
  מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים איגוד

מה ( 1אמרי ברוך ' רח: כתובתנו החדשה   . ברק בני 1190. ד.ת. בני ברק )- 1קו
ן      www.igoodindex.com: אתרנוegood@012.net.il : ל"דוא 03-6193194: פקס 03-5785349: טלפו

 
 

  ח"תשע באייר' אי, ד"בס
  2018באפריל  26

  מידעון
  40/ ח "עתש                                                               

  

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

  

  

  לכבוד
  א"ראשי הישיבות וכוללי האברכים שליט

  א"לי האברכים שליטמנהלי הישיבות וכול
  ס"השלום והברכה וכט

  

  

                                
        קרים פרטייםקרים פרטייםקרים פרטייםקרים פרטייםביקורות באמצעות העסקת חוביקורות באמצעות העסקת חוביקורות באמצעות העסקת חוביקורות באמצעות העסקת חו: הנדון

  

 –ללים ראשם של מנהלי הישיבות והכו שניחתה על על גזירה חדשה כתבות התפרסמובימים אלו   .א

 ,ד"עו רוזנבאום- מרים גראזי' תבה של הגבישנו גם צילום חלקי ממכ בגוף הכתבות .הביקורותענין ב

ד שי ניצן "אל עו,  29.10.2017ח "בחשון תשע' מיום ט – היועצת המשפטית של אגף מוסדות תורניים

שמקומם לא יכירם  ,לשכלול אמצעי בקרה ואכיפה ,הצעות ורעיונות הזויים ובופרקליט המדינה 

פרקליט המדינה אישר לה את מרבית  .במוסדות חינוכיים אחרים ובודאי שלא במוסדות תורניים

 .דרישותיה

שמצויים  ,בודדים בלבדמוסדות הינו חמור למדי ומתייחס בעיקרו ל ,ל"האמור במכתבה של הנ  .ב

 על סמךאצלם להשבת כספים שנתקבלו  ,נגדם באמצעם של הליכים משפטיים שהמדינה מנהלת

 .דיווחים כוזבים

והשלכות  נוסף סבו נזקשרק ה ,ים לא אמיתיים ולא מדויקיםל נוספו נתונ"הנ כתבותחלק מן הב  .ג

 .המוסדות לכלל –נוספות  חמורות

לת האגף עם הנה "איגוד"נפגשה הנהלת ה, ועל מנת לעצור את הסחף המתפתח ל"למרות כל הנ  .ד

את ההשלכות ביר להסבמטרה , מר עמוס צייאדה מנהל האגף בראשות –למוסדות תורניים 

 .יכנסו למסלול כלשהול "באם ההצעות הנ ,שעלולות להתרחשהחמורות וההתפתחויות 

בודדים מוסדות תייחס לה ל"כי האמור במכתבה של הנ ,מר עמוס צייאדה הסביר לחברי הנהלת האיגוד  .ה

מול כלל  ,ל"הנ נותורעילהפעיל את ההצעות וה דעתוכי אין ב ,כמו כן הוא הודיע. כאמור לעיל – בלבד

 .הבטחות ובטחונות מתאימיםגם לכך ניתנו  ותה פגישהבסיכומה של א. המערכת

; במטרה לגבש נוהל חדש של ביקורות ,כי הנהלת האיגוד תפתח בסדרת דיונים ,כמו כן סוכם בפגישה  .ו

ים ונטיוה על הכתב ויובאו בפני הגורמים הרל"הדברים יועלו בעז. איכותיות וידידותיות, שקופות

           .המתאימים
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