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מידעון
תשע"ו 18 /

מיועד ל  :ישיבות קטנות  פנימיות תורניות ישיבות גדולות  כוללים כולם

לכבוד
ראשי הישיבות והפנימיות התורניות שליט"א
מנהלי הישיבות והפנימיות התורניות שליט"א
השלום והברכה וכט"ס
הנדון :רשיון לניהול מעון בהתאם לדרישת חוק הפיקוח על המעונות תשכ"ה1965/
א .בודאי ידוע לכם כי החוק הנ"ל ,מחייב כל פנימיה שבה שוהים יותר מ 2-תלמידים ,שגילם נמוך מ14-
שנים – ברשיון לניהול מעון) .רב רובם של המוסדות אינם נתקלים בבעיה זו .היא מצויה בד"כ
במוסדות שבהם מתחנכים צעירים שהוקפצו כיתה ,או שאין במקום מגוריהם מסגרות לכיתות ז' ח'
וכיו"ב(.
ב .מטלפונים רבים שקבלנו לאחרונה ממנהלי מוסדות אלו ,כמו גם שיחה ממוקדת עם מנהלת המחלקה
למוסדות ציבור ,נודע לנו כי ישנם כיום קרוב ל !70-מוסדות חסומים מתקצוב שוטף – על כלל
תלמידיהם – בשל העובדה כי ברשימותיהם )וכן גם בעריכת מבחני הכנסה( ,היו כלולים גם אי אלו
תלמידים בודדים ,שהינם מתחת לגיל  ,14שכאמור שהותם בפנימיה איננה חוקית כלל.
ג .מנהלי מוסדות ,המבקשים לצאת מן המבוך הנ"ל ומהמצב שבו הם חסומים מתשלום – עבור כלל
תלמידיהם – יפנו לאלתר לגב' חבצלת סלומון – מנהלת המחלקה למוסדות ציבור ויעבירו לה רשימה
מפורטת ,על הוצאתם של התלמידים הצעירים מתחת לגיל  ,14ממסגרת המוסד החינוכי .רצוי מאד
שתכתבו גם – באם זה אפשרי – הנמקה הגיונית לשיבוצם של תלמידים אלו ברשימותיכם )כמו :טעות
של מזכיר/ה ,מדריך בפנימיה ,החברה שמעניקה לכם שירותי משרד שוטפים או סתם כך טעות אנוש
וכיו"ב(.
על המכתב להיות מנוסח בערך כך:
ב"ה____________ ,
לכבוד הגב' חבצלת סלומון
מנהלת המחלקה למוסדות ציבור
שלום רב,
הנדון :דרישות חוק הפיקוח על המעונות
סימוכין :מכתבך מיום יב' כסלו תשע"ו 24.11.15
 .1כמענה למכתבך שבסימוכין הרינו להודיעך כי התלמידים הבאים
ברשימה אשר הינם מתחת לגיל  ,14הועזבו והוצאו מהמסגרת
החינוכית הרגילה של מוסדנו.
__________ ___________ ___________ __________
 .2למותר לציין כי הדבר נעשה בטעות ובתום לב בשל העובדה כי
_______________________________________________

 .3נא לשחרר לנו וללא דיחוי נוסף את כל הכספים שעוכבו במשרדכם.
בכבוד רב
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