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

  לכבוד
  מר נחמיה קינד

  סגן בכיר לחשבת הכללית
  משרד האוצר

  ירושלים
  

  ,שלום רב
  

  הההה""""תקלות חמורות במערכת מרכבתקלות חמורות במערכת מרכבתקלות חמורות במערכת מרכבתקלות חמורות במערכת מרכב: הנדון
  

התמיכות  של כלל ,מיון והצלבה, מרכזית לבדיקה מערכתכבר עלת פושבמשרדי הממשלה  ,מזה מספר שנים  .א
 . ממשלהההההמשרדי בבבבוללת ככככ וחביתרררר ערכתממממ    – הההה""""מרכבמרכבמרכבמרכב הממשלתיות ששמה

שכן היא תרכז תחת  ,והתייעלותסכון חהמון המון תביא ל ,שכזו מרכזיתשמערכת  ,אנו ציפינו ועדיין מצפים  .ב
של העמותות יעמדו היקפי פעולותיהם  ,למול זה זה .תוך שקיפות מלאה, קורת גג אחת את כל הבקשות

כל משרדי  .והשוויוניות שבהם המידתיות לצד, בהם היקפי התמיכותכאשר מנגד ניתן יהיה לראות את  ,השונות
  .הממשלה במבט כולל אחד

ל כאשר כ, המון ניירת כפולה, המון בירוקרטיהגם אמור לחסוך  ,במערכת אחת מידעה ריכוזשל זה וצא פועל י  .ג
ח מקורות "דו, ח"אישורים שונים מרו, אישורים על חשבונות הבנק, מסמכי עמותה: כמו(המסמכים הבסיסיים 

תיחסך ממנהלי , תלך ותתייעלככל שהמערכת . פעם אחת בלבדובמערכת  ימצאו כברי ,)ועוד ועוד ושימושים
וסבלם  שהיא מנת חלקםעם הפקידים במשרדי הממשלה ועוגמת הנפש  –ההתכתשות הבלתי נגמרת המוסדות 

  .תצטמצם למינימום – יום יום

חוסר  .רעהרעהרעהרעהלללל –גם בכיוון ההפוך כבר עתה איך שהמערכת היעילה הזו מנוצלת  בימים אלואנו נתקלים , לצערנו  .ד
 – רואי החשבון הפועלים מטעמםאצל  כמו גם, משרדי הממשלה השוניםועדות התמיכה הפועלות בתיאום בין 

 ,י עמותות שפועלות מול מספר משרדי ממשלה"המוגשות ע בקשות התמיכה של מיוןהודיקה בלדאוג לכך כי ה
את לכך כי כל מוסד או עמותה עוברים בעצם  והביא ,ח אחד בלבדח אחד בלבדח אחד בלבדח אחד בלבד""""י משרד רוי משרד רוי משרד רוי משרד רו""""באותה עת ועבאותה עת ועבאותה עת ועבאותה עת וע בו זמניתבו זמניתבו זמניתבו זמניתייעשו ייעשו ייעשו ייעשו 

ל הכ – ח"הנהמחות "תיקון דו, נתונים, אישורי סף, נדרשים להגיש מסמכים הם. פעמיים –כבעבר התהליך 
 .בכפילות

: לאמור –" על ההדק קלה לחיצה"ההתנהלות הלא נכונה גוררת עמה כאשר  ,הדברים נהיים חמורים יותר
המשרדים הממשלתיים מוהן כעת משרד הממשלתי הנבדק הן מה – וווותשלומיתשלומיתשלומיתשלומיכל כל כל כל ממממהמוסד  חסימה וריקון

מעתה ואילך כולם וש) בצורה חיובית –והמוסד עמד בכולם (את הבדיקות  כבר בצעוש ,התומכים במקביל
באמצעות מחלקת הישיבות במשרד החינוך : לשם דוגמא( !?היתכן .ה"עולים ומשתקפים על המסך של המרכב

. ו בפניהשהונח 2016של יקות והצלבות בבקשות התמיכה החודש האחרון מאות בד צעה במהלךיחשבון בה רואי
עצם אישרו את המוסדות לביצוע תשלום נתונים ועוד ועוד ובתיקון , המצאת מסמכים, בקשו השלמותהם 

לעמותות  –תחיל את הבדיקות שלו רק בימים אלו ה משרד הרווחה לעומתו. 2016עד לסוף שנת  ומוסדר שוטף
עלול לגרום לכך , י משרד הרווחה"עכל פגם שיתגלה כעת  –החינוכי שלהם מפעילות גם פנימיות שלצד המוסד 

  .)שלתי אחרגם במשרד ממ בו של המוסד ייחסםשתקצו

 .מ להציג בפניך תמונה מושלמת"ע ,אנו מבקשים לקיים עמך פגישת עבודה משותפת, מר קינד הנכבד  .ה
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