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  ז"בטבת תשע' י, ד"בס
  2017בינואר  8

  

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

  למכובדנו

  כ"חה, א"מרגי שליטיעקב הרב 

  ר ועדת החינוך"יו

  כנסת

  ירושלים
  

  ,שלום רב
  
  

        ????בישיבות הקטנותבישיבות הקטנותבישיבות הקטנותבישיבות הקטנות    ––––    ''''וווו""""תשעתשעתשעתשע''''הההה    החינוךהחינוךהחינוךהחינוך    ל איכות המזון לתזונה נכונה במוסדותל איכות המזון לתזונה נכונה במוסדותל איכות המזון לתזונה נכונה במוסדותל איכות המזון לתזונה נכונה במוסדותחוק הפיקוח עחוק הפיקוח עחוק הפיקוח עחוק הפיקוח ע'''' :הנדון
      
  ,הנכבדמרגי הרב     

  

להסב , ואים לנכון לפנות אליךראנו . על התקנות לחוק שבנדון ,של הכנסתבימים אלו דנים בועדת החינוך 
  .תשומת לבך ולבקש את מעורבותך

  

חוק מוסדות "פועלות מכח  ,13-18לתלמידים בטווח הגילאים  –' ישיבות קטנות'רובם המוחלט של ה  .א
 ."ח"תשס'חינוך תרבותיים ייחודיים ה

ביחס  ,מעיד אף הוא על היותם ייחודיים ומוחרגים ,"ייםתרבותיים ייחוד: "שמם הכולל של מוסדות אלו  .ב
ל בתי הפועלים מכח חוק הפיקוח ע ,ממלכתיים דתייםהממלכתיים וה – למוסדות החינוך הרגילים

 .ט"תשכ'הספר ה

מערכת שעות (הן בשל אופי התנהלותם הייחודי  ,מחוייבת "תרבותיים ייחודיים"החרגתם של מוסדות ה  .ג
התלמידים מרבית הפסקת צהריים ממושכת שבה , בערב 22:00-ומסתיימת ב בבוקר 7:00-שמתחילה ב

בערכים ! בלבד 30%(ייחודי הן בשל תקצובם הממשלתי הו ,)סרים לביתם לארוחת צהריים ועוד
 )נושא התזונה במוסד החינוכי אינו מתוקצב אף לא בשקל אחד. עבור שעות ההוראה –ריאליים 

 .     א"וחנית הפרוסה על מוסדות אלו מצד גדולי ישראל שליטובעיקר בשל מעורבותם והחסות הר

אינו מצדיק כי האחריות על קיומו של החוק שבנדון  ,האופי המיוחד של מוסדות אלו כפי שצויין לעיל  .ד
כאשר מנגד משרד החינוך אינו מתקצב , והעומדים בראשם תושת על הנהלתם של אותם מוסדות

 .בנושא זה –אותם כלל 
ישנו משקל וחשיבות לסוג המוסד החינוכי  ,פ הכתוב בחוק שבנדון ובתקנותיו"ין כי גם עייצו

גיל הילדים המתחנכים בו ולאחריות ההורים או הועד המייצג , )דיפרנציאציה בין המוסדות השונים(
 .שלהם על הנעשה בתחום שבנדון

את  אשר בשעתו פעל וקידםכגוף הפועלות כאמור באופן ייחודי ו ,כגוף מייצג של אותן ישיבות קטנות  .ה
אנו באים בפניה זו בבקשה מיוחדת לדאוג לכך שייקבע , אצלם תקנותיו והפעלתו, חקיקת החוק

 .בתקנות באופן מפורש כי החוק שבנדון לא יחול על הישיבות הקטנות
ות כויכי הם מודעים לאחריותם בדבר אי ,הורי התלמידים כל די יהיה להסתפק בהצהרה של, לחילופין

 .אחריות לכךהוהם נושאים בכל  המזון והתזונה הניתנת לילד שלהם
  
  

  בכל הכבוד הראוי
  
  

  אברהם פרידמן
  

  הנגב והפריפריה, שר הפנים, להרב אריה דרעי: העתק
  ר ועדת הכספים"כ יו"חה, להרב משה גפני          

  מידעון
 'ב 27/  ז"תשע


