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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    
  

   שינוי בלא סמכות מנהלי שר האוצר למתן תמיכות: הנדון
  

של השבה בטווח ( הלוך וחזור –ומהכמות האדירה של מיילים  ע למשרדנויממבול הטלפונים המג  .א
של ועדת הסף כי דרישות  עולה ,עם משרדי רואי החשבון הבודקים את בקשות התמיכה ,)שעות

בכל חרגו  ,כות המשרד לסיוע באחזקת תלמידים בפנימיההעוסקת בתמי – התמיכות במשרדכם
תקציבי במשרדי ממשלה אחרים התומכים ב שנהוגומכל מה בעבר מוכר לנו היה מה שמכל  ,פרופורציה

 .עמותותה
נתונים  סד לצרף לבקשת התמיכה שלומול כ חייב ,ותפ חוות דעת משפטי"ידיעתנו וכך גם עלמיטב   .ב

כל חריגה מנהלים אלו  .ובו בלבד לענין מתן תמיכות כפי שהם מופיעים בנוהל שר האוצר ,ומסמכים
 .יכולה להביא לפסילת הבקשה למשך כל שנת התקציב

לא יכולה לשנות את נוהל שר  –כל הכבוד שאנו רוחשים לה ולחבריה עם  – במשרדכםעדת התמיכות ו  .ג
: כמו( סבירות וענייניות ככל האפשרתהיינה  –ולהחליט על שורה של דרישות נוספות  ל"הנהאוצר 

 ).'וכו' שטרה וכוהממאישורים , ורים רפואיים מסורבליםאיש
שאינם  ,נוספיםים לדרוש נתונים ומסמכ – הרווחה שריכולה בהוראת  ,במשרדכםהתמיכות ועדת   .ד

עכב לפסול את הבקשה או ל ,בשל כך בודאי איננה מוסמכתאך היא , וצרמופיעים בנוהל שר הא
 . על פי דיןתמיכות תקציביות המגיעות למוסד 

 תנאי סף והציגה אותם ככל הדרישות וכרכה יחד את עשתה דין לעצמה  ,במשרדכםועדת התמיכות   .ה
האם היא עומדת , אם לאו האם הדרישה מוצדקת –מכל סוג שהוא  אבחנותלעשות  בלא ,אחד גדול

 .ת אם לאווהמידתי, הענייניות, במבחן הסבירות
כאשר מנגד , !!!ח לתלמיד לחודש"ש 150-כשל  "אסטרונומית"בתמיכה הלא כי מדובר , חשוב מאד לציין  .ו

דמי אחזקה של (בין אם מדובר בתקציב , העוסקים באוכלוסיות דומותשירותים ואגפים אחרים במשרד 
אינם מבקשים דבר מעבר לאישורים , חלקיתובין אם מדובר בתמיכה ) ח לתלמיד לחודש"אלפי ש

 .שור ממשרד הבריאותאישור ממכבי אש ואי :המקובלים שהיו עד עתה
השלמות את הלבצע  –יום  30לפחות  בקשים להוציא פניה מסודרת לכל המוסדות ולאפשר להםאנו מ  .ז

 חשובים יותרם שהינמסמכים  סדרי עדיפויות ביןהנחיה מכם לגבי לצד  ,בבקשת התמיכההנדרשות 
 .פחות חשוביםלבין מסמכים 

 .נא התייחסותכם  .ח
  
  

  בכל הכבוד הראוי                                                                                                        
  
  

  אברהם פרידמן        שלמה ברילנט                                                                                           
  

  מפקח ארצי, למר דן יצחקי: העתק
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