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בס"ד ,כה' באב תשע"ו
 29באוגוסט 2016

מיועד ל  :ישיבות קטנות  פנימיות תורניות  ישיבות גדולות כוללים כולם
לכבוד
מר אליעזר ח .יבלון ,עו"ד
המנהל הכללי
משרד העבודה והרווחה
ירושלים
שלום רב,

הנדון :המחלקה למוסדות ציבור – עדכונים
מר יבלון הנכבד,
כהמשך לפגישתנו האחרונה מיום שלישי ה' מנחם אב תשע"ו  9.3.2016בלשכתך וכהמשך לשיחות הטלפוניות איתך,
אני מבקש להציג בפניך את העדכונים הבאים .כל זאת כהמשך לפרוטוקול מאותה פגישה שכבר העברנו אליך.
בענין אכיפת חוק הפיקוח על המעונות:
מנהלת המחלקה למוסדות ציבור הגב' חבצלת סלומון – ממתינה לקיום דיון ממצה אצלך ,ע"מ לסכם נהלים
ברורים לאכיפת חוק זה לקראת שנת הלימודים החדשה – תשע"ז ,העומדת ממש בפתחנו .אכיפת החוק נוגעת
ונושקת בנושאים כמו :השכלת מנהל הפנימיה והצוות ,תקני כח אדם וכו' וכו'.
עיכוב מתמשך של כ 5-חודשים בהעברת יתרת  10%מהתקציב השנתי:
בימים אלו ממש ,שוחרר התקציב הנדון ,אך רק באופן חלקי וגם הוא רק לחלק מן המוסדות ולא לכולם.
הסכומים שהועברו היו גם ללא פרוט – עובדה שיש בה די כדי ליצור התמרמרות נוספת.
אנו סבורים ,כי כל הנושא דורש רוויזיה וכי שריון של  – 10%בתקציב החדש ,יהיה גבוה ומיותר לחלוטין .עוד
יצויין ,כי שחרור ותשלום של יתרת התקציב שבנדון נכרך בחשבות – עם התשלום השוטף של אוגוסט .2016
מוסדות שלא קבלו עדיין את תשלום היתרה ,גם השוטף של אוגוסט  2016מעוכב להם.
כח אדם במחלקה למוסדות ציבור:
אנו עדיין סבורים ,כי חלק מההתנהלות הנוכחית של המחלקה מקורה בחוסר כח אדם ו/או תחלופה גבוהה מידי
של הפקידות במקום .גם בענין זה שווה לעשות חשיבה חוזרת ומתקנת.
מתן אורכה להגשת מבחני הכנסה:
בפגישה הנ"ל העלינו בפניך – בע"פ ,את הבעיה הייחודית הקיימת בשנת הלימודים הנוכחית – תשע"ז ,בשל
העובדה כי א' אלול תשע"ו )מועד פתיחת שנת הלימודים בישיבות( יוצא ב – 4.9.2016 -מה שמונע ולא מאפשר
למוסדות ,להגיש את מבחני ההכנסה בצורה מושלמת ,מכיוון שאין בידם עדיין את מצבת התלמידים העדכנית
והסופית שלהם לשנה החדשה.
לדעתנו ,נדרשת אורכה של  15יום לפחות ועד לתאריך  15.9.2016ע"מ שהם יוכלו להיערך לכך כראוי) .מנהלת
המחלקה הגב' חבצלת סלומון מוכנה לתת לצורך זה  3-4ימים בלבד(.
בענין הקיצוץ של  3חודשי תמיכה לכ 20 -מוסדות:
קבוצת המוסדות התארגנה ושכרה את שירותיו של עו"ד עוזי אליעזר ,אשר שוקד בימים אלו על הכנת כתב
תביעה נגד משרד הרווחה .לטענתו – ועדת התמיכות של המשרד לא פעלה כראוי בעניינם .ממתינים
להתפתחויות.
אנו ממתינים ומקווים לטיפולך המסור בנושאים הנ"ל.
רצ"ב פרוטוקול מהפגישה האחרונה בלשכתך מיום 9.8.2016
בכל הכבוד הראוי
אברהם פרידמן
העתק :להרב משה גפני ,חה"כ יו"ר ועדת הכספים

