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מידעון
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 30באוקטובר 2016

תשע"ז 5 /
מיועד ל  :ישיבות קטנות  פנימיות תורניות  ישיבות גדולות כוללים כולם
לכבוד
מר עמוס צייאדה
מנהל אגף בכיר מוסדות תורניים
משרד החינוך
ירושלים
שלום רב,

הנדון :דחיה על הסף של טיוטות נוסח לתיקון מבחני התמיכה בלימוד תורני ובפעולות למוסדות תורניים
.סימוכין :פניה לציבור שפורסמה בעיתונות  -לפני החגים ,לצד טיוטות נוסח שפורסמו באתר המשרד
בהתייחס לנושא הנדון ולסימוכין שלו ועל סמך פניות רבות שהגיעו אלינו ,אנו מבקשים – כגוף מייצג – להעיר
ולהביע דעה ועמדה כדלהלן:
א.

ב.

ג.

ד.

ה.
ו.

אין זה סוד ,כי השגת תקציב הישיבות בכללותו – כרוכה מידי שנה ,בהמון המון מאמצים ומאבקים ,מול כל
אלו שעינם צרה בו ובהתפתחותו של עולם התורה לגווניו – כאן בארצנו הק' .לשבחם של הח"כים
החרדיים והדתיים תיזקף עובדת התלכדותם במשותף והצלחתם בענין זה ,מתוך אחריות וראיה כוללת –
ארוכת טווח ,כי המשך התמיכה בעולם התורה הינה מחוייבת ,באשר הינה גם בעצם סוד קיומנו
והשרדותנו ,מול " 70הזאבים" – אותם עשרות מיליוני האויבים המקיפים אותנו סביב ומבקשים לכלותנו.
ובאשר לגופו של הנושא שבנדון .בעבר ובמשך שנים רבות ,היה נהוג תיערוף שונה שהביא לידי ביטוי אך
ורק את ההפרדה ההגיונית שבין תלמיד רווק לתלמיד נשוי בעל משפחה .כך במשך שנים ,תלמיד רווק קיבל
תעריף אחיד ,בין אם למד בישיבה גדולה ובין אם למד בישיבת הסדר ,או בכל ישיבה אחרת מכל סוג שהוא.
הוא הדין לגבי תלמידים נשואים – מה שקרוי "אברכים" ,תעריף אחד בכל מצב ובכל מוסד ,מכל סוג שהוא.
במשך השנים ,חל כרסום זוחל בענין זה ומידי תקופה אנו עדים לקבוצות לחץ מסוימות – חזקות כמובן,
המבקשות ומצליחות לשדרג לעצמם סוגים ותעריפים חדשים ,בלא כל הגיון ובלא כל הצדקה אמיתית לכך
– וגם זה בלשון המעטה .למותר לציין ,כי מבחינה חוקית מדובר בנסיון שדרוג שאיננו עניני ,איננו שוויוני
ואיננו מידתי.
כדי למנוע ריב ומדון שתקנו כל העת והבלגנו ,ביודענו גם ,כי המספרים הם לא גדולים והסכומים אף הם
אינם כמותיים ,במידה כזו שיצדיקו לצאת למאבק פנימי בינינו .על אף שמן הראוי היה שהדברים ייעשו
בהידברות בין ראשי הגופים המייצגים את המוסדות ועוד יותר מכך עם ראשי הנציגות הפוליטית בכנסת
)אולי ישנן עוד קבוצות בין הנתמכות ,אשר צריכות שדרוג והתייחסות מיוחדת( .גם מן הראוי היה,
שהנציגים הפוליטיים ,פטרוניהם של אותן קבוצות לחץ ,ידאגו בראש ובראשונה גם לתוספת תקציבית
עבורם כדי שהשדרוג החד צדדי הנ"ל ,לא יבוא מתוך הקופה המשותפת שבין כך היא מצומקת ולא על
חשבונם של אחרים.
כעת מתברר יותר ויותר ,כי השתיקה שלנו נוצלה לרעה – על כל המשתמע מכך .אותן קבוצות לחץ שאינן
יודעות שובעה ,מבקשות לנגוס שוב ושוב מהקופה המשותפת ולהכניס ידם עמוק עמוק לכיסם של אחרים.
מה שאומר שבהיעדר תוספת תקציבית ,קבוצה אחת תשודרג על גבם וחשבונם של קבוצות אחרות,
הנהנות מאותה קופה .מצב שכזה הינו בלתי נסבל.
כך הם הדברים לגבי ישיבות ההסדר ,מעודדות הגיוס ,מעודדות ההכשרות לצורך השתלבות בתעסוקה,
אולפנות ומדרשות לבנות ,מוסדות לאתיופים ,מוסדות פגועי התנתקות ,גרעינים תורניים ,כמו גם הגוף
המאגד ומייצג אותם ע"מ שיוכל להמשיך ולעשות חיל עבורם .הכל תפור מראש למישהו מאד מסוים.
כבדרך אגב יוער ו/או יורשה לנו לשאול ,אודות ישיבות ההסדר ,על העובדה שהן נתמכות בו זמנית מ2-
מקורות תקציביים ממשלתיים )משרד החינוך ומשרד הביטחון( ,בגין אותם תלמידים .האם אין בכך "כפל
תמיכות"? אשר כפי הידוע אסור ע"פ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
ועוד טרם אמרנו מילה אחת ,על כך שישיבות ההסדר הנ"ל ,מקבלות את כפל התמיכות גם באותה עת
שהתלמיד מחוייל וכלכלתו כולה הינה על צה"ל והוא אינו מצוי כלל בתחום הישיבה .מה שמעמיד אולי את
המוסד במצב של "שילוש תמיכות" .האם הדבר עולה בקנה אחד עם מינהל תקין?

ז .לאור כל הנ"ל ,אין צורך כלל להיכנס לניסוחים כלשהם ו/או לתיקונים במבחני התמיכה .דינן של כל
הטיוטות בכללותם ללא יוצא מן הכלל להידחות ולהימחק.
ח .אנו מבקשים את התייחסותכם בכתב ,כמו גם לאפשר לנציגות שלנו להופיע בפני הנהלת המשרד ו/או
ועדת התמיכות שלה ,ע"מ להשמיע את הדברים בצורה מפורטת וברורה יותר.

בכבוד רב

אברהם פרידמן

העתקים :למר נפתלי בנט – שר החינוך
להרב יעקב ליצמן – שר הבריאות
להרב אריה דרעי – שר הפנים והפריפריה
להרב מאיר פרוש – סגן שר החינוך
להרב משה גפני – יו"ר ועדת הכספים

שלמה ברילנט

