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קבלו אתמול את המכתב , בראשותך –מוסדות פנימיתיים הנמצאים בטיפול המחלקה למוסדות ציבור   .א

כל זאת כתוצאה . מסמכים ודיווחים חסרים, בתוך פרק זמן קצר מאד –שבסימוכין ובו דרישה להשלים 

 .בדבר עודפי תקציב בתקופת המעבר משנה לשנה ,למשרדי הממשלה –מהנחיות משרד האוצר 

כי המכתב לא מפורט דיו וכי מנהלי המוסדות לא יודעים באופן ברור באלו  ,מהטלפונים הרבים שקבלנו עולה  .ב

 .הם מוטרדים מאד מהאפשרות של חסימת התמיכות התקציביות המגיעות להם. מסמכים ובאלו דיווחים מדובר

להוציא להם מכתב שיפרט בבקשה  ,אנו באים בפניה זו ,םהת וכגוף מייצג שלובשמם של אותם מנהלי מוסד  .ג

לדאוג לכך כי באתר של משרדכם תימצא רשימה פרטנית , לחילופין. מדוברודיווחים יותר באלו מסמכים 

הם המסמכים שתוקפם פג או אמור לפוג בחודשים ה מ ,)פ סמל המוסד שלו"ע(ועדכנית שבה יירשם לכל מוסד 

 . )דבר דומה לזה קיים במשרד החינוך( .שטרם הועברו למשרדכם –הקרובים וכן מהם הדיווחים החסרים 

  .למוסדותשהרשימה תועבר למשרדנו ואנו נדאג להעביר הודעה מסודרת  ,באותה מידה ישנה גם אפשרות

תקל מאד על התנהלותם השוטפת של המוסדות ותמנע פרטים ועדכונים וספת של בקשה זו לתאין ספק כי   .ד

  . ם ובלתי הפיכיםמהם נזקים כספיים מיותרי
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