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תשע"ה 23 /
מיועד ל:

ישיבות קטנות

פנימיות תורניות

מסגרות נחם

ישיבות גדולות

כוללים

כולם

לכבוד
השרים והח"כים החרדיים
כנסת
ירושלים
שלום רב,

הנדון :ריכוז הצרכים העיקריים של הכוללים ,הישיבות והמוסדות התורניים לקראת כינונה של הממשלה החדשה
כמייצגים של מנהלי הכוללים ,הישיבות והמוסדות התורניים ,אנו רואים לנכון להעלות בפניכם על הכתב ,את הנושאים
המרכזיים ביותר ,שלדעתנו יש ליתן עליהם את הדעת ולשים דגש – בעת המו"מ הקואליציוני ,כמו גם בדיונים על תקציב
 .2015-2016הכל בכפוף כמובן לדעתם ,רצונם והסכמתם של גדולי ישראל שליט"א.

פרק א' – חוק שוויון בנטל:
מס'
.1

הנושא
הסדרה בחוק של
דיחוי או פטור –
משירות בטחון

מטופל על ידי
השרים והח"כים
החרדיים – בהנחיית
גדולי ישראל
שליט"א

הגדרת הבעיות והטיפול הנדרש
א .ביטול הסנקציות הפליליות
ב .ביטול התלות שבין עמידה ביעדים לגודל
התמיכה
ג .לדאוג להסדיר בחוק ו/או בתקנות את
נושא ימי החופשה במהלך שנת הלימודים
)ובאופן מיוחד את חופשת החנוכה שהיא
מעל  7ימים(.

הערות  /נספחים
נספח __

פרק ב' – כוללים וישיבות גדולות:
מס'

הנושא

מטופל על ידי

.1

הבטחת
לאברכים

.2

תקציב הישיבות משרד החינוך /
הגדולות והכוללים אגף הישיבות

.3

תקציב הישיבות משרד החינוך /
הגדולות והכוללים אגף הישיבות

.4

תלמידי חו"ל

משרד החינוך /

.5

החלטת ממשלה משרד החינוך /
) 291בענין דרישה אגף הישיבות
מעמותה חדשה –
שנתיים פעילות
במימון עצמי(
משרד החינוך
הנגשת נכים

.6

הכנסה משרד החינוך /
אגף הישיבות

הגדרת הבעיות והטיפול הנדרש

הערות  /נספחים

העברה בחוק של הנושא שיסדיר את הענין
ויעמוד בפני בג"צים.

נספח __

שדרוג הנושא באמצעות חוק )מנוסח ומטופל
בימים אלו באמצעות משרדו של עו"ד קידר(

רצ"ב טיוטת נוסח נספח
___

שמירת התעריפים המירביים מהעבר:
א .תלמיד ישיבה גבוהה –  515ש"ח ) 1נקודה(.
ב .אברך כולל –  927ש"ח ) 1.8נקודה(.
תקצובם מחדש של תלמידי חו"ל בתעריף מלא
וללא כל התניות .מדוע ייגרע חלקם מתלמידי
"תגלית" שבהם משקיעה המדינה מידי שנה
מאות מיליוני ש"ח.
המצב היום הוא ,שפתיחתם של כוללים חדשים
הינה משימה בלתי אפשרית .אימוץ חלופה שיש
בה הצעות משופרות ופתרונות יצירתיים
שיפחיתו את המצוקה הקיימת בנושא זה
א .תיקונים בחוק ו/או בתקנות שיחריגו את
הכוללים והישיבות מהנושא
ב .תקצוב מיוחד לענין

נספח __

פרק ג' – ישיבות קטנות:
מס'
.2

.3

הנושא

מטופל על ידי

הסיוע משרד הרווחה
פרויקט
של
לפנימיות
המחלקה למוסדות
ציבור
משרד הרווחה /
שרות ילד ונוער
באמצעות המחלקות
לשירותים חברתיים
ברשויות המקומיות

הגדרת הבעיות והטיפול הנדרש

הערות  /נספחים

השלמה והעמדה של התקציב ,ע"פ תעריף של
 550ש"ח לתלמיד לחודש )המדובר הוא בכ-
 12,000תלמידים(
א .הקצאת  1500מכסות לפנימיות התורניות
העוסקות בנוער הצלה וקירוב – בחינוך
רגיל.
ב .שינוי ו/או החזרה של נהלים ותע"ס שהיו
נהוגות בעבר.

פרק ה' – שונות:
הנושא
.1

קריות חינוך

.3

מינויים הכרחיים

מטופל על ידי
משרד הפנים

הגדרת הבעיות והטיפול הנדרש
הקצאת תקציב של  15מלש"ח לפחות לכל שנת
כספים
משרד החינוך – אחריות על אגף הישיבות
משרד החינוך – אחריות על החינוך התורני
)מוכש"ר( לגיליו וסוגיו )חינוך עצמאי ,מעין החינוך,
סמינרים וכו'(
משרד הרווחה – אחריות על האגף לשירותים
אישיים וחברתיים ותפקידים מיוחדים.
משרד המשפטים – אחריות על תחום חקיקה
ותמיכות
משרד המשפטים – אחריות על רשם העמותות.
כנסת – ראשות ועדת החינוך

בכבוד רב

הערות  /נספחים

