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בוקר טוב חברים:

אני מטריד אתכם בימים האחרונים כי אני מוטרד מאוד ואני רוצה לפרט למה:

) שכולל: העמותה כרגע מפעילה מערך עצום של פעילות (גם אי מופתע לפעמים מהגודל

1. ניהול 21 מתחמים בנגב ובגליל מרביתם כפרי סטודנטים וחלקם מתחמים למוגרים.

2. מפעילה מערך חברתי שנוגע ב10.000 ילדים כל שבוע. -

3. מלווה 17 גרעינים להתייבות קבע מקרב בוגרי הכפרים .

4. מטפלת ב7000 פניות תוצאה של הקמפיין התיישבות.

5. כונה את כפר הסטודנטים בשדרות בהיקף של 50 מלש"ח
? . '>'*

6. בתהליך הקמה של מתחמי גרעינים בהיקף של 64 מלש"ח .

הפעלת כל התוכניות הללו מגיעות להיקף של 20 מלש"ח לכל שנת תקציב מתוכם בד'יכ מחצית מגיע מתרומות ומחצית מכספי
ממשלה.

בשל חוסר הוודאות הפוליטית לשנת 2015 אני חושש שבמידה ולא ולא ניתן מענה לפעילות חברה וקליטה היום עבור 2015 תיקלע
העמותה למצב של חוסר תפקוד ואף גרוע מזה במהלך השנה הקרובה, אני חש חובה להתריע בפניכם את העניין כיוון ששלושתכם

שותפים להקמת העמותה לא פחות ממני.

כשל כך אפרט את בקרשותיי: •

1.פרוייקט שדרות - בכקוף לאישור המפקח מטעמכם מר, יוסי טייב (מבצע עבודה מקצועית) להשלים את הלקכםלשלב אי בהתאם
. לחוזה

2. חברה וקליטה ישנס מס' תקציבים שברצוני לפרט:
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א; 1 מלשי'ח משרד האוצר בהתאם להחלטה ני'6 - לטענת יובל מאגף התקציבים הכסף עבר ביקשתי מדרור שייבדוק את העניין.. 6

ב. 1.7 מלש"ח משרד הדתות בהתאם להחלטה נ"ג 6 -אבי מקווה שיבור מחר בהעברה התקציבית. !

_לעבור^מחר במסגרת_תקצ5כשל פאינ1ל�\ . .מלש1!ח_שאמורים]:ם /ג, 1.5

ד. 3 מלש"ח מתקציב ההחלטה של שדרות (שהסכמתי להעביר את כל הסכום של פאינה לטובת שדרות זה היה מתוך הנחה שהם
ישלימו ב2015 תקציב נוסף כיום זה נירה קלוש),

בחוזה מול המשרד אנו מחריבים להקמת 282 מיטות מיטות במסגרת תקציב של 50 מלשי'ח אני מוכן להוציא מכתב התחייבות
שהעמותה תשלים ממקורותיה 3 מלש"ח במידה וייוצר

חוסר. (כהחלטה נ"6 יש עוד מקום לתוספת תקציבית שלא נוצלה)
�

סה"כ נ?דובר על סכופ של 7.2 מלש"ח שמתקרב להשתתפות הממשלה כל שגה בפעילות חברה וקליטה כך שגפ במידה
ותיהיה קטסטרופה נידע לשרוד

1
1 - -

3. דיור לגרעינים- במסגרת החוזה ביו קרן היסוד לנגב גליל ניקבע :י העמותה המפעילה תקבל עבור הטיפול בהיתרים
, גם זה דבר שיכל לעזור. ופרוייקטור 720 אלשי'ח שחלקו של המשרד 360 אלש"ח שצריך לעכור לקרן היסוד

4.החלטת ממשלה- היות והחלטת הממשלה מסתיימת ב2015 (סי משרד הדתות דיבר על 2014-15) חייבים טרם הבחירות לבצע
תיקון להחלטה כך שיהיה כיצד להפעיל תקציבים בשנים הבאות

בכנות הצירוף של עמנואל דרור ואת מבחינת העמותה והמחוייבות אליה היא מיוחדת במינה וכמי שרואה את הנולד אני חייב לסגור
את כל ארבעת הסעיפים לפני שהכל ייכנס להקפאה
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