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מידעון ( – בנושא הנדון ,8.1.2018ח "בטבת תשע' מיום כא ,ראשי ומנהלי המוסדות אלבעקבות מכתבנו   .א

 :הינם ו גל של תגובות שעיקרי הטיעונים העולים מהםנקבל, )שהעתק ממנו נשלח גם אליך 18/ח"תשע

אינם מוסברים ואינם תואמים את , די הנתונים והאסמכתאות וטבלת האקסל שצרפתם אינם מפורטים .1

ת ובקשו הבהרות ישנם מוסדות ששלחו תזכורו. להגיב עליהםהיה ו וממילא לא ניתן גשווע שהת הביצ"דוחו

 .מענה מסודר ולא קבלו

ישנם מוסדות ( 2016 עולה בהרבה מכל היקף התמיכה בשנת, למשרד הרווחה –היקף הדרישה להחזר כספי  .2

 .)ח"שות אלפי ומדובר במא 3 ×שנדרשו להחזיר 

 .בטעות פעמייםשכר לימוד מההורים חושב  .3

 . הוצאות פחת –לא נלקח בחשבון הסופי  .4

היו על סמך מאזן  ,ת הביצוע שהוגשו"דוחו .ח מתוקן ומסודר"הגישו דו ,ישנם מוסדות שבעקבות פנייתכם .5

 .לא סופי

 5,000-ח ל"ש 1,800נעה בין  ,)ועדה ממשלתית בין משרדית(פ ועדת לאור "עלות אחזקת חניך בפנימיה ע .6

  .ח"ש

עזיבתם של חלק מן על  ודווחן ו"י מת"לחילופין מוכרים ע או ,ן"י מת"דות שכלל לא מוכרים עישנם מוס .7

 .בלי להתייחס לנתונים אלו ,ן"בממצאים ששלחתם נכתב שקבלו תמיכה מקבילה ממת. התלמידים

בצורה כתובה ומסודרת את בצורה כתובה ומסודרת את בצורה כתובה ומסודרת את בצורה כתובה ומסודרת את     ––––למשרדכם למשרדכם למשרדכם למשרדכם רו רו רו רו ייייבקשנו במקביל ממנהלי המוסדות שיעבבקשנו במקביל ממנהלי המוסדות שיעבבקשנו במקביל ממנהלי המוסדות שיעבבקשנו במקביל ממנהלי המוסדות שיעב    ,,,,לצד פנייתנו זו אליךלצד פנייתנו זו אליךלצד פנייתנו זו אליךלצד פנייתנו זו אליך  ....בבבב

 ....18.1.1818.1.1818.1.1818.1.18לתאריך לתאריך לתאריך לתאריך     עדעדעדעדוווום ם ם ם ת שלכת שלכת שלכת שלכ""""לממצאי הדוחולממצאי הדוחולממצאי הדוחולממצאי הדוחותייחסותם ותגובתם תייחסותם ותגובתם תייחסותם ותגובתם תייחסותם ותגובתם הההה

כדי  ,לבדוק את הנושא מחדש בצורה יסודית ומסודרת ולאפשר למוסדות אורכת זמן ,אני בא בפניה זו בבקשה  .ג

ולאמץ  לדיון מחודש בועדת התמיכות –אני מציע להביא את כל נושא הקיזוזים , במקביל .להגיב ולהיערך כראוי

שאפשרה לקבל בו זמנית על  ,שנת מעבר אחרונההיתה  2016שנת מתוך הנחה ש, החלטה על דחית כל הנושא

 .  מקורות ממשלתיים 2-מ ,אותם תלמידים

                                                                                                               

  בכל הכבוד הראוי                                                                                                                                 
                                                                                                                          

  
    אברהם פרידמן                                                                                                                                  

  
  ר ועדת הכספים"יו כ"חה, רב משה גפניל: העתק

  ל המשרד"מנכ, ר אביגדור קפלן"לד          
  ר ועדת התמיכות"יו, מנהלת אגף משאבי קהילה, דרורנילי ' לגב          
  מרכזת ועדת התמיכות, אילה אביעד' לגב         
  רכש ופיקוח תקציבי, ראש ענף התקשרויות, שירן אוזן' לגב         
  ראש ענף פיקוח ארצי, למר דן יצחקי         

              

  מידעון
 19/ ח "תשע


