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  כולם����כוללים   ����ישיבות גדולות ����פנימיות תורניות  ����ישיבות קטנות    ���� ::::מיועד ל
  

  )למוסדות בבני ברק בלבד(
  

  לכבוד 
  א"ראשי הישיבות והמוסדות התורניים שליט
  א"מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים שליט

  ס"השלום והברכה וכט

  

        בבני ברקבבני ברקבבני ברקבבני ברקבות ולמוסדות התורניים בות ולמוסדות התורניים בות ולמוסדות התורניים בות ולמוסדות התורניים לישילישילישילישי    ––––חיובים של תאגיד המים חיובים של תאגיד המים חיובים של תאגיד המים חיובים של תאגיד המים     :הנדון

        

פרוטוקול ( 05.04.17ז "בניסן תשע' עי טיבישיבתה מיום רב –כי מועצת העיר בני ברק  ,הרינו להודיעכם  .א
התייחסה לנושא הנדון וקבלה החלטה ולפיה הישיבות הקטנות והגדולות הפועלות  ,)41' ישיבת מועצה מס

 ,ושיפויתקציבי  זיכויכ ,)ק מים"מ 20 –שווה ערך לכ (ח "ש 250בשיעור של  סל שנתי לתלמידסל שנתי לתלמידסל שנתי לתלמידסל שנתי לתלמידיקבלו  –בעיר 
 .תאגיד המים העירוניי "המושתים עלצורך התמודדות עם ההוצאה האמורה והחיובים 

פועלות רבות הלישיבות ה –של חברי מועצת העיר כבוד והערכה , יחס של עידוד ,החלטה זו משקפת
  .שבה העיריה נשאה בעצמה בהוצאה זו, ניםתחומה ורצון להמשיך ולשמר את המסורת רבת השב

מאז הוקמה הרשות הממשלתית למים והיא נתקבלה לאחר  –נכפתה בעצם על עירית בני ברק , החלטה זו
כל . מי ברק –בעקבות בקורת חריפה שהוטחה בתאגיד המים העירוני , מ ממושך מאד לפתרון הנושא"מו

למערכת גביה חיצונית  –הקיימות והעברתן  לפני מעורבות בית המשפט והפקעת הסמכויות ,זאת
 .ואגרסיבית

 עצמם אמורים למצוא, ויתקינו חסכנים אצלם יתחזקו כראוי את הברזים, אלו שיקפידו על משטר מים  .ב
ואם בכלל נמוך מאד אפוא יהיה  ,שיושת עליהםהסופי החיוב . בחינה התקציביתמה –מאוזנים כמעט

  . )אהזכה אותם במרבית ההוצכאשר העיריה ת(
שתושת עליהם  ,תשלוםל ובדרישה עצמם בחריגה ימצאו, על משטר מים –אלו שלא יקפידו כאמור לעיל 

בנוסף . כחלק מרשות המים הממשלתית –שפועל כיום באופן עצמאי , המים העירוני תאגיד י"ע –ישירות 
 .המגיעים להםתקציבים אחרים  – לקבל מהעיריה האפשרותגם תימנע מהם , לכך

כפי שהם מופיעים  –את מספרי התלמידים , באופן ישיר ומקווןתקבל העיריה , לצורך ביצוע הזיכוי  .ג
 . זיכוי מול החיוב – בהתאם לכך ייערך התחשיבו למשרד החינוך שלכם ווחיםידב

 .שיהיו בתוקף בהתאם למחירי המים העדכניים, מידי שנהמחדש הסכום יחושב   .ד

והחיובים  וכן תדפיס מפורט עם נתוני המוסד וסיכומי הצריכה הבהרותשאלות או , נוספים פרטים עדכניים  .ה
משרדי לקבל ביהיה ניתן , עירית בני ברק שביצעה –ועל הזיכויים מנגד  שהושתו על המוסד מצד אחד
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 . וחברי מועצת העיר שנתנו ידם למהלך זה סגניו ,מ"מ, ראש העירל הברכות  .ז
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