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מיועד ל  :ישיבות קטנות פנימיות תורניות ישיבות גדולות כוללים כולם
א .רצ"ב מכתב תגובה שהגיע אתמול בערב ,למכתבנו מאתמול בבוקר אל מנהלת המחלקה למוסדות ציבור )מידעון
תשע"ח.(30/
ב .גישתנו והתייחסותנו על כל ההתנהלות – לא השתנתה.

לכבוד
מר אברהם פרידמן
שלום רב,
להלן התייחסותי למכתב ששלחת היום:
 .1אכן נכון היה לשלוח לכל מוסד את פירוט החוב שהוא נדרש להשיב למשרד .אולם מאחר וכל מוסד התכתב עם רו"ח
בהתייחס לבדיקת דו"ח ביצוע  2016ועם המחלקה למוסדות ציבור בהתייחס לממצאי הצלבות  2016ומפאת קוצר הזמן
והלחץ הרב מהמוסדות לקבלת התשלומים סברנו ,כי נכון יהיה לשלוח מידית מכתב הודעה על החוב במקביל לרישום
החוב במרכב"ה ולהעברת התשלומים למוסדות .הכוונה הייתה ,כי לאחר שנקבל מרו"ח את פירוט מרכיבי החוב של
המוסדות ,נשלח לכל מוסד שיבקש מכתב שיפרט את מרכיבי החוב שלו .מצ"ב ,מכתב שנשלח היום למוסדות שלהם
חובות למשרד לשנת  .2016בע"ה ,פירוט החובות ישלח לכל מוסד ,לפני חג הפסח.
 .2מצ"ב ,מכתבי אליך מיום  .24/1/2018רו"ח בדקו את הערעורים ואת כל המסמכים והנתונים שהוגשו ע"י המוסדות ,כולל
המסמכים החשבונאיים .ישנם מוסדות שביקשו להגיש מחדש דו"ח ביצוע ולפנים משורת הדין אפשרנו להם להגיש דו"ח
ביצוע חדש לשנת  .2016רו"ח התייחסו למסמכים ולנתונים שהגישו המוסדות ביקשו הבהרות נוספות מהמוסדות וענו על
כל שאלות המוסדות .טיפול המשרד בכל הנוגע לבדיקת דוחות הביצוע לשנת  2016ולחובות המוסדות היה ,כפי שכתבתי
במכתבי ,יסודי ומדויק.
 .3כפי שציינתי במכתבי היום למוסדות ,עפ"י גובה החוב תיבדק האפשרות לפריסת קיזוז החוב ,באופן שלא יפגע בצורה
משמעותית בתפקוד המוסד.
 .4לאור הפעילות המשותפת ארוכת השנים של משרד הרווחה ומוסדות החינוך הפנימייתיים ,אני מניחה שהנך יודע שאין
מקום כלל לאמירה ,המשתמעת ממכתבך ,כי תחום הפעילות ומטרות המשרד הם לפגוע במוסדות ולהביא לסגירתם.
במיוחד נוכח המאמצים הרבים המושקעים ,כדי לאפשר למוסדות לעמוד בדרישות החוק והמשרד ולקבל את כספי
התמיכה להם הם זכאים.
 .5לסעיף ה במכתבך אני מעדיפה שלא להתייחס.
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