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מידעון
תשע"ו 11/
מיועד ל  :ישיבות קטנות  פנימיות תורניות ישיבות גדולות כוללים כולם

לכבוד
הגב' מיכל כהן ,המנהלת הכללית
משרד החינוך
רח' שבטי ישראל 34
ירושלים
שלום רב,
הנדון :רשיונות לבתי ספר
סימוכין :מכתבך מיום  20.10.2015שנתקבל היום !!!
גב' כהן הנכבדה,
א .יש לי ולחברי באיגוד את התחושה ,כי אנו לא ממוקדים די עם הבעיה החמורה של – אי הנפקת
רשיונות לבתי ספר .אנרגיה רבה מאד מבוזבזת על ניסוחים ועל פורמליות.
ב .לצערנו ,מבחן התוצאה והמציאות בשטח חזקים יותר מכל .עשרות רבות של מוסדות עדיין ללא רשיון
חתום וכפועל יוצא מכך הם גם ללא תקצוב .קריסתם היא שאלה של ימים) .אני מציע לך לעשות פניית דמי
למוקד שלהם 02-5601000 :בשם בי"ס כלשהו ולשמוע את התשובות הלקוניות" :ממתין להחלטה ,ממתין להחלטה" ,בלי
כל יכולת כמובן ,לפנות לממונים(.

ג .מי שמציע במשרד שיפורים ופתרונות מערכתיים נרחבים ,חייב גם לכרוך זאת בלוח זמנים מדויק
ומדוקדק ,כמו גם לצאת מתוך הנחת יסוד בסיסית – בלתי ניתנת לערעור – שאחת ל 30-יום מעביד
חייב לשלם את השכר של עובדיו .כך ע"פ חוק במדינת ישראל – מה אפשר לעשות?!
העברת מקדמות יכולה להיות פתרון – גם הוא בדיעבד גדול –ל 2-או  3מקרים .היא לא יכולה לשמש
כפתרון לעשרות רבות של מקרים.
ד .אנו לא מעלים בדעתנו ,שאת תתני יד למצב שבו אנו נהפוך ל"שק חבטות" ולהתנהלות ה"נמרחת" על
פני חודשים ארוכים.
ה .אנו מבקשים לקיים אצלך פגישה דחופה ,יחד עם כל אלו הנוגעים בדבר ,בכדי לנסות ולמצוא פתרון –
יצירתי אולי ,שיניח את דעתם של הצדדים "ותשועה ברב יועץ" )משלי יא' .(14
בכל הכבוד הראוי,
אברהם פרידמן
העתקים :מר נפתלי בנט ,שר החינוך
חה"כ הרב מאיר פרוש ,סגן השר
חה"כ הרב משה גפני ,יו"ר ועדת הכספים
חה"כ הרב יעקב מרגי ,יו"ר ועדת החינוך
מר גור רוזנבלט ,מנהל המינהל לרישוי ,בקרה ואכיפה
מנהלי המוסדות

