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  כולם����כוללים   ����ישיבות גדולות  ����פנימיות תורניות  ����ישיבות קטנות     ���� ::::מיועד ל
  

  כבודל

  מנהלת, חבצלת סלומון' הגב

  המחלקה למוסדות ציבור 

  משרד הרווחה                                          

  ירושלים
  

  ,שלום רב    
  

  
        פרויקט הסיוע לפנימיות במשרד הרווחהפרויקט הסיוע לפנימיות במשרד הרווחהפרויקט הסיוע לפנימיות במשרד הרווחהפרויקט הסיוע לפנימיות במשרד הרווחהבבבב    ––––דרישות סף חריגות דרישות סף חריגות דרישות סף חריגות דרישות סף חריגות : הנדון

      
  ,סלומון הנכבדה' גב      
  

מיות המצוי לפנימתקצוב שוטף של פרויקט הסיוע  נהנות ,פנימיות תורניות 200-עלה ממלש ,מזה עשרות שנים  .א

ימיה חשובה נאך ההתמקדות בסעיף הפ, הוא אמנם חלקי הסיוע. ולךשתחת ניה –במחלקה למוסדות ציבור 

   .מדובר בסעיף שהוצאותיו מרובות מאדשכן  ,לעין ערוך

בין יתר עשרות (להמציא  ,י תקציבו הוא"ל ולהיתמך ע"כדי להיכלל בפרויקט הנ! הסףהסףהסףהסףאחד מתנאי , ברם  .ב

, ראש הישיבה :וזה כולל את( אישור כי העובדים הבאים במגע יומיומי עם התלמידים) מסמכים נוספים

 . שחפתשחפתשחפתשחפתהאינם חולים במחלת  )ב"תחזוקן וכיו, טבח, מדריכים, גיחהמש

 .העובדים מסרבים או מתחמקים מביצועה .כי מדובר בבדיקה פולשנית ובלתי נעימה, את בודאי מודעת לכך  .ג

 .מה שאומר השבתת המוסד מלימודים לתקופה ממושכת ,ביקורים במרפאה מיוחדת 2בלפחות  היא כרוכה גם

 בתוככי בית החוליםבתוככי בית החוליםבתוככי בית החוליםבתוככי בית החוליםיולדות שנחשפו לחיידק אלים  80על  ,מה שנתפרסם רק בימים אלו את בפניך צייןדי אם נ[

  ].י צוות שנשא את החיידק"ע –

התומך או מתקצב דמי אחזקה של תלמידים  ,גוף ממשלתי אףדרישה זו איננה קיימת ב, ל"מעבר לכל הנ  .ד

  ).ב"ן וכיו"מת, שירות ילד ונוער( בפנימיות

זו  וחריגה וזרהמה של דרישה תהסרל ,טיתמשפאם בדרך ו מקצועיתבדרך אם , אנו מבקשים את התערבותך  .ה

 . די באישור כללי של הרופא המטפל כי אין לעובד מחלות מדבקות כלשהן, לדעתנו. לגמרי

שהחליטה באופן שרירותי  ,של ועדת התמיכות "רוחב דעתה"עומד כאן למבחן  ,אופן מיוחדבכי , להדגיש בחשו  .ו

הינן דרישות סף שבלעדיהן הבקשה בכלל לא מובאת  ,של רשויות כיבוי אששל רשויות כיבוי אששל רשויות כיבוי אששל רשויות כיבוי אש    אישוראישוראישוראישורהכמו גם ל "הנכי האישור 

של חברי ועדת  שיקול הדעת ואואיה ה? מעוגן בתבחיניםהיכן זה ? היכן זה מופיע בחוק הפיקוח! ?מדוע. לדיון

 ?התמיכות

את דבריו לבוא ולהשמיע  ,,,,ציבורציבורציבורציבורההההנציג נציג נציג נציג  אתמפעם לפעם תמיכות לא מזמינה מדוע ועדת ה, ואחרון אחרון חביב  .ז

  ?התמיכותבפני ועדת 

  .ממתינים להתייחסותך  .ח
  

  בכל הכבוד הראוי
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