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

  
  לכבוד

  נילי דרור' הגב
  מנהלת אגף משאבי קהילה

  ר ועדת התמיכות"יו
  משרד הרווחה

  ירושלים
  ,שלום רב

  
        של פרויקט הסיוע לפנימיות במחלקה למוסדות ציבור של פרויקט הסיוע לפנימיות במחלקה למוסדות ציבור של פרויקט הסיוע לפנימיות במחלקה למוסדות ציבור של פרויקט הסיוע לפנימיות במחלקה למוסדות ציבור     שדרוג מערכת המחשובשדרוג מערכת המחשובשדרוג מערכת המחשובשדרוג מערכת המחשוב: הנדון

  

  ,דרור הנכבדה' גב
  

בקש את התייחסותך ר ועדת התמיכות ומ"כמנהלת האגף למשאבי קהילה וכיו ,לפנות אליךלנכון אני רואה 
   :לסעיפים הבאים

במשך זמן " תקועים" שהיו ,מנהלייםבמטרה משותפת לקדם נושאים  ,קיימנו איתך פגישת עבודה ,שנהפני ל  ....אאאא
קה למוסדות מול המחל ,מיתייםהפנישל המוסדות    – האדמיניסטרטיביתידו מאד על ההתנהלות רב והכב

  .חבצלת סלומון 'ראשותה של הגבב   –ציבור 

במהלכה . חבצלת סלומון' עם הגבגם  ,ארוכה וממושכת מאדעבודה  פגישתקיימנו  ,בשלב מאוחר יותר  ....בבבב
 עלמאד מכבידות אשר , כות לאורך זמן בצורה בלתי תקינהשנמש ,נהליות רבותידרישות מהצגנו בפניה 

 .להעביר למשרד הרווחה מנהלי המוסדות המשוב שנדרשים

כפי שהיא כבר קיימת ( שדרוג מערכת המחשובשדרוג מערכת המחשובשדרוג מערכת המחשובשדרוג מערכת המחשובלללל    לגשת מיד ,על ידך דגש הושםומרכזי מיוחד באופן   ....גגגג
במשרדי ממשלה אחרים שמקיימים התנהלות מול מוסדות חינוך בפרויקטים אחרים של המשרד וכן  ,שנים

אנו . לנושאים המרכזיים שהועלו על ידינו ,מנת לתת מענה של ממשעל  ,)אחרים מיתייםפניומוסדות 
הן בפני אנשי המקצוע וראשי מערכות המחשוב והן  ,מצידנו הבטחנו שתוף פעולה הדוק וייצוג הנושאים

 .מיתייםהפניבפני מנהלי המוסדות 
וכי העלויות אינו אמור להוות בעיה  ,משרד הרווחה מבחינת כי תקצוב הנושא, על ידינו עוד הועלה
      .כולל של פרויקט הסיוע לפנימיותה בעצם מהתקציב ילקחו ,שיידרשו לשדרוג המערכותהכלכליות 

       .ל"לשמוע ממך עדכונים וחדשות בנושאים הנ אנו מצפים ,בחלוף שנה ויותר, היום  ....דדדד
  

  

  

  

  

  

  

  

  בכבוד רב                                                                                               

  

  

 שלמה ברילנט         אברהם פרידמן                                                                                                     
  
  
  
  

  ר ועדת הכספים"יו כ"חה, ה גפנירב משל: יםהעתק
  ל המשרד"מנכ, ר אביגדור קפלן"לד             

  המחלקה למוסדות ציבור  מנהלת, חבצלת סלומון' גבל            
  

  מידעון
 10/ ח "תשע


