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

        
        פרוטוקולפרוטוקולפרוטוקולפרוטוקול

        23.5.1823.5.1823.5.1823.5.18    חחחח""""תשעתשעתשעתשע    בסיוןבסיוןבסיוןבסיון' ' ' ' טטטטביום רביעי ביום רביעי ביום רביעי ביום רביעי מאסיפה שהתקיימה מאסיפה שהתקיימה מאסיפה שהתקיימה מאסיפה שהתקיימה 
        לללל""""במשרדי האיגוד בכתובת הנבמשרדי האיגוד בכתובת הנבמשרדי האיגוד בכתובת הנבמשרדי האיגוד בכתובת הנ

        
שלמה , יהודה מלמד ,בינסקי'יעקב וירז, שלמה ברילנט, ראובן ברייש ,משה תנעמיהרב : ה"ה ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים

  ואברהם פרידמןשלמה קרלנשטיין  , קוסטליץ
  
- מרים גראזי' הגבשל פניה מכתב פרסום בעקבות (והעסקת חוקרים פרטיים  ביקורות שטח:  ל סדר היוםל סדר היוםל סדר היוםל סדר היוםעעעע

פרקליט המדינה  –ד שי ניצן "לעו ,במשרד החינוך אגף מוסדות תורניים לשהיועצת המשפטית  ,ד"עו םרוזנבאו

  .)ש"בהתאם להנחיית היועמ

הנהלת האגף  עם "איגוד מנהלי הישיבות" של נציגות ,שהתקיימה במהלך החודש האחרוןדווח על פגישה    �

את ההשלכות וההתפתחויות להסביר במטרה , מר עמוס צייאדהמנהל האגף בראשות  –למוסדות תורניים 

סביר לחברי מר עמוס צייאדה ה .ל יכנסו למסלול כלשהו"באם ההצעות הנ, החמורות שעלולות להתרחש

באמצעם של הליכים שמצויים ( ל התייחס למוסדות בודדים בלבד"כי האמור במכתבה של הנ, הנהלת האיגוד

מר  הודיע כמו כן ).יםקבלו אצלם על סמך דיווחים כוזבלהשבת כספים שנת שהמדינה מנהלת נגדם –משפטיים 

  . מול כלל המערכת –ל "הנמכתבה של מלהפעיל את ההצעות והרעיונות  ובכוונתו כי אין בדעתו, עמוס צייאדה

  .גם הבטחות ובטחונות מתאימים על ידו מה של אותה פגישה ניתנובסיכו     

אלו  –עם נציגי החשב הכללי באוצר בימים אלו על פגישה חשובה ועניינית שהיתה  ,שלמה ברילנט דיווח  �

לקראת פגישה  – דחופהערכות יהנדרשת כעת  .קיומו של נוהל שר האוצר והבקרות בשטחשאחראים על 

יגוד מנהלי הישיבות ומנהל אגף הישיבות במשרד מאעם החשב הכללי מול נציגות  ,שבועייםכבעוד מתוכננת ה

  .החינוך מר עמוס צייאדה

ועדת החינוך התרבות והספורט ר "יו על ידי הרב יעקב מרגי שנקבע ל"בנושא הנ כמו כן דווח על קיומו של דיון   �

  .ת הוזמנו לועדהנציגים מאיגוד מנהלי הישיבו . 27.5.18ח "בסיון תשע' יום ראשון הקרוב יגל ,של הכנסת

  : ת שונותכחים הועלו חלופובפני הנו   �

על ידי משרד תקיימות כיום כי נושא הביקורות המ ,משפטיו פוליטי, רבני ;מאבק ציבורי בגיבוילצאת ל. 1

חייב  ,כוללי האברכיםבישיבות וב )על פי נוהל שר האוצר הקיים ועומד(משרד האוצר בהנחיית  –החינוך 

ביחס  ,המתבצעות אצלםהמחמירות ההחרגות בצורה עניינית לאחר שיוצגו ויודגשו  ,לעבור שינוי מהותי

  .סיה אחרת המבוקרת על ידםכלפי כל אוכלו – ביקורות אחרות הנעשות על ידי משרד החינוך והאוצרומול 

 ,בנוהל הקיים של שר האוצר שמוצע לתקן –שבו יוצגו כל ההערות וההצעות  ,מסודר נייר עמדה להיערך עם. 2

של  – לשיבושים רבים ומפריע את ההתנהלות השוטפת והתקינה ממשיך לגרוםשבמתכונתו הנוכחית 

  .דוסדר ועהישיבות ה, י האברכיםכולל, הישיבות הגדולות: ות התורהמוסד
  

        ::::מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים
ביום  והספורט של הכנסת החינוך התרבותים בועדת ישיתק לדיון ,לשלוח נציגות של איגוד מנהלי הישיבות. א

  .27.5.18ח "בסיון תשע' ן הקרוב יגוראש

על  נייר עמדה מסודר להציג בפניהם .או נציגיו/ועם החשב הכללי המתוכננת לקיים בדחיפות את הפגישה . ב

   .ואשר מהוות אבן נגף בהתנהלות השוטפת של הישיבות והמוסדות התורניים "העולות מן השטח"הדרישות 

בכדי לשמוע ולתאם עימו את  – ר ועדת הכספים של הכנסת"יו כ הרב משה גפני"ים פגישה דחופה עם חהלקי. ג

   .ל"בנושא הנ –המהלכים הנדרשים 

  .קבלת החלטות מעשיות יותרלקראת  –בימים הקרובים  תתקיימנהלעקוב מקרוב וללוות את הפעילויות ש. ד

   
  

  פרידמן ברהםא: רשם 

  מידעון
 42/ ח "תשע


