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  ,קפלן הנכבד ר"ד
  

 180-תומך מזה עשרות שנים בכ, משרד הרווחהב –במחלקה למוסדות ציבור  ,פרויקט הסיוע לפנימיות  .א
מדובר בתמיכות בסך  ,בשנת התקציב הנוכחית, למיטב ידיעתנו .הפזורים ברחבי הארץ מיתייםפנימוסדות 
 .ח"מלש 73כולל של 

 – פנית המשרד לציבור( "קול קורא"בה התרענו כי הופניה כתובה  ברנוהע ,2016תחילת דצמבר בכבר   .ב
העברת שליך באופן ישיר על עיכוב בימה ש –מתעכב ולא מתפרסם ) 2017- להגשת בקשות תמיכה ל

" קול קורא"כי פרסום ה, שקבלנוהטיעונים  .2017 םתחילת שנת הכספיב ,התמיכות החודשיות השוטפות
 .התבררו גם הם כמופרכים מיסודם ,יניםמתעכב בשל שינוי בתבח

אנו דאגנו להעביר צילום ממנו  .2017ינואר מהלך רק ב –בעיתונות בסופו של דבר התפרסם " קול הקורא"  .ג
המועד  –בעיתונות פ מה שנאמר באותו פרסום "ע. )'ב 26/ז"תשע שלנו מידעוןבאמצעות ( לכלל הפנימיות

 . 5.2.17ז "בשבט תשע' ט –האחרון להגשת הבקשות היה עד לפני ימים ספורים 

 –חשבון  י רואי"החומר עבדיקת  עדיין לפני נמצאיםאנו  ,נכון להיום. מתברר כעת כי צדקנו ,לצערנו הרב  .ד
 .רבולזמן  נוספת כללית לדחיה בודאי םמה שיגרו

עם  קיימנושיחות שמ .2017 ופברואר ת של ינוארוהשוטפ לא שולמו עדיין התמיכות 16.2.17 –נכון להיום   .ה
עד  – מים כלשהםתשלו !להעביר במהלך החודשים הקרובים ,בתכנון אין גםכי  ,התבררהנהלת המחלקה 

 .בקשות התמיכהלסיום הבדיקה של 

שבה אין צורך לשמוע ולהתייחס  ,"שיטה"על אולי אומרת דרשני והיא מצביעה  ,כל ההתנהלות הזאת  .ו
 – ת קודש עם אוכלוסיה חלשה מכל היבט שהואאשר עושים עבוד ,מיתיים אלופנילמצוקתם של מוסדות 
להפעלתה של  ,המגיע להם תקציבלהם את הכלים ואת ה אין גם צורך לתת ,כמו כן. הן סוציאלי והן כלכלי

 .יום 30-אשר מעסיקה עובדים רבים וחייבת לשלם את שכרם אחת ל, גדולה זו מערכת

, במקביל לאיסוףוזאת  –לאלתר היערכות על להורות  ,בבקשה מיוחדת פונים אליךאנו  ,כגוף מייצג שלהם  .ז
ם של "שהוראות התכ בהתאם למה ,רביותרביותרביותרביותיייימקדמות ממקדמות ממקדמות ממקדמות מתשלום תשלום תשלום תשלום של של של של  –מיכה מיון ובדיקה של בקשות הת

 .שרותפהחשב הכללי מא

מצעה של שנת באכבר ים מצויהם ומוכרים מזה שנים  מוסדות אשרבר בכי מדו ,להזכירך דחשוב מא  .ח
 –שאושרו לכל מוסד באופן סופי  ,תלמידיםכ מדובר ב"כמו. 2016חודש דצמבר עד  גם תוקצבו הם. לימודים

עובדות אלו מלמדות  .לפני תחילת שנת הלימודיםהוגשו שכבר  ,אות ממוסמכיםבחני זכחר שעברו מלא
 2016בספטמבר כידוע שהחלה (ז "הלימודים תשעגם בשנת אלו  של מוסדות על המשכיות קיומם ,מכליותר 

 .)2017ותימשך עד לאוגוסט 

 בקשהות לעמוד במשימה זו ולהיענל !שעות 48ניתן בתוך  ,רצון טוביצירתיות ועם קצת  ,קפלן הנכבד ר"ד  .ט
  .כולם יודו לך על כךכי  אני בטוח .ל"הנ

      
  בכל הכבוד הראוי

  
  

  אברהם פרידמן

  

  ר ועדת הכספים"כ ויו"חה, להרב משה גפני:  העתקים
  ר ועדת התמיכות"מנהלת אגף משאבי קהילה ויו, נילי דרור' בלג              

  מנהלת המחלקה למוסדות ציבור, חבצלת סלומון' לגב              
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