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

  לכבוד
  מנהלת, חבצלת סלומון' הגב

  המחלקה למוסדות ציבור 
  משרד הרווחה                                          

  ירושלים
  

  ,שלום רב    
  
  
  

        ח ביצועח ביצועח ביצועח ביצוע""""דודודודו    ––––    פרויקט הסיוע לפנימיותפרויקט הסיוע לפנימיותפרויקט הסיוע לפנימיותפרויקט הסיוע לפנימיות: הנדון                      

        אל מנהלי המוסדות הפנימיתייםאל מנהלי המוסדות הפנימיתייםאל מנהלי המוסדות הפנימיתייםאל מנהלי המוסדות הפנימיתיים    27.2.1727.2.1727.2.1727.2.17ז ז ז ז """"באדר תשעבאדר תשעבאדר תשעבאדר תשע' ' ' ' מכתבך מיום אמכתבך מיום אמכתבך מיום אמכתבך מיום א    :סימוכין
  

כמו גם , מייצג של הפנימיותגוף כ – אתנוכהמשך למכתבים שקבלת משבסימוכין ובהתייחס למכתב   .א
 2017ח ביצוע לשנת "הנך מתבקשת להגיש לנו דו, מנהלי מוסדותמשקבלת הרבות  טלפוניותהפניות ל

  :שבו יפורטו במדויק

    סךסךסךסךבבבב    2017201720172017    תקציבתקציבתקציבתקציבשיות השוטפות של שיות השוטפות של שיות השוטפות של שיות השוטפות של התמיכות החודהתמיכות החודהתמיכות החודהתמיכות החוד    היות מועברותהיות מועברותהיות מועברותהיות מועברותאמורות לאמורות לאמורות לאמורות ל    המועדים שבהםהמועדים שבהםהמועדים שבהםהמועדים שבהם    12121212 ))))1111((((
 ....חחחח""""מלשמלשמלשמלש    73737373    כולל שלכולל שלכולל שלכולל של

עד עד עד עד     ––––    כנדרשכנדרשכנדרשכנדרש((((וע וע וע וע חות הביצחות הביצחות הביצחות הביצ""""לאחר הגשה של דולאחר הגשה של דולאחר הגשה של דולאחר הגשה של דו    ,,,,2016201620162016ות ות ות ות תמיכתמיכתמיכתמיכשל של של של     10101010%%%%המועד שבו תועבר יתרת המועד שבו תועבר יתרת המועד שבו תועבר יתרת המועד שבו תועבר יתרת  ))))2222((((
        ....))))2017201720172017סוף מרץ סוף מרץ סוף מרץ סוף מרץ 

מר מנחם  ,דאז ל"שנה למנכמהשסוכם בזמנו עם  תווהלמ –עולה בקנה אחד ומתאימה  ,דרישתנו זו
   .וגשל

        ".".".".מרכבהמרכבהמרכבהמרכבה""""ח ידנית אלא רק באמצעות מערכת ח ידנית אלא רק באמצעות מערכת ח ידנית אלא רק באמצעות מערכת ח ידנית אלא רק באמצעות מערכת """"להגיש את הדולהגיש את הדולהגיש את הדולהגיש את הדואין צורך אין צורך אין צורך אין צורך 

 2016שנת שהיתה בסוף  – "תוספת התקציב"ל רתייציפתרון אינו פוטר אותך מעדיין , כל האמור לעיל  .ב
 .לפתרון היו שניתנות – בשל בעיות טכניות פשוטות, מוסדות 100-ה מכנשללשו

        
        

  

  בכל הכבוד הראוי

  

  אברהם פרידמן                                                                                                                              

  

  
  

  ר ועדת הכספים"כ ויו"חה, הרב משה גפני:  העתקים
  ר ועדת התמיכות"מנהלת אגף משאבי קהילה ויו, נילי דרור' בג              
  ארצימפקח  –מר דן יצחקי               
  מפקחים מחוזיים              
  ח"רו –תהילה חן ' גב              
  המחלקה למוסדות ציבור וועדת התמיכותמרכזת  –אילה אביעד ' גב              
   )רכש ופיקוח תקציבי, התקשרויות(ענף ראש  –שירן אוזן ' גב              
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