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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    
  
  

        2016201620162016דוחות ביצוע של דוחות ביצוע של דוחות ביצוע של דוחות ביצוע של מצאי מצאי מצאי מצאי בדיקת מבדיקת מבדיקת מבדיקת מ: הנדון
  

  ,סלומון הנכבדה' גב
  

 כתובהרשמית ופניה , מיתייםפנימוסדות  80-כ קבלו – 12.3.18ח "באדר תשע' כהביום  –במהלך השבוע האחרון   .א

וכן  2016ח ביצוע לשנת "בדיקת ממצאי דו גיןב ,וחה והשירותים החברתייםובה מצוין חוב למשרד העבודה הרו

 .י משרד הרווחה ומשרד החינוך"ע רשימות התלמידים הנתמכיםמ 2016הצלבות לשנת 

, החוב פירוט ממה מורכבכל שכן אין בה  ,מעלה תמיהות רבות ,בלתי מוסברתו שכתמוזו לאחר סחבת מ פניה  .ב

שביצעו מנהלי המוסדות באמצעות  תיקונים החשבונאייםוההרבים  םהסבריל כתובה התייחסותאין בה וכן 

אלינו  במכתב ,כבר על ידך ת זו עומדת בניגוד למה שהובטחכי התנהלו ,לציין גם למותר. רואי החשבון שלהם

 .ם"תכהלי משרד האוצר והוראות הנוניגוד לבכן ו )22/ח"מידעון תשע( 24.1.18ח "שבט תשע' מיום ח

תשלומים רבים ככל חוב בלפרוס את ההאפשרות  את –במקום להציע למנהלי המוסדות , כמו כן ולחלופין  .ג

ה לרבות פניה לרשות האכיפ ,החוב ביה מהירה שלאיום מפורש לנקוט בהליכים לגהתרסה ויש בו  ,האפשר

 ?כיצד היא פועלת ?זהמה  –והגביה 

תביא לכך כי בסמוך לחג  ,כי משרד הרווחה באמצעות המחלקה למוסדות ציבור –ל תגרום לכך "ההתנהלות הנ  .ד

האם זהו תחום הפעילות  .הפסקת הפעילות השוטפת שלהם או/יכנסו עשרות פנימיות לסכנת סגירה ו ,הפסח

    ?של המשרדאו המטרות /ו

ל "את המשרד והמחלקה הנשל כך בלהמליץ להם לתבוע  אלא, כל ברירהלא נותרה כמעט ו ,כגוף המייצג אותם  .ה

 .לצד פניה במקביל למבקר המדינהגם  משפטית וזאתהבדרך  –

                                                                                                               . ממתינים להתייחסותך  .ו

  בכל הכבוד הראוי                                                                                                                     
                                                                                                                          

  
  שלמה ברילנט    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         

  

  

  : פרטי המוסד תוך ציון ,בכתבות מיידימתבקשים ליידע אותנו , המזדהים עם כל האמור במכתבנו זהמוסדות . ב.נ
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