
  מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים איגוד

מה ( 1אמרי ברוך ' רח: כתובת   . ברק בני 1190. ד.ת. בני ברק )- 1קו
ן      www.igoodindex.com: אתרנוegood@012.net.il : ל"דוא 1533-6193194: פקס 03-5785349: טלפו

 
 

  ו"בטבת תשע' כב, ד"בס
  2016בינואר  3

  
  

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

  
  לכבוד                     לכבוד         לכבוד                                             לכבוד 

  הרב יעקב ליצמן       הרב מאיר פרוש               הרב אריה דרעי                 הרב משה גפני
  סגן שר החינוך            השר לפיתוח הנגב והגליל     שר הבריאות         הכספים דתר וע"יו

  
  ס"השלום והברכה וכט

  
  

  !!!!!!!!????????הלנצח יימשך הקיפוחהלנצח יימשך הקיפוחהלנצח יימשך הקיפוחהלנצח יימשך הקיפוחהלנצח יימשך הקיפוחהלנצח יימשך הקיפוחהלנצח יימשך הקיפוחהלנצח יימשך הקיפוח        ––––––––ל ל ל ל ל ל ל ל """"""""תלמידי חותלמידי חותלמידי חותלמידי חותלמידי חותלמידי חותלמידי חותלמידי חו: הנדון
  

, בלבד 60%בשיעור של  –ל "חו במהלך השנים האחרונות תוקצבו תלמידי כי, בודאי ידוע לכם  .א
כך לגבי תלמידי ישיבות גבוהות וכך לגבי  –מהתעריף שהיה קבוע באותה עת לתלמידים ישראליים 

 .פ כל אמות מידה"חד וכואב ע –מהתעריף הרשמי  40%קיצוץ בהיקף של . אברכי כוללים

לעולם התורה בשל עוינותה  ,שהיתה ידועה לשמצה – הממשלה הקודמת לקראת סוף תקופתה של  .ב
 ללא הנמקה !!!!לגמרילגמרילגמרילגמריעוד יותר והופסק ל "קוצץ התעריף של תלמידי חו, 2013-2015ושעיקריה היו בשנים 

 .0%מלא ותשלום של קיצוץ : לאמור. ממש שיש בה

ניינם כי עהובטח וסוכם , ממשלה הקודמתה גזרות לתקן את היה שאמור, בהסכם הקואליציוני האחרון  .ג
 .2015מתחילת  תשלום רטרואקטיבי יהיה .להיות כבעבר ובל יוסדר ויש"של תלמידי חו

כמו גם בשל הצורך לערוך שינוי , 2015-2016לשנים  בשל השיהוי הממושך באישור תקציב המדינה  .ד
קושי מיוחד . 2015רטרואקטיבי גם עבור לניקים "לחונוצר מצב שלא ניתן היה כבר לשלם , בתבחינים

  .בלבד 2015יכה עבור תלמידים אלו בלבד ועבור שנת ולמיין את בקשות התמהיה לקלוט 

  :2015שנת ל –לניקים "לתלמידים חוחלופות לפיצוי  2הוצעו . עמנו דיוניםמו במחלקת הישיבות קויי

כך . 2015ינואר +  2016עבור ינואר ( 1.2=2×0.6: לאמור ,מידי חודש בחודשו יעבור תשלום כפול .1
 ).2016וף שנת ועד לס במרץכך הלאה הלאה בפברואר ו

ישראלי ה לזה של התלמיד )או כמעט זהה(תעריף זהה  2016-2017ל יקבלו בשנים "תלמידי חו .2
 . לעולם ועד –ל ייבלע וישאר כך "לתלמידי חו" החדש הזה"המקביל להם ותוך תקווה שהתעריף 

פיצוי  אין בהםכי  ,ניתן מיד לגלות, ובעיקר מהתבחינים ששונו לאחרונה החלופות 2-מעיון קל ב  .ה
המגיעים  פרשיםהכי ה ,בשילוב של הוראת שעה דאגה לכך "נעלמהיד ". מושלם לכל האמור לעיל

 . אך לא מעבר לכך ,או אולי בחלקם, םכמחציתב רק ויבוצע, לכשיבוצעו ,2015ל בשנת "לתלמידי חו

 לשנת שהגיעו להםקבלו את כל ההפרשים כבר  ,במערכתהישראלים כאשר כל התלמידים  –––– בפועלבפועלבפועלבפועל  .ו

פ "לא ע .לא קבלו עד לרגע זה אף לא שקל אחדעדיין מדשדש והם לניקים "החוהתלמידים ענין , 2015

  .2פ חלופה "ולא ע 1חלופה 

 ?עד מתי  .ז

  
  
  
  
  
  
  

   מנהל אגף בכיר מוסדות תורניים, למר עמוס צייאדה  :תקהע
  א"הכוללים והמוסדות התורניים שליט, הישיבותומנהלי ראשי           

  מידעון
 28/ ו "תשע


