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פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לדיון בנושא תמיכות לשנת
 2018שהתקיימה ביום שני ז' סיון תשע"ח  21במאי  2018בחדר
הישיבות במועצה
משתתפים בישיבה
 .1משתתפים:


הרב אברהם רוזנטל -ראש המועצה



הרב יוסף אסרף -סגן וממלא מקום ראש המועצה



הרב אורן גרנית -חבר המועצה



הרב בן ציון בנג'מין -חבר המועצה



הרב בנימין מיירניק -חבר המועצה



הרב יצחק פרידמן -חבר המועצה

 .2נוכחים:


שמואל רוטנברג -גזבר המועצה



אבי רוטנברג -מזכיר המועצה

 .3נעדרים:


הרב אברהם בלומנטל -חבר המועצה



הרב דב בקשט -חבר המועצה



הרב ישי אלפנדרי -חבר המועצה

על סדר היום
דיון בהמלצות ועדת התמיכות לשנת  2018ואישורן.
אברהם רוזנטל :ביום רביעי  16במאי  2018התכנסה ועדת התמיכות המקצועית וועדת התמיכות העירונית
לדיון בנושא תמיכות לשנת 2018
עיקרי המלצת הוועדות היתה כדלהלן:
ועדת התמיכות ממליצה לאשר את הבקשות לתמיכה לשנת  2018לעמותות שהגישו את מסמכי הבקשות
באופן מלא.
מוּתנִ ים בהשלמת החוסרים בתוך שבוע.
עמותות שהגישו את הבקשה באופן חלקי ְ
הוועדה ממליצה לאשר את תקציב התמיכות בשיעור של  80%בלבד מכל התקציב המוגש וזאת משום שזה
בדיוק היחס בין התקציב הקיים להקצבות המבוקשות.
בתי כנסת המבקשים לקבל תקציב בגין הוצאות חלקיות של חשמל יגישו את כל האישורים.
אבקש מחברי המועצה לדון ולאשר את ההמלצות.
בן ציון בנג'מין :מדוע יש הרבה מוסדות שלא מגישים את החומר בצורה מאורגנת ובזמן?
אברהם רוזנטל :חלק מהמוסדות אין להם כוח אדם מקצועי שיכול להכין את החומר כדי להגיש בקשה
לתמיכה .אגב ,יש מושג שנקרא השלמת מסמכים .העיקר שיגישו את מסמכי היסוד כדוגמת אישור ניהול
תקין וכולי.
פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית קרית יערים טלזסטון 1/2018
עמוד  1מתוך 2

אורן גרנית :הבעיה שאנו מתריעים על כך כבר שנים רבות ועושה רושם שמנהלי העמותות לא הפנימו את
המסר.
שמואל רוטנברג :בכל שנה אנו מפרסמים את נוהל התמיכות בקהילתון ובאתר המועצה כנדרש .שם מופיע
בבירור המועד האחרון להגשת המסמכים.
אברהם רוזנטל :אני מקווה שבשנת  2019נצליח לעמוד ביעד של קבלת בקשות לתמיכה באופן מלא עד
לתאריך שיפורסם לציבור.
יצחק פרידמן :בעניין תפארת יהודה הייתה החלטה לא לחדש הקצאה עד שיפנו את הקרוואן.
אברהם רוזנטל :אם לא תהיה הקצאה ,לא יוכלו לקבל את האישור של משרד החינוך לשנה הבאה ולא יהיה
להם מקום ללמוד.
יצחק פרידמן :אנחנו הוצאנו החלטה והוא לא מקיים.
בנימין מיירניק :אולי יותר קל לקזז לו את התמיכה בגובה עלות פינוי הקרוואנים.
אבי רוטנברג :הרב גרמא הסכים לקזז לו שני שנתונים ,זה יכסה מחצית מעלות הפינוי.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את המלצות ועדת התמיכות לשנת 2018
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לְ פַ נּוֹת את הקרוואנים המהווים מפגע בטיחותי במתחם תלמוד תורה
תפארת יהודה ולקזז את עלות הפינוי מעמותת תפארת יהודה.
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