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  לכבוד
  מנהלת, חבצלת סלומון' הגב

  המחלקה למוסדות ציבור 
  משרד הרווחה                                          

  ירושלים
  

  ,שלום רב    
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  ,לומון הנכבדהס' גב

את כי הוחלט לבסוף לשלם  ,לי במכתב שהפנית אלי הודעת ,17.7.2017ז "בתמוז תשע' ביום שני שעבר כג  .א

גם אם גם אם גם אם גם אם ( 2017ואושרה להם תמיכה לשנת  2016חות ביצוע לשנת "לכל המוסדות שהגישו דו 10%-יתרת ה

ימצא כי המוסד אינו זכאי זאת מאחר ואם י, )ים הנדרשיםים הנדרשיםים הנדרשיםים הנדרשיםעדיין לא השלימו את כל המסמכים והנתונעדיין לא השלימו את כל המסמכים והנתונעדיין לא השלימו את כל המסמכים והנתונעדיין לא השלימו את כל המסמכים והנתונ

 . 2017מתקציב  –ניתן יהיה לקזז את הסכום העודף ששולם לו , 2016- למלוא התשלום ל

ותינתן בהתאם הנחיה לחשבות  בימים הקרוביםבימים הקרוביםבימים הקרוביםבימים הקרוביםה "כי נושא זה יוסדר בעז ,עוד הודעת לי באותו מכתב  .ב

על אף שטרם על אף שטרם על אף שטרם על אף שטרם , לכל אחד מהמוסדות הזכאים – 2016מכספי התמיכה לשנת  10%להעביר את יתרת  ,המשרד

 .חות הביצוע כאמורחות הביצוע כאמורחות הביצוע כאמורחות הביצוע כאמור""""הושלמה בדיקת דוהושלמה בדיקת דוהושלמה בדיקת דוהושלמה בדיקת דו

 .מידע זה לכל המוסדותו נהעבר –כגוף מייצג 

 להעביר להם ,ח בן דוד"ממשרדו של רו – שנותסדות בפניות חוזרות ונמנהלי המו מוצפים ,תחת זאת  .ג

כך  –!! חודשים 5על חומרים שהועברו אליך כבר לפני השלמות ונתונים  )של ימים ספוריםבמהירות שיא (

 .אני למד ממבול הטלפונים שבהם מוצף משרדנו בימים אלו

  !?עד מתי  .ד
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          אברהם פרידמן                                                                                                                           
  
  

  ר ועדת הכספים"יו, כ הרב משה גפני"לחה: העתק
  תמיכות במשרד הרווחהר ועדת "יו, נילי דרור' לגב          

  הרווחה משרדחשבת , חיה שושני' לגב          
  גודשל האי יועץ משפטי, ד אורי קידר"לעו          
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