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מידע – פקס
תשע"ה 18 /
ישיבות קטנות

מיועד ל:

לכבוד
הגב' חבצלת סלומון ,מנהלת
המחלקה למוסדות ציבור
משרד הרווחה
ירושלים

פנימיות תורניות

ישיבות גדולות

כוללים

כולם

הודעה מס' 2

שלום רב,
הנדון :שינוי בלא סמכות מנהלי שר האוצר למתן תמיכות
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.
ח.

ממבול הטלפונים המגיע למשרדנו ומהכמות האדירה של מיילים – הלוך וחזור )בטווח השבה של
שעות( ,עם משרדי רואי החשבון הבודקים את בקשות התמיכה ,עולה כי דרישות הסף של ועדת
התמיכות במשרדכם – העוסקת בתמיכות המשרד לסיוע באחזקת תלמידים בפנימיה ,חרגו בכל
פרופורציה ,מכל מה שהיה מוכר לנו בעבר ומכל מה שנהוג במשרדי ממשלה אחרים התומכים בתקציבי
העמותות.
למיטב ידיעתנו וכך גם ע"פ חוות דעת משפטיות ,חייב כל מוסד לצרף לבקשת התמיכה שלו נתונים
ומסמכים ,כפי שהם מופיעים בנוהל שר האוצר לענין מתן תמיכות ובו בלבד .כל חריגה מנהלים אלו
יכולה להביא לפסילת הבקשה למשך כל שנת התקציב.
ועדת התמיכות במשרדכם – עם כל הכבוד שאנו רוחשים לה ולחבריה – לא יכולה לשנות את נוהל שר
האוצר הנ"ל ולהחליט על שורה של דרישות נוספות – תהיינה סבירות וענייניות ככל האפשר )כמו:
אישורים רפואיים מסורבלים ,אישורים מהמשטרה וכו' וכו'(.
ועדת התמיכות במשרדכם ,יכולה בהוראת שר הרווחה – לדרוש נתונים ומסמכים נוספים ,שאינם
מופיעים בנוהל שר האוצר ,אך היא בודאי איננה מוסמכת בשל כך ,לפסול את הבקשה או לעכב
תמיכות תקציביות המגיעות למוסד על פי דין.
ועדת התמיכות במשרדכם ,עשתה דין לעצמה וכרכה יחד את כל הדרישות והציגה אותם כתנאי סף
אחד גדול ,בלא לעשות אבחנות מכל סוג שהוא – האם הדרישה מוצדקת אם לאו ,האם היא עומדת
במבחן הסבירות ,הענייניות ,המידתיות אם לאו.
חשוב מאד לציין ,כי מדובר הלא בתמיכה "אסטרונומית" של כ 150-ש"ח לתלמיד לחודש!!! ,כאשר מנגד
שירותים ואגפים אחרים במשרד העוסקים באוכלוסיות דומות ,בין אם מדובר בתקציב )דמי אחזקה של
אלפי ש"ח לתלמיד לחודש( ובין אם מדובר בתמיכה חלקית ,אינם מבקשים דבר מעבר לאישורים
המקובלים שהיו עד עתה :אישור ממכבי אש ואישור ממשרד הבריאות.
אנו מבקשים להוציא פניה מסודרת לכל המוסדות ולאפשר להם לפחות  30יום – לבצע את ההשלמות
הנדרשות בבקשת התמיכה ,לצד הנחיה מכם לגבי סדרי עדיפויות בין מסמכים שהינם חשובים יותר
לבין מסמכים חשובים פחות.
נא התייחסותכם.
בכל הכבוד הראוי
אברהם פרידמן
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