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        ועדה לבחינת הליכי הרישוי במוסדות החינוךועדה לבחינת הליכי הרישוי במוסדות החינוךועדה לבחינת הליכי הרישוי במוסדות החינוךועדה לבחינת הליכי הרישוי במוסדות החינוך: הנדון
        

ועדת הרישוי למוסדות החרדיים וזאת בהתאם  ,הוקמה סוף סוף באופן רשמי ,פסחימים ספורים לפני חג ה  .א

 .להתחייבות שניתנה בהסכם הקואליציוני מלפני כשנתיים

לצד חברים מייצגים אנשי מקצוע של משרד  ,בועדה יהיו חברים אנשי מקצוע מטעם המוסדות החרדיים  .ב

 .החינוך

יהיה לבחון בצורה עניינית את הליכי הרישוי הקיימים  – פ כתב המינוי שקבלו"ע –תפקיד החברים בועדה   .ג

 .תרבותי יחודימוסדות  –ישיבות  .פטור, ר"מוכש –תים "ת(כיום במוסדות החינוך של המגזר החרדי 

פישוט הליכי הרישוי והקלה בנטל , במטרה להסיר ולבטל חסמים ובירוקרטיות מיותרות ,)'וכו' סמינרים וכו

 .שי ומנהלי מוסדות אלועל ראכיום הכבד המושת 

 . חודשים מיום התכנסותה 3פ כתב המינוי אמורה הועדה להגיש את המלצותיה בתוך "ע  .ד

ובאופן מיוחד לסגן שר החינוך  שפעלו להקמתה של הועדה, כים"והח אנו מבקשים להודות בזה לכל השרים  .ה

כי עם סיום  ,אנו מקווים גם .שהוביל כל העת את התהליך והביאו לידי גמר –א "הרב מאיר פרוש שליט

 .תיערך יוזמה דומה גם במשרד הרווחה, ה של ועדה זועבודת

רעיונות ומידעים שאתם רעיונות ומידעים שאתם רעיונות ומידעים שאתם רעיונות ומידעים שאתם , , , , הצעותהצעותהצעותהצעות: : : : לללל""""הנהנהנהנ    לללל""""הדואהדואהדואהדוא    תתתתכתובכתובכתובכתובאנו פונים אליכם בזאת להעביר אלינו לאלתר לאנו פונים אליכם בזאת להעביר אלינו לאלתר לאנו פונים אליכם בזאת להעביר אלינו לאלתר לאנו פונים אליכם בזאת להעביר אלינו לאלתר ל  ....וווו

לגבש המלצות שייטיבו עם מוסדות לגבש המלצות שייטיבו עם מוסדות לגבש המלצות שייטיבו עם מוסדות לגבש המלצות שייטיבו עם מוסדות     ,,,,רואים לנכון להמליץ עליהם ואשר עשויים לסייע לחברי הועדהרואים לנכון להמליץ עליהם ואשר עשויים לסייע לחברי הועדהרואים לנכון להמליץ עליהם ואשר עשויים לסייע לחברי הועדהרואים לנכון להמליץ עליהם ואשר עשויים לסייע לחברי הועדה
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