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מידעון

בס"ד ,כח' בטבת תשע"ז
 26בינואר 2017

תשע"ז 34 /
מיועד ל  :ישיבות קטנות  פנימיות תורניות ישיבות גדולות  כוללים כולם
למכובדנו הנעלה
הרב יעקב ליצמן שליט"א ,שר הבריאות
משרד הבריאות
קרית הממשלה )מגדלי הבירה(
ירושלים
שלום רב,
הנדון :חוק איכות המזון ותזונה נכונה במוסדות החינוך ה'תשע"ו
הרב ליצמן הנכבד,
א.
ב.

ג.

ד.

ה.
ו.

אנו מופתעים מהכתבה שפורסמה היום בעיתון "המודיע" )אנו מניחים שהיא נכונה ואמיתית( .בהתייחס לאמור
בה ,אנו מבקשים להסב תשומת לבך להשלכות החמורות שתהיינה לישיבות הקטנות – מקידום החוק הנדון.
אין זה סוד ,כי התנהלותן של ישיבות אלו – מול משרד החינוך ,שונה לחלוטין מהתנהלותן של מוסדות החינוך
די אם נציין את הנקודות הבאות:
הכלליים והממ"ד.
 .1משרד החינוך אינו מתקצב כלל – בישיבות הקטנות ,את כל נושא התזונה .גם לא לאלו שמצויים בערי
הפריפריה וגם לא לאלו שלומדים במתכונת של יום לימודים ארוך .לא כך הוא נוהג עם מוסדות החינוך
הכלליים והממ"ד.
 .2בעצם ,אין בידי משרד החינוך ,אמצעי אכיפה מעשיים להפעלת החוק שבנדון – במוסדות החינוך הכלליים
והממ"ד ,מכיון שרובם של אלו מופעלים ע"י הרשות המקומית.
אמצעי האכיפה יופעלו כרגיל ,רק כנגד הישיבות הקטנות באופן של שלילת תקצובם השוטף וכיו"ב – דבר
שאין לו כל הצדקה.
 .3והחמור מכל ,אנו מכניסים לישיבות הקטנות ובדלת הראשית ,סוג נוסף של פיקוח )וכעת גם מצד משרד
החינוך – לאחר שמשרד הרווחה ומת"ן כבר עוסקים בנושא ואוכפים אותו בקשיחות( ,שינסה להביע
ולהכתיב דעות ,תוך שלילת העצמאות החינוכית הנתונה לנו מזה שנות דור.
עיקרי הדברים הושמעו במפורט ,בפגישה מורחבת שהיתה עם חברי הכנסת של סיעת יהדות התורה בכנסת –
ביום שני יא' בטבת תשע"ז  . 9.1.17נמסר לנו ,כי חבר הכנסת הרב יעקב אשר ,יבקש בשם סיעת יהדות התורה
– רוויזיה להחלטות של ועדת החינוך שעסקה בנושא זה .כל זאת ,במטרה להסדיר עם הנהלת משרד החינוך את
החרגתם של הישיבות הקטנות )שהתנהלותן הכוללת הוסדרה בחוק מוסדות תרבותיים ייחודיים ה'תשס"ח והן
מתוקצבות בשל כך – גם על הלימודים ,באופן מאד חלקי(.
למען הסר ספק ,אנו חוזרים ומדגישים כי אין לנו דבר נגד עצם הרעיון והצורך במזון איכותי ובריא במוסדות
החינוך – דבר שנעשה בלאו הכי ,באופן אישי ואחראי ע"י כל ראשי ומנהלי הישיבות ,כמו גם במסגרת הקשר
הרצוף בענין זה עם הורי התלמידים.
במכתב מפורט שהופנה אליך כבר לפני כ 3-שבועות ,הצענו כי לחלופין די יהיה להסתפק בהצהרה בלבד ,של
מנהלי המוסד וכן של הורי התלמידים ,כי הם מודעים לאחריותם בדבר איכויות המזון והתזונה הניתנת לילד
שלהם והם נושאים בכל האחריות לכך.
לצערנו הרב ,לא נתבשרנו עד לרגע זה ,כי הענין הוסדר עם הנהלת משרד החינוך וכי בקשתנו להחרגה בהתאם
לאמור לעיל – אכן נתקבלה.
לידיעתך ולטיפולך המסור.

העתק :לשרים ,סגני השרים והח"כים החרדיים
לראשי ומנהלי המוסדות

