בס"ד
יום א' לסדר רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה )ואתחנן( תשע"ז לפ"ק
אל כבוד הורי התלמידים דישיבה תורה ויראה ובית רחל דרבינו יואל ד'סאטמאר.
ווי עס איז פאר יעדן באקאנט האט די הנהלת המוסדות לעצטענס ארויסגעשיקט א בריוו פאר די עלטערן ,איינמעלדענדיג איבער א
געפלאנטע שכר לימוד פרייז העכערונג ,וועלכע וועט אריינגיין אין קראפט אויפן קומענדיגע שנת הלימודים תשע"ח.
עס איז איבעריג צו זאגן אז פאר א איבערוויגענדע חלק פונעם ציבור וועלכע ארבייט שווער צו באצאלן אפילו די ביז היינטיגע פרייזן
פון שכר לימוד ,איז די געפלאנטע העכערונג א פרישע הוצאה וואס איז ממש אוממעגליך פאר זיי צו דעקן אן אריינפאלן אין חובות
ח"ו .צוליב דעים איז פארגעקומען א אסיפה די פארגאנגענע וואך פרשת מטות מסעי ,ביי וועלכע עס האבן זיך באטייליגט מערערע
הורי התלמידים שיחיו ,ווי מען האט מטכס עצה געווען וואס צו טוען לאור המצב.
ביי די אסיפה איז אנגענומען געווארן פה אחד ,אז עס דארף דרינגענד פארמירט ווערן א וועד ההורים,וועלכע זאלן ערוועלט
ווערן דורך די הורי התלמידים ,און זיי זאלן אריינקוקן אויב עס איז מעגליך צו שניידן א חלק פון די הוצאות המוסדות ,אדער
אויפקומען מיט אנדערע וועגן ווי אזוי צו דעקן דעם בודזשעט ,אן דארפן באלעסטיגען די עלטערן מיט אזא דראסטישע שכ"ל
העכערונג .ווי אויך וועט די ערוועלטע וועד ההורים זיין זייער בייהילפיג מהיום והלאה ,צו ברענגען דעם דעת הציבור צום
אויפמערקזאמקייט פון די הנהלת המוסדות איבער פארשידענע ענינים .וואס צוליב די גרויסע וואוקס פונעם ציבור בליעה"ר
איז ממש נישט מעגליך פאר די הנהלה זיך געהעריג אויסצושמועסן מיט יעדן יחיד.
בייגעלייגט איז די בריוו וועלכע וועט געשיקט ווערן דורך אלע הורי התלמידים צו די הנהלת הישיבה ווי עס ווערט איבערגעגעבן די
החלטת ההורים איבער די גרינדונג פונעם וועד ההורים .עס ווערט ערווארטעט אז די הנהלת הישיבה וועלכע לייגט אריין אזעלכע
שווערע כוחות להצלחת המוסדות ,וועט זיכער איינזעהן די נחיצות הענין פון שאפן די וועד ההורים ,וועלכע וועט פארשטערקערן די
קשר פון די הורי התלמידים מיט די הנהלה .און עס וועט בס"ד ברענגן גאר פאזיטיווע רעזולטאטן להצלחת המוסדות ברוחנית
ובגשמיות.
פאר די באקוועמליכקייט פונעם ציבור זענען געווארן אויסגעארבייט עטליכע וועגן וויאזוי צו קענען אונטערשרייבן די בריוו.
אויפן טעלעפאן :רופט אריין צו  631-504-0089און לאזט איבער אייער נאמען און אדרעס.
דורך פעקס :שיקט א פעקס צו  844-815-1732און שרייבט אויף אייער נאמען און אדרעס.
דורך טעקסט :שיקט א טעקסט מעסעדזש צו  631-504-0089און שרייבט אייער נאמען און אדרעס.
דורך אימעיל :שיקט א אימעיל צו  vaaduta@gmail.comאון שרייבט אייער נאמען און אדרעס.
די עסקנים וועלן צוזאמנעמען אלע נעמען וואס קומען אריין דורך די די אלע וועגן און עס אויסשטעלן אויף א מסודרדיגע פארמאט.
עס איז קריטיש וויכטיג צו האבן די חתימה פון אלע עלטערן ,און אזוי ארום האבן א קלארע מאנדאט פונעם ציבור
פאראויסצוגיין מיט די וועד .ווי אויך וועט דאס ברענגן אז עס זאלן זיך ארויסשטעלן מערערע ערענסטע קוואליפעצירטע
קאנדידאטן צו לויפן פאר די פאזיציעס חבר הוועד .מטעם העסקנים איז געווארן אפגעמאכט ,אז להצלחת הענין וועט די בריוו
מיט די חתימות ההורים נאר ווערן איבערגעגעבן ווערן אויב עס וועט האבן א מינימום פון  1,500אונטערשריפטן .און ביז דאן
וועלן אלע חתימות געהאלטן ווערן העכסט קאנפידענשעל .בס"ד האפט מען צו האבן די נויטיגע  1,500חתימות אין די גאר
נאנטע טעג ,און תיכף דערנאך פאראויסגיין מיט די וואל פראצעדור פאר די פינף חברי הוועד ההורים.
ויהי רצון שהימים האלו יתהפכו לשמחה ולששון אמן
נ.ב .ביטע מאכט זיכער צו פארשפרייטען די בריוו ,פאר אייערע קרובים ,חברים ,אזוי ארום צו האבן די נויטיגע חתימות ווי
אמשנעלסטן.
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אל מעלת כבוד הנהלת ישיבה תורה ויראה ובית רחל דרבינו יואל ד'סאטמאר כל אחד בשמו הטוב יבורך
אנו החותמים מטה הורי התלמידים והתלמידות שלומדים במוסדות תורה ויראה ובית רחל דרבינו יואל ד'סאטמאר
וויליאמסבורג ,פונים בזה אל ההנהלה החשובה ,ומבקשים אנו שתתייחסו לזה בשימת לב הראוי.
מקודם חובה עלינו להביע תודותינו הרבה על מה שאתם עוסקים במסירות נפלאה ובשליחות נאמנה – שליחותינו
ושליחות רביה"ק זי"ע  -עם חינוך בנינו ובנותינו לחנכם ולגדלם בתוי"ש על דרך הסלולה לנו מאת רביה"ק זי"ע
מייסד המוסד ,ונמשכת על דרך ישראל סבא תחת דגלו ושבט הנהגתו של הוד כ"ק מרן רבינו שליט"א.
אנחנו יודעים ומבינים שלנהל לפקח ולעמוד בראש של המוסד הקדוש הענק הזה  -שיש לה כהיום כאחד עשר אלף
ילדים בלע"ה כן ירבו  -הוא מעבודות הקשות שבמקדש ,בדמים תרתי משמע ,וניכרת ב"ה על התלמידים השינויים
לטובה שפעלתם להנהיג בהמוסד בשנים האחרונות ,שכרכם הרבה מאוד וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה
הקב"ה ישלם שכרם ,לכם ולמשפחתכם.
ועל של עתה באנו .כידוע בשנים האחרונות היה ב"ה שפע גדול בהכנסות המוסדות ,התלמוד תורה והבית רחל
התנהלו בהרחבה מרובה ,לשביעות לב הציבור .אך  -ואין אך אלא מיעוט  -לאחרונה מחמת כמה סיבות שונות
הצטמצמה מעט הכנסות המוסדות ,ולאור זאת החליטה ההנהלה להעלות דמי השכר לימוד כדי להשלים החסרון.
לרוב ההורים מדובר בהוספה של כמה אלפים דאלאר לשנה שהוא למעלה מראשיהם והרבה יותר מכפי יכולתם.
לכן באנו אל ההחלטה שמן הנימוס הוא שדבר גורלית כזו ייעשה אך ורק בהתייעצות מליאה עם הורי התלמידים
שעובדים קשה לשלם השכר לימוד גם עד היום.
כמובן ,ההנהלה העמוסה ברוב הטרדות לנהל המוסדות אינה יכולה לישב ולהתייעץ עם כל אב במיוחד .על כן
אזרנו חיל לייסד "וועד ההורים" של חמשה אנשים שייבחרו ע"י בחירות הורי התלמידים .הוועד ההורים ביחד
עם הנהלת המוסדות יעיינו ויעברו על כל ההוצאות והכנסות המוסדות לראות אם יש באפשרות למנוע כולו או
עכ"פ במקצתו העליה בדמי השכר לימוד .גם ישמש הוועד ההורים מהיום והלאה כבאי כוחם המלאה של
ההורים למסור חוות דעתם ובקשתם של ההורים בעניינים שונים.
בטוחים אנו שעל ידי הוועד הנ"ל יהיה זה נהנה וזה נהנה ,וההורים בעלי יכולת ירגישו אחריות לעזור להמוסד יותר
מהעבר כשיראו האיך ההנהלה עובדת ביחד עם הוועד למלא רצון הצבור.
הכותבים וחותמים בכבוד הראוי ,האמת והשלום אהבו ,למען עתיד חינוך בנינו ובנותינו על דרך התורה והיראה.
נ.ב .חתימת ההורים לא תתפרש כבקשה להנחה על שכר לימוד הפרטי של ההורים החותמים .חלק מהחותמים
הם אנשים בעלי יכולת המוכנים לשלם שכ"ל הרבה יותר ממה שעולה להוצאת ילדיהם .רק הם מבקשים שיהיה
התייחסות הראוי ושיתוף פעולה תמידית מההנהלה עם ההורים.

