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  לכבוד
  איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים

  1אמרי ברוך 
  בני ברק

  

  !שלום רב לאוהבי תורתך 

  

  .מוסדות תורנייםהאגף ל –משרד החינוך  ההתנהלות שלאופן ו ביקורותה: הנדון

  

, מרחבי הארץ –הן ישיבות גדולות והן כוללים , מוסדות רבים בשם ו בזאתהננ

מוסדות מהאגף ל םפקחימשעורכים  –במוסדות קורות הסובלים סבל רב מהבי

  .בכללותו זה אגףכן מהתנהלות ו במשרד החינוך תורניים

  .נם דברים רבים נוספיםשעל אף שי, והנני לפרט מספר דברים

צריכים אשר , קומה בעלי שיעור –תלמידי חכמים  של הביקורות גורמות להשפלה וביזוי  .א

 כך לפחות(כגנבים בלילה יהם המתייחסים אל ולהזדהות אצל הפקחיםלעמוד בתור 

מקום של תפילה ולימוד המדרש כבית אל האנשים ואל בלא רגישות  – חלקם מתנהלים

 ).תורה

 – שיעוריםהמהלך התקין של הלימודים וה אופן שמפריע אתב ותהביקורות נערכ  .ב

 .במקוםהמתקיימים 

רעה למהלך השיעורים של הפ – תמונה חמורה מתקבלת, מתלונות רבות מאד שהגיעו

התלמידים אינם מורשים להמשיך בשמיעת  .של ראש הישיבה יללכהשיעור לאו  ,בכיתות

מוסדות מתלונות  ישנן. פקחיםכנס להזדהות בפני הילהפסיקו ולהנדרשים אלא , השיעור

תהילים  בעת שאמרו –ישיבה מסוימת ב .שאף נדרשו להפסיק תפילת מנחה לשם כך –

 !על ידםאמירת התהילים  אף הופסקה ,א"ולי הדור שליטדלרפואת אחד מג

או בכל מוסד לימודי במכללות  ,ותבאוניברסיטא: כמו אחריש לציין כי בשום מגזר   .ג

 נערכותבו מוסד שההיכן נמצא . זושכביקורת בצורה משפילה ומבישה  אין ,רשמי

לו היו נערכות  ,ותומזדעזע ותרועדפים היו יסאמות ה .ואם בכללביקורות דומות 

 .התורנייםמוסדות נעשות בהמעין אלו  ביקורות

 .לקנות ביגוד לקראת חתונתובכדי  –הישיבה  מבנייןישיבה אינו יכול לצאת התלמיד   .ד

יום חמישי לפני שבת חופשת אינו יכול לצאת ל, או במקום מרוחק/ובחור הגר מחוץ לעיר 

שתו אברך כולל שא. בבוקר 9.00השעה  עדלחזור ביום ראשון הוא חייב בערב ו 6.30שעה ב

הישיבה או בנין . 'חום וכו, מחלהלהוציא את בנו מהגן עקב  כדי –עובדת אינו יכול לצאת 



 9.00מהשעה החל  ,מידי יוםכך  .אין יוצא ואין בא –בית כלא להיות מעין  כיםנהפהכולל 

 .בערב 7.00בבוקר ועד 

שאם לא כן , במערכת תלמוד  מידיתחייבים לעשות לו עזיבה , מ"טובחור שמתחתן בשע  .ה

לחילופין  או ,חתונהלו לשהזמנה שקיים תיעוד מהעל אף , ייחשב כחסר בביקורת

 .שלו נישואיןהתעודת מ

 ומבולקהאת הבוקה מקרוב  נוכח לראות, ביקורתנערכת בשעה שמצא בבנין נכל מי ש  .ו

 .שישנה אז

 -  שניההובביקורת  חסימה מתשלוםגורם ל - ראשונה בביקורת 20%-15%מעל חוסר של   .ז

מביאה לקיזוזים  –בלבד  5%של  )גם בביקורת הקודמת אותם שנעדרושל (רציף  חוסר

 . עצומים

רוצים לשלם שראשי הכוללים  ?ממשרד החינוך מדוע אין יום קבוע שבו נכנסת ההקצבה  .ח

 .יבצע את התשלוםלחכות עד שהמשרד  נאלצים ,)עבורם םממש פת לח וזהו(לאברכים 

מדוע אין אפשרות  ?תלמידים ה שלקליטלעזיבה ו –בלבד ם ירבעוני מדוע ישנם מועדים  .ט

 .כידוע הדבר גורם נזקים כספיים למוסדות  ?לקלוט או להעזיב תלמיד בזמן אמת

רק להעלות נקודות למחשבה אך רצינו , שיכולנו להעלות על הכתבונוספים ישנם דברים רבים 

  .נושאים המעיקים עלינו ביום יוםהאותם מ – ולדיון

  

 – כחומה בצורה תדיר אשר עומדים, איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורנייםהננו בבקשתנו ל

ם של עם נציגי – ל"הנ נייניםלקיים ישיבה דחופה בע ,וסדות התורה בארץ הקודשלהגן על מ

ולאפשר את ההתנהלות השוטפת של לשנות את הנהלים ולו במעט בכדי שניתן יהיה , המוסדות

  .המוסדות ללא הפרעות

  .רצויותהנבונות והלהגיע להסכמות  – "תשועה ברוב יועץ"ונזכה ל

  

  בכבוד רב ובברכה

  

  

  

 


