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מיועד ל  :ישיבות קטנות  פנימיות תורניות ישיבות גדולות  כוללים כולם

פרוטוקול
מאסיפה שהתקיימה ביום שני יא' בטבת תשע"ז 9.1.17
בכנסת – בחדר סיעת יהדות התורה
משתתפים :שר הבריאות – הרב יעקב ליצמן ,סגן שר החינוך – הרב מאיר פרוש וחברי הכנסת; הרב ישראל אייכלר,
הרב יעקב אשר ,הרב מנחם אליעזר מוזס והרב אורי מקלב
מנהלי המוסדות :הרב ראובן ברייש ,הרב שלמה ברילנט ,הרב אברהם פרידמן ,הרב שלמה קוסטליץ ,הרב
אברהם שנור )וכן הרב אברהם בלושטיין והרב ישראל לייזר – מעירית בני ברק(.

על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.

מצוקת המוסדות התורניים בכל מה שקשור להנפקת אישורים תברואיים – ע"י לשכות הבריאות המחוזיות.
חוק הפיקוח על איכות המזון לתזונה נכונה במוסדות החינוך ה'תשע"ו.
המצוקה התקציבית של מוסדות תורניים פנימיתיים מול משרד הרווחה.
דרישת משרד הרווחה לאישור רפואי לעובדי הפנימיה )שאינם חולים בשחפת(.

 מנהלי המוסדות הציגו את המצוקה היום יומית הקשה ,להשיג בצורה מסודרת וזמינה אישור תברואי למוסד
מלשכות הבריאות המחוזיות .מה שכורך עמו בדרך כלל ובאופן מיידי ,סנקציות תקציביות – מצד משרד החינוך
ומשרד הרווחה.
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן וחבר הכנסת הרב ישראל אייכלר דווחו על החוק שהגישו בימים אלו לביטול הצורך
בחידוש רשיון שנתי למוסדות החינוך החרדי) .לפי הצעת התיקון לחוק ,במקום תקופה מינימאלית לקבלת רשיון העומדת כיום
על שנת לימודים אחת ,היא תורחב ל 5-שנות לימודים .כן יתווסף לחוק" :פג תוקפו של הרשיון ,יוגש למנהל אישור הרשות המקומית
לקיום המבחנים למתן הרשיון ויחודש תוקף הרשיון באופן מיידי ,מלבד אם קיימת עילה לביטול הרשיון"(.

 מנהלי המוסדות העלו את חוק הפיקוח על איכות המזון ,שבימים אלו התקנות שלו נדונו ואושרו בועדת החינוך של
הכנסת .מנהלי המוסדות בקשו להחריג את הישיבות הקטנות מאחר והם פועלים מכח חוק אחר )חוק מוסדות
תרבותיים ייחודיים ה'תשס"ח( וגם לא קשורים לנושא )אם בגלל שחלק גדול מן התלמידים סועד בביתו ואם בגלל
שמשרד החינוך  -בשונה מכל בתי הספר בארץ – אינו מתקצב כלל את הנושא(.
 מנהלי המוסדות העלו את המצוקה התקציבית הקשה מנשוא ,של כ 100-מוסדות תורניים פנימיתיים ,שבימים אלו
ממש שלל מהם משרד הרווחה )בשל סיבות טכניות גרידא( ,העברה של תמיכות כספיות )שהושגו ע"י חברי הכנסת
מסיעת יהדות התורה( ,שנתקבלו מהרזרבה הכללית בסוף .2016

מחליטים:
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן בסיועו של חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר ,ימשיכו לקדם את החוק לביטול
הצורך בחידוש רשיון שנתי למוסדות החינוך החרדי .עד לאישור החוק ייעשו פעולות מנהליות שונות לשיפור
המצב הקיים .כמו כן ניתן לפנות בנושאים אלו ובכל עת ללשכת שר הבריאות.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר יבקש רוויזיה להחלטות של ועדת החינוך ,במטרה סופית להחריג את הישיבות
הקטנות – מחוק הפיקוח על איכות המזון.
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן יבוא בדברים עם שר הרווחה מר חיים כץ )ובשלב מאוחר יותר במידה ויהיה
צורך בכך ,גם עם המנכ"ל החדש שמונה בימים אלו למשרד הרווחה – מר אביגדור קפלן( ,במטרה למצוא פתרון
מניח את הדעת שיאפשר להעביר לכ 100-מוסדות פנימיתיים ,את התמיכות הכספיות שנשללו מהם בסוף .2016
בענין האישור הרפואי לעובדי הפנימיה – ביקש שר הבריאות להעביר לו פניה כתובה ומסודרת בנושא זה.
להביא את הדברים גם בפני חבר הכנסת הרב משה גפני – יו"ר ועדת הכספים )שנבצר ממנו להשתתף באסיפה(,
שיטיל את השפעתו ויצטרף לפעילות בתחומים ובנושאים הנ"ל.
רשם  :אברהם פרידמן

