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רצ"ב לעיונכם ולטיפולכם  2הודעות שהגיעו אלינו במייל:
לילך ניסים From:
שירן אוזן ; חבצלת סלומון To:
יצחק אסייג ; עמרם משעלי ; מלכה מנחם ; יחיאל כהן ; דן יצחקי Cc:
Sent: Wednesday, September 11, 2013 12:03 PM
הצלבת רשימות תלמידים Subject:
בס"ד
מנהלי מוסדות החינוך הפנימייתיים
שלום רב,
הנדון :הצלבת רשימות תלמידים לשנת  – 2013ביצוע עזיבות לתלמידים הרשומים באגף מוסדות תורניים במשרד החינוך
במכתב שנשלח אליכם ב –  ,6.8.13התבקשתם לבצע עזיבות לתלמידים הרשומים באגף מוסדות תורניים במשרד החינוך והמוסד מקבל עבורם תמיכה
בשנת תשע"ג עד לסוף חודש אוגוסט .2013
במכתב הודגש כי במהלך חודש אוגוסט  2013תבוצע הצלבת רשימות תלמידים בגינם הועברו בשנת  2013תשלומי תמיכה לאחזקה שוטפת בפנימיות
ע"י משרד הרווחה עם רשימות תלמידים בגינם הועברו תשלומים למוסדות ע"י משרד החינוך.
כמו כן צויין כי עזיבות תלמידים תתקבלנה עד לביצוע ההצלבות לאחר מכן יבוצעו קיזוזים בהתאם לממצאי ההצלבות.
מאחר והצלבות התלמידים כבר בוצעו ואנו נדרשים להתחיל בבדיקתם ,נוכל להתייחס לעזיבות שיוגשו עד ליום ראשון יא' תשרי תשע"ד – .15.9.13
עזיבות שיגיעו למחלקה לאחר תאריך זה לא יחושבו בהצלבות.
חשוב להדגיש ,כי יש להגיש כל עזיבה של תלמיד בטופס לביצוע עזיבה )טופס השמה( .מוסד שנדרש לבצע עזיבות ל –  10תלמידים או יותר יכול
להגיש את נתוני התלמידים ותאריכי העזיבה בטבלת אקסל במקום טופסי עזיבה.
את טופסי העזיבה וטבלאות האקסל יש לשלוח במייל ללילך ניסים לכתובת .lilachn@molsa.gov.il :
כאמור עד ל.15.9.13 -
בכבוד רב,
לילך ניסים
רכזת בכירה השמה
02טלפון02-5085438 :
בועז עוזרי From:
To: undisclosed-recipients:
Sent: Wednesday, September 11, 2013 4:06 PM
סגירת מערכת מבחני הכנסה Subject:
שלום רב ,
להזכירכם  ,מחר  12.09.13בחצות )לילה( הוא היום האחרון לעבודה על מערכת מבחני הכנסה .
מוקד התמיכה ביום זה יפעל עד לשעה  16:00בלבד ולא יינתן מענה מעבר לשעה זו .
במידה ויש ברשותכם מסמכים שעדכונם במערכת נעשית ע"י המשרד יש להעבירם לתמיכה עד השעה .15:00
שנה טובה וגמר חתימה טובה.

בועז עוזרי – רפרנט מחשוב
אגף מערכות מידע – משרד הרווחה
טלפון 02-6331658:
נייד 050-2011493 :

