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  ז"בכסלו תשע' כח ,ד"בס
  2016בדצמבר  28

  

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

  לכבוד 

  א"והמוסדות התורניים שליט ראשי הישיבות

  א"מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים שליט

  ס"השלום והברכה וכט
 

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

 מיד עם העברת –פ מידע נוסף שנמסר לנו "כי בהתאם למה שפורסם וכן ע ,לכםאנו שמחים לבשר   .א

, בתוך ימים –ייערכו באגף למוסדות תורניים במשרד החינוך להעביר , 2016התשלום השוטף לדצמבר 

העברה של רזרבות כספיות שבוצעו כתוצאה מה ,כולליםהמגיעים לישיבות ול) 'שלב ב( נוספים הפרשים

בטיח את העמדת התעריפים בשנת ר משאההסכם הקואליציוני  מתוך הבנה לקיומו של ,כל זאת .עתה

ח לתלמיד "ש 473.- ערך הנקודה על סך של והעמדת 2012-תה מתכונת שהיתה נהוגה בעל או 2016

. בשל העברות מהרזרבה נוספו אי אלו סכומים( .ב טבלה עדכנית"רצ .ח לאברך כולל"ש 851.4 -ישיבה ו

 ).ח"ש 477בשנת הכספים הקודמת עמד התעריף הסופי על . ית הטבלהשימו לב בתחת

א שהשקיעו מאמצים "א והרב מאיר פרוש שליט"התודה והברכה לחברי הכנסת הרב משה גפני שליט  .ב

כ התודה למר עמוס צייאדה "וכמ. עוד כהנה וכהנה ת ימשיכו"עד עתה ובעזהי יםלהשגת התקציב רבים

  .ל הפועלמנהל האגף שהוציא את הדברים א
    

  

  

  

  

  1/16  2/16  3/16  4/16  5/16  6/16  7/16  8/16  9/16  10/16  11/16  12/16  

 שולם בפועל
  לתלמיד

460  460  440  440  440  440  440  440  464  445  445  430  

שלב הפרשים 
  ששולמו' א

  8/16בחודש 

4  4  24  24  24  24  24  24   -   -   -    

הפרשים שלב 
שישולמו ' ב

  בימים אלו

9  9  9  9  9  9  9  9  9  28  28  43  

103  

  533  473  473  473  473  473  473  473  473  473  473  473        ככככ""""סהסהסהסה

  1/16  2/16  3/16  4/16  5/16  6/16  7/16  8/16  9/16  10/16  11/16  12/16  

שולם בפועל 
  לתלמיד

828  828  792  792  792  792  792  792  835.2  801  801  774  

שלב הפרשים 
  ששולמו' א

  8/16בחודש 

7.2  7.2  43.2  43.2  43.2  43.2  43.2  43.2   -   -   -    

הפרשים שלב 
שישולמו ' ב

  בימים אלו

16.2  16.2  16.2  16.2  16.2  16.2  16.2  16.2  16.2  50.4  50.4  77.4  

185.4  

  959.4  851.4  851.4  851.4  851.4  851.4  851.4  851.4  851.4  851.4  851.4  851.4        ככככ""""סהסהסהסה

  מידעון
 22/  ז"תשע

        בחור ישיבהבחור ישיבהבחור ישיבהבחור ישיבה    ––––    300300300300סוג סוג סוג סוג 
 

 אברך כוללאברך כוללאברך כוללאברך כולל    ––––    605/605/605/605600600600600/סוג סוג סוג סוג 

  ב טבלה מעודכנת"עקב תוספת תקציב מצ

 צהובהתוספת מופיעה ברקע 


