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

  לכבוד 

  א"והמוסדות התורניים שליט ראשי הישיבות

  א"והמוסדות התורניים שליט מנהלי הישיבות

  ס"השלום והברכה וכט

  

  

        !!!!!!!!        הודעה חשובה מאדהודעה חשובה מאדהודעה חשובה מאדהודעה חשובה מאדהודעה חשובה מאדהודעה חשובה מאדהודעה חשובה מאדהודעה חשובה מאד
  

        קטנותקטנותקטנותקטנותבישיבות בישיבות בישיבות בישיבות     ––––    ביקורת איתנות פיננסיתביקורת איתנות פיננסיתביקורת איתנות פיננסיתביקורת איתנות פיננסית/ / / / נוהל איתנות פיננסית נוהל איתנות פיננסית נוהל איתנות פיננסית נוהל איתנות פיננסית : : : : הנדוןהנדוןהנדוןהנדון
  

פרסם  הוא ללא כל הסבריםו ללא כל הכנה מוקדמתו """"מחטףמחטףמחטףמחטף""""בימים אלו ביצע משרד החינוך מעין   .א

ל "כבר בשנה –תחולה : לאמור( 1.1.16ו "טבת תשע' מיום כ תוקפם. נהלים חדשים בנושא שבנדון

 .)ו"תשע –הנוכחית 

 :הינן –שנתקל במושג זה לראשונה למי  – איתנות פיננסיתשל  העיקריות משמעויותיה  .ב

 ח כספי מבוקר מידי שנה"ודו שמירה על תקציב מאוזן .1

 כל פיגורללא  –במועד תשלומי שכר  .2

   )ו באמצע השנה"שהמוסד לא ייסגר ח( הגנה על התלמידים המתחנכים במוסד .3

 בזמן כולל כל ההפרשות הסוציאליותכי יקבלו את שכרם  - הגנה על עובדי ההוראה  .4

 או בכל מועד אחר שתדרוש חשבות משרד החינוך ,רבעוני ושנתי ,שוטף ;כספי דיווח על מצב .5

 ות המשרד חשב י"ון גבוה בפני ביקורות שיבוצעו עבציה עמיד .6

או של חידוש  ,חדשלהנפקה של רשיון חדש למוסד האיתנות הפיננסית של המוסד תהיה תנאי מוקדם   .ג

 .יקרשיון למוסד ות

ח הכספי "בקשר לדו כבר, עם רואה החשבון של מוסדכם –מומלץ מאד להיערך לכך בתיאום מלא 

 .מסיימים בימים אלושאתם  – 2015הסופי של 

 .ההחלטה הסופית בענין רמת האיתנות הפיננסית תהיה בידי חשבות משרד החינוך  .ד

' ם שני חערותיכם בנושא עד ליואת ה אנו חייבים .באתר שלנוגם אנו העלינו את עיקרי הדברים   .ה

  .זהחשוב ומרכזי מ שנוכל להתכנס ולטכס עצה בנושא "ע, 18.1.16ו "בשבט תשע
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