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מידעון

בס"ד ,ו' מנחם אב תשע"ו
 10באוגוסט 2016

תשע"ו 67 /
מיועד ל  :ישיבות קטנות  פנימיות תורניות ישיבות גדולות כוללים כולם

פרוטוקול
 9/8/2016בלשכת מנכ"ל משרד הרווחה
מישיבה שהתקיימה ביום שלישי ה' מנחם אב תשע"ו /8/2016
בקרית הממשלה ירושלים
משתתפים :מר אלי ח .יבלון ,עו"ד – מנכ"ל משרד העבודה והרווחה ,מר אברהם פרידמן – יו"ר איגוד מנהלי
ישיבות ,מר אברהם יעקב שנור – נזר ישראל חסידי גור ראשון לציון.
על סדר היום:
פרויקט הסיוע לפנימיות – התנהלות המוסדות מול המשרד.
 אברהם פרידמן ואברהם יעקב שנור בקשו להודות למנכ"ל על הסכמתו לקיים את הפגישה הנוכחית ועל נכונותו
בכל עת ,לסייע למוסדות ולפנימיות התורניות ,בהתנהלות השוטפת שלהם מול המשרד.
במהלך הפגישה הועלו הנקודות הבאות:
א .בענין הקיצוץ של  3חודשי תמיכה לכ 20-מוסדות:
ניתן היה להתרשם כי המנכ"ל עשה מצידו הכל בכדי להתמודד ולפתור את הבעיה ,אך כנראה שזו אינה
מתאפשרת ואולי או בעיקר ,בשל התנגדות של פקידים במשרד החשכ"ל באוצר.
מר פרידמן מסר שלא ניתן יהיה לעצור את המוסדות מלהגיש תביעה משפטית נגד המשרד .למיטב ידיעתו
ישנה התארגנות מתקדמת בענין זה.
ב .בענין אכיפת חוק הפיקוח על המעונות:
הוצג בפני המנכ"ל החוזר של גב' חבצלת סלומון מיום  19.6.2016בנדון הוצאת רשיון וניהול מעון בהתאם
לדרישות חוק הפיקוח על המעונות תשכ"ה.1965-
הובטח ע"י המנכ"ל כי תהיה התגמשות ולא תהיה שום פגיעה חד צדדית במוסדות בלא שתהיה הידברות
מוקדמת ונסיון להתמודד עם הבעיות.
ג .עיכוב מתמשך של כ 5-חודשים בהעברת יתרת  10%מהתקציב השנתי:
כפי הידוע ישנו קיזוז חודשי שוטף וקבוע לאורך כל השנה של  10%מהתקציב עד להגשת דו"ח ביצוע שנתי.
כל המוסדות נדרשו להגיש את הדו"ח עד  30.3.2016ועד לרגע זה טרם קבלו את התשלום של 10%
מהתקציב השנתי.
לגבי שנת הלימודים הנוכחית תשע"ו – לאחר שיחה טלפונית שקוימה תוך כדי הפגישה עם מנהלת
המחלקה למוסדות ציבור – התשלום יבוצע בתוך שבוע.
לגבי השנים הבאות – יש להעביר למנכ"ל הצעה שתקטין למינימום או שתייתר ,את הצורך לשריין חלק
מהתקציב ,עד להגשת דו"ח ביצוע כנדרש.
ד .כח אדם במחלקה למוסדות ציבור:
בפני המנכ"ל הועלתה האפשרות שההתנהלות הנוכחית שהינה "איטית ונגררת" מקורה אולי בחוסר כח
אדם במחלקה ו/או תחלופה גבוהה מדי של הפקידות במקום .המנכ"ל הסביר את המצוקה הגדולה הקיימת
במשרד לתקני כח אדם ,אך גם במצב זה אסור שהמוסדות יסבלו ולא יקבלו את השרות המגיע להם.
הנושא צריך בדיקה מעמיקה.
רשם :אברהם פרידמן

