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מידעון
תשע"ח 40 /
מיועד ל  :ישיבות קטנות פנימיות תורניות ישיבות גדולות כוללים כולם

לכבוד
ראשי הישיבות וכוללי האברכים שליט"א
מנהלי הישיבות וכוללי האברכים שליט"א
השלום והברכה וכט"ס

הנדון :ביקורות באמצעות העסקת חוקרים פרטיים
א .בימים אלו התפרסמו כתבות על גזירה חדשה שניחתה על ראשם של מנהלי הישיבות והכוללים –
בענין הביקורות .בגוף הכתבות ישנו גם צילום חלקי ממכתבה של הגב' מרים גראזי-רוזנבאום עו"ד,
היועצת המשפטית של אגף מוסדות תורניים – מיום ט' בחשון תשע"ח  , 29.10.2017אל עו"ד שי ניצן
פרקליט המדינה ובו הצעות ורעיונות הזויים ,לשכלול אמצעי בקרה ואכיפה ,שמקומם לא יכירם
במוסדות חינוכיים אחרים ובודאי שלא במוסדות תורניים .פרקליט המדינה אישר לה את מרבית
דרישותיה.
ב .האמור במכתבה של הנ"ל ,הינו חמור למדי ומתייחס בעיקרו למוסדות בודדים בלבד ,שמצויים
באמצעם של הליכים משפטיים שהמדינה מנהלת נגדם ,להשבת כספים שנתקבלו אצלם על סמך
דיווחים כוזבים.
ג .בחלק מן הכתבות הנ"ל נוספו נתונים לא אמיתיים ולא מדויקים ,שרק הסבו נזק נוסף והשלכות
חמורות נוספות – לכלל המוסדות.
ד .למרות כל הנ"ל ועל מנת לעצור את הסחף המתפתח ,נפגשה הנהלת ה"איגוד" עם הנהלת האגף
למוסדות תורניים – בראשות מנהל האגף מר עמוס צייאדה ,במטרה להסביר את ההשלכות
וההתפתחויות החמורות שעלולות להתרחש ,באם ההצעות הנ"ל יכנסו למסלול כלשהו.
ה .מר עמוס צייאדה הסביר לחברי הנהלת האיגוד ,כי האמור במכתבה של הנ"ל התייחס למוסדות בודדים
בלבד – כאמור לעיל .כמו כן הוא הודיע ,כי אין בדעתו להפעיל את ההצעות והרעיונות הנ"ל ,מול כלל
המערכת .בסיכומה של אותה פגישה ניתנו לכך גם הבטחות ובטחונות מתאימים.
ו .כמו כן סוכם בפגישה ,כי הנהלת האיגוד תפתח בסדרת דיונים ,במטרה לגבש נוהל חדש של ביקורות;
שקופות ,איכותיות וידידותיות .הדברים יועלו בעז"ה על הכתב ויובאו בפני הגורמים הרלוונטיים
המתאימים.
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