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מיועד ל  :ישיבות קטנות  פנימיות תורניות ישיבות גדולות  כוללים כולם

)למוסדות בבני ברק בלבד(
לכבוד
הרב חנוך זייברט שליט"א
ראש עירית בני ברק
עירית בני ברק
השלום והברכה וכט"ס

הנדון :תשלומי המים למוסדות התורניים
הרב זייברט הנכבד,
כמי שנושא תדיר את דגל הדאגה למוסדות החינוך השונים בעיר ,אנו רואים לנכון להפנות אליך את הנושא הבא:
א .בעקבות מכתב מפורט שנשלח על ידינו בימים אלו )מידעון תשע"ח  – 12העתק ממנו רצ"ב( ,הוצפנו בפניות
טלפוניות מראשי ומנהלי הישיבות והמוסדות התורניים – חלקן גם נזעמות למדי ,על הסידור שעליו
החליטה עירית בני ברק בנושא חיובי המים למוסדות התורניים ולפיה העיריה תשפה כל מוסד לפי 250
ש"ח לשנה – לתלמיד × מספר התלמידים הרשומים.
ב .מעבר לעובדה כי סכום של  250ש"ח שנתי לתלמיד ,הוא נמוך למדי והוא אינו משקף בצורה מקצועית את
הנתונים האמיתיים ,נוצר כאן מצב שבו ישנה הרעה משמעותית למוסדות התורניים ,שכן בעבר )במשך
עשרות שנים כולל גם בתקופת עבודתה של הועדה הקרואה – שנכפתה באמצעות משרד הפנים( עירית בני
ברק לא חייבה אותם כלל בתשלום עבור צריכת המים ואילו במצב הנוכחי – באמצעות תאגיד המים ,נכנסו
כל המוסדות התורניים לגירעונות בלתי צפויים.
ג .עוד צוין על ידי אותם ראשי ומנהלי הישיבות ,כי בערים אחרות – כולל חילוניות לגמרי ,ניתנים בצורה
מסודרת תמיכות בסדרי גודל של ממש גם למוסדות התורניים הפועלים בעיר ואילו כאן בעיר בני ברק – כל
מוסדות החינוך התיכוניים ו/או העירוניים מתוקצבים ומאוזנים ורק הישיבות והמוסדות התורניים נמצאים
מחוץ לסידור זה.
ד .אנו מבקשים להעלות את הנושא לדיון חוזר ולקבל מאתנו משלחת של נציגים מהישיבות השונות,
שבפגישה איתך יעלו את הנושא בצורה מפורטת וינסו בעצה אחת איתך לנתב פתרון שיניח את דעת כל
הצדדים.
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