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  כולם����כוללים   ����ישיבות גדולות  ���� פנימיות תורניות ���� ישיבות קטנות   ���� ::::מיועד ל
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  מאיר בוים ואברהם פרידמן, משה זלושינסקי ,תהילה חן, אילה אביעד ,לילך ניסים, סלומון חבצלת ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים
  

  .2018 –ת מבחני הכנסה ם וטפסים להכנדיווחי, ברת הנחיותחו ::::על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום
  

        : : : : מחליטיםמחליטיםמחליטיםמחליטים

על תכנון מחודש של תוכנה שתענה על הצרכים והדרישות  ,לבוא בדברים עם רפרנטי המחשובשיש   .א
 .של המחלקה למוסדות ציבור

י מאיר "לפי רשימה שתוכן ע ,בינתיים לבצע מיידית תיקונים ושדרוגים הכרחיים על התוכנה הקיימת
 .2018/ח"בה תשעישת כבר לשנת הלימודים הקרושיסייעו להיערכות הנדר) 'שתיקרא נספח א(בוים 

הנהלת המשרד מול  –ר ועדת הכספים "כ ויו"גפני חה שהמבכתב ולבקש את מעורבותו של הרב  לפנות  .ב
 :בנושאים הבאים

מ שניתן יהיה להוציא את "ע ,העסקתם של רפרנטי החשוב במשרד הרווחהוהרחבת המשך  .1
 .וההצעות אל הפועל הרעיונות

יים בין המחלקה למוסדות ציבור לבין האגף למוסדות תורנ ,נגישהדרת ווסמ העברה והצלבת מידע .2
הורים גם שהינם  –) ת"מקרן קהל(מקבלי הבטחת הכנסה  בקשר לרשימת האברכים ,במשרד החינוך

 .בות קטנותלתלמידים בישי

 10% -מ) ח ביצוע"דו ברת למוסדות עד להמצאה שלהתמיכה המועמ( כיום הקטנה של אחוז הקיזוז .3
 .בלבד 1-2%  -ל

 .פישוט ההליכים והבירוקרטיה הסבוכה מול הרשות לכיבוי אש .4

 .5.9.17 חות עדולפ ימים בהקלדת מבחני הכנסה 5הארכה של   .ג

 .יום 30ות עוד של מועד ההכרה במוסד חדש בלפחהארכה   .ד

 .משלוח מבחני הכנסהלצורך  –שנים רבת  –לקבוע כתובת מייל אחידה   .ה

 !!הכרחי  –הלימודים  בתוך שנת 14פתרון הענין של קליטה מאוחרת לתלמידים שימלאו להם   .ו

 .עדכני. ז.לום תשאין צורך לצרף למבחני הכנסה צי  .ז

לפני שתוקפם של האישורים פג ולפני חסימת  ,יעדכנו את המוסדות –למוסדות ציבור מחלקה מהש  .ח
 .התשלום ולא לאחר מכן

 .ממרץ ואילך: מרץ או אפריל לתקן או אישורי הכנסה שכתוב תלושים במקומותבכל החוברת   .ט

י לשלוח כד ,רם מבחני הכנסהץ ובו רשימת התלמידים שהוגשו עבובאפשרות להפיק מהמערכת קו  .י
 .הקבצים הגיעו אליהם לוודא שכל ח הבודק ובכך"אותו לרו

  .ייערך מהתשלום בפועל ולא ממה שאושר ,)ח ביצוע"עד להגשת דו(להקפיד על כך כי הקיזוז   .יא
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