק תפילת מנחה לשם כך .בישיבה מסוימת – בעת שאמרו תהילים
לרפואת אחד מגדולי הדור שליט"א ,הופסקה אף אמירת התהילים על ידם!
יש לציין כי בשום מגזר אחר כמו :באוניברסיטאות ,במכללות או בכל מוסד לימודי
רשמי ,אין ביקורת בצורה משפילה ומבישה שכזו .היכן נמצא המוסד שבו נערכות
ביקורות דומות ואם בכלל .אמות הסיפים היו רועדות ומזדעזעות ,לו היו נערכות
ביקורות מעין אלו הנעשות במוסדות התורניים.
תלמיד הישיבה אינו יכול לצאת מבניין הישיבה – בכדי לקנות ביגוד לקראת חתונתו.
בחור הגר מחוץ לעיר ו/או במקום מרוחק ,אינו יכול לצאת לחופשת שבת לפני יום חמישי
בשעה  6.30בערב והוא חייב לחזור ביום ראשון עד השעה  9.00בבוקר .אברך כולל שאשתו
עובדת אינו יכול לצאת – כדי להוציא את בנו מהגן עקב מחלה ,חום וכו' .בנין הישיבה או

הכולל נהפכים להיות מעין בית כלא – אין יוצא ואין בא .כך מידי יום ,החל מהשעה 9.00
בבוקר ועד  7.00בערב.
ה .בחור שמתחתן בשעטו"מ ,חייבים לעשות לו עזיבה מידית במערכת תלמוד  ,שאם לא כן
ייחשב כחסר בביקורת ,על אף שקיים תיעוד מההזמנה שלו לחתונה ,או לחילופין
מתעודת הנישואין שלו.
ו .כל מי שנמצא בבנין בשעה שנערכת ביקורת ,נוכח לראות מקרוב את הבוקה ומבולקה
שישנה אז.
ז .חוסר של מעל  15%-20%בביקורת ראשונה -גורם לחסימה מתשלום ובביקורת השניה -
חוסר רציף )של אותם שנעדרו גם בביקורת הקודמת( של  5%בלבד – מביאה לקיזוזים
עצומים.
ח .מדוע אין יום קבוע שבו נכנסת ההקצבה ממשרד החינוך? ראשי הכוללים שרוצים לשלם
לאברכים )וזהו ממש פת לחם עבורם( ,נאלצים לחכות עד שהמשרד יבצע את התשלום.
ט .מדוע ישנם מועדים רבעוניים בלבד – לעזיבה וקליטה של תלמידים? מדוע אין אפשרות
לקלוט או להעזיב תלמיד בזמן אמת? כידוע הדבר גורם נזקים כספיים למוסדות.
ישנם דברים רבים ונוספים שיכולנו להעלות על הכתב ,אך רצינו רק להעלות נקודות למחשבה
ולדיון – מאותם הנושאים המעיקים עלינו ביום יום.

הננו בבקשתנו לאיגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים ,אשר עומדים תדיר כחומה בצורה –
להגן על מוסדות התורה בארץ הקודש ,לקיים ישיבה דחופה בעניינים הנ"ל – עם נציגים של
המוסדות ,בכדי שניתן יהיה ולו במעט לשנות את הנהלים ולאפשר את ההתנהלות השוטפת של
המוסדות ללא הפרעות.
ונזכה ל"תשועה ברוב יועץ" – להגיע להסכמות הנבונות והרצויות.

בכבוד רב ובברכה

