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 2019אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  .1

קשתי לבצע שינוי בתבחינים למתן יבהתייעצות עם חברי המועצה ויושב ראש ועדת התמיכות, ב –יצחק רביץ 
. אני סבור שהשינויים שאנו 2018שאושרו על ידי המועצה הקודמת בחודש אוקטובר  2019תמיכות לשנת 

רה של ממש לגופים הנתמכים. לדוגמא, תוכפל המלגה לאברכי הכוללים הן של חצי יום וווים בׂשמבצעים מה
 10חודשים במקום  12במשך  תתוקצבוהן של יום שלם, תוכפל התמיכה לשיעורי תורה, פעילות המתמידים 

עד כה, תועלה התמיכה למשתתפי מסגרת ישיבות בין הזמנים מששה שקלים לשעה לשבעה שקלים, 
 תמיכה בפעילות בתי הספר תעלה ותבוצע ממקורות אחרים.ה

הנחתי את הגורמים המקצועיים לטפל בפרוצדורה של פרסום התבחינים ואישורם, בהקדם האפשרי בכדי 
 שנוכל לאשר את התמיכות בסמוך לפסח.

 עמותת החסד. תקצובאבקש הסבר על סמכות ועדת התמיכות ומנגנון הבקרה לגבי  –משה מילר 

המנגנון נועד לוודא שהעמותות שיקבלו את התמיכות יהיו עמותות שפועלות בקרית יערים  –רביץ יצחק 
 למען תושביה, יפעלו בשקיפות מלאה ועל פי כללי השולחן ערוך.
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בסמכות ועדת המשנה לתמיכות להיוועץ עם חברי ועדת התמיכות המקצועית, לקבל  –עורך דין שחר בן עמי 
ועדה, קבענו שבית הדין ום תובא לאישור המליאה. בכדי להקל על עבודת האו לדחות את המלצתם בטר 

 ביישוב ייחשב אף הוא כגורם מייעץ לוועדה.

 2019אבקש מחברי המועצה להצביע בעד אישור השינוי בתבחינים למתן תמיכות לשנת  –יצחק רביץ 

 החלטה:

 2019ה אחד את התבחינים למתן תמיכות לשנת פכל חברי המועצה מאשרים 

 ועדה גאוגרפית להרחבת גבולות היישוב .2

בשבוע שעבר השתתפתי בישיבת ועדת הגבולות הגאוגרפית  –ועדה גאוגרפית להרחבת גבולות היישוב 
שמונתה על ידי משרד הפנים לדון בהרחבת הגבולות של היישוב. לצערי, הדברים שהשמיעו חלק נכבד 

י של קרית יערים להתרחב. אני סבור כי אנו צריכים לגייס את מהנציגים, לא ראו בעין חיובית את הצורך החיונ
מיטב הכוחות הפועלים בתחום זה בכדי לשנות את העמדה העקרונית של חברי הועדה, ומקווה בעזרת השם 

 .בעמלנושנראה ברכה 

 הודעות ראש המועצה .3

בלתי רגיל( מיוחד  בישיבת המועצה הקודמת אישרנו תב"ר )תקציב –תכנית לעידוד עסקים בקריית יערים 
לתכנית זו. אנו צפויים להשלים בהקדם את הליך בדיקת ההצעות שקיבלנו ובעזרת השם לקראת חג 

 השבועות נתחיל את התכנית.

אני מתעתד לצאת לחוץ לארץ לצורך הקמת קרן שתסייע לפיתוחה  –הקמת קרן לרווחת תושבי קריית יערים 
 ש לי ניסיון מוצלח בתחום זה.וגה של קרית יערים בכל הרבדים. ייגׂשוׂש
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