עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה

פרוטוקול ישיבה מס' 17
של ועדת הכספים
מיום רביעי ,י' בחשון ה'תשפ"א ()28.10.2020
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אבי מאושר
פרץ שפירא
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מאיר שטיינרייך
יהונתן ספרא
חנוך זיידמן
הרשי קניג
יהושע וינברגר
אלי ליבמן
שמואל איזנשטיין
ישראל הינמן
אברהם כף
יענקי עקשטיין
חיים סרצ'וק
חיה לוין
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מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
היועמ"ש של העירייה
מנהל לשכת רה"ע
לשכת רה"ע
לשכת רה"ע
פניות ציבור
מנהל אגף מכרזים וחוזים
מנהל אגף החינוך
מנהל אגף תשתיות ופיתוח
מנהל מח' הסעות
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 -ס .מנהל אגף דוברות
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סדר היום:
הסמכת מנהל א גף החינו ך לפתיחת חשבונות בנק בנאמנות לבתי"ס וגנ"י (מצ"ב
החומר) ;
אישור עקרוני לחתימת הסכם עם חברה קדישא פ"ת ולתב"ר לצורך סבסוד עלויות
קבורת שדה (מצ"ב החומר);
פתיחת חשבון עזר בנק מוניציפל למענקי פיס (מצ"ב החומר);
עדכון תקציב לשנת ( 2020מצ"ב החומר);
שונות .

א.

הסמכת מנהל אגף החינוך לפתיחת חשבונות בנק בנאמנות לבתי"ס וגנ"י (מצ"ב
החומר);

אנחנו פותחים את ישיבה מספר  17של ועדת הכספים.
הרב אברהם רובינשטיין:
סעיף א' – הסמכת מנהל אגף החינוך לפתיחת חשבונות בנק בנאמנות לבתי"ס וגנ"י (מצ"ב
חומר) .אנחנו נבקש מהרב ספרא שיגיד במה דברים אמורים .אחת הסיבות המרכזיות
שהישיבה מתקיימת היום ,זה בגלל הנחיצות והחשיבות בסעיף הזה.
ערב טוב .אני אסביר .יש לנו בעיר ,ברוך השם ,כמות לא
הרב יהונתן ספרא :
מבוטלת של גני ילדים עירוניים ובתי ספר ,שאנחנו צריכים להעביר אליהם כספים .עד
ל אחרונה הנוהל היה פשוט ,אני הייתי מוציא מכתב פניה לסניף בנק ,ממנה שם את
המנהל/ת/מזכירה או גננת וסייעת ,תמיד צריך שני בעלי זכות חתימה ,ופותחים חשבון
בנאמנות ,כי זאת הדרך היחידה שאפשר להעביר כספים למוסד חינוכי ,כאשר החשבון
הוא בנאמנות .כמובן שהוא לא יכול להיו ת במינוס ועוד כל מיני הגבלות שיש .לאחרונה
הבנקים התחילו להקשיח את הקריטריונים והם דורשים שיהיה אישור מועצה ולכל
פתיחת חשבון צריך יהיה חתימה של יו"ר הרשות או הגזבר וכמובן אישור של היועץ
המשפטי .זאת הדרך היחידה לפתוח חשבון בבנק .יש לנו כרגע כמה גנים ובית ספר אחד
שהם כרגע עדיין לא מצליחים לפתוח חשבון ,ורק אחרי שהישיבה הזאת תאשר וכמובן גם
אישור מועצה ,אז נוכל בעזרת השם לפתוח את החשבונות והכול יתנהל כשורה.
אז אנחנו מבקשים את אישור ועדת הכספים ואחר כך גם את אישור המועצה למהלך הזה.
אז מה את ה מציע ,הצעת החלטה? תנסח הצעת החלטה ואנחנו
הרב אברהם רובינשטיין:
נצביע בעד או נגד .המועצה תחליט.
הרב יהונתן ספרא:
בעלי זכות החתימה,

אני שולח טופס פניה לסניף הבנק ,כותב שם את השמות של שני

הרב אברהם רובינשטיין:

הרב יהודה ,תנסח הצעת החלטה.

עו"ד יהודה ליבוביץ:

הניסוח שהרב ספר א יפתח זה לא הניסוח הנכון.

הרב אברהם רובינשטיין:

אז תגיד.

עו"ד יהודה ליבוביץ:

לאפשר למנהלות מוסדות חינוך עירוניים ,על פי,

הרב שמחה שטיצברג :

גם מנהלים ,לא רק מנהלות.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

מטעם עיריית בני ברק.

מר יהונתן ספרא:

מנהל/מנהלת ומזכיר/מזכירה.

הרב אברהם רובינשטיין:
החלטה.

נציגים של בית ספר .או המנהלת או נציג שלה .יהודה ,תן הצעת

הרב חנוך זייברט :
דווקא שהמנהלת תחתום.

שניה ,שניה ,מה שאומר לך ספרא ,ובזה אין ויכוח ,לא צריך

עו"ד יהודה ליבוביץ:

היא אבל בעלת החשבון.

הרב אברהם רובינשטיין:

אבל היא יכולה למנות מישהו מטעמה.

לפי הנוסח שכתוב ,שספרא ,נותנים לספרא .זה לא לספרא,
עו"ד יהודה ליבוביץ:
נותנים למנהלי/מנהלות של מוסדות חינוכיים בהתאם לתנאי הבנק ,לפי אישורו של מנהל
אגף החינוך .אני מציע רק שיהיו תנאים בזה .זאת אומרת ,היא לא יכולה להיכנס שם
לח ובה.
הרב חנוך זייברט :

כתוב ,הוא אמר את זה .בכל מקרה אי אפשר.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

זה גם צריך להיות מוגבל לזמן.

עו"ד יהודה ליבוביץ:

כל עוד הן מכהנות בתפקיד.

הרב שלום מלאכי :
על זה?

הרב ספרא ,הם יכולים להוציא הרי כספים ,צ'קים ,מי מפקח

הרב יהונתן ספר א:

אני אסביר.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

זה חשבון נאמנות ,אין צ'קים.

הרב שלום מלאכי :

יש צ'קים .כתוב במפורש שיש צ'קים.

יש צ'קים .אני אסביר .בכל סוף שנה ,כדי שהגננת או מנהלת
הרב יהונתן ספרא:
בית הספר תוכל לקבל את התקציב החדש ,הוא צריך להמציא לנו את דפי חשב ון הבנק
וגם מאזן של הכנסות והוצאות ,עם קבלות ,עוברים על זה ,בודקים את זה ,אם הכול תקין
– הוא מקבל את התשלום לשנה הבאה .אם לא – אז יש סנקציה שהוא לא מקבל ,עד שהוא
לא מסדר את כל העניינים בצורה מסודרת .ככה זה התנהל עד היום וככה זה ימשיך גם
הלאה.
הרב אברהם רובינשטיין:
פה אחד.

מי בעד הצעת ההחלטה כמו שניסח אותה הרב ליבוביץ? עבר

הרב יהונתן ספרא:

תודה רבה.

החלטה  :הוחלט פה אחד ,להמליץ למועצת העיר ,לאפשר פתיחת חשבונות בנק בנאמנות
למוסדות חינוכיים בעיר ,בהתאם לתנאי הבנק ,לפי אישורו של מנהל אגף החינוך.
ג.

פתיחת חשבון עזר בנק מוניציפל למענקי פיס (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין:
אריק אדלר.

נדלג לסעיף ג' – פתיחת חשבון עזר בנק מוניציפל למענקי פיס.

מה שרשום ,אנחנו פותחים כל פעם ,זה שגרתי .אנחנו פותחים
רו"ח אהרון אדלר :
חשבונות עזר בבנקים כדי לנהל את מענקי הפיס.
הרב אברהם רובינשטיין:

מי בעד?

החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,להמליץ למועצת העיר על פתיחת חשבון עזר בבנק
מוניציפל לקבלת מענקי הפיס .להוציא את הרב משה שלום מלאכי שנמנע.
ב.

אישור עקרוני לחתימת הסכם עם חברה קדישא פ"ת ולתב"ר לצורך סבסוד עלויות
קבורת שדה (מצ"ב ה חומר);

לגבי סעיף ב' – אישור עקרוני לחתימת הסכם עם חברה קדישא
הרב אברהם רובינשטיין:
פ"ת ולתב"ר לצורך סבסוד עלויות קבורת שדה.
אנחנו אולי נאריך על זה יותר בישיבת המועצה .זה אחד הנושאים המרכזיים שהתכנסנו
היום .כולם יודעים ,כל אחד מאיתנו וכל תושבי העיר חווים לא עלינו ,לא על אף אחד,
שכול שתושבי בני ברק ,אם רוצים קבורת שדה ,וכל תושבי בני ברק רוצים קבורת שדה,
לא מכיר תושב בני ברק כמעט שלא רוצה אפילו במקרים הכי קיצוניים קבורת שדה .מי
שרוצה קבורת שדה בבני ברק ,צריך להיפרד לכל הפחות מ  48,000 -שקל ,אם אני לא טועה.
ה רב שמחה שטיצברג :

איפה יש כזה דבר?

רבותי ,אולי תתנו לי לדבר? אחרי זה כל אחד יקבל את רשות
הרב אברהם רובינשטיין:
הדיבור .בבני ברק זה עולה הרבה יתר .אני מדבר ,מי שרוצה ,מוכן כבר לנסוע מבני ברק
לפתח תקווה ,מוכן לנסוע לתל אביב ,גם בתל אביב קבורת שדה עולה כסף .בכל עיר בארץ
ישראל תושב בני ברק צריך ,בשביל להיקבר קבורה כמו ההלכה ועכשיו גם יוצא ,אתמול
קיבלתי מכתב מרבנים ,אני לא יודע ,ביקשו ממני שאני אעביר את זה למועצת גדולי
התורה ,אני לא רוצה להיכנס לנושאים ההלכתיים של קבורת קומות ,אבל יש על זה עכשיו
הרבה נדון ,זה ש ב וצף ,אני לא רוצה להיכנס .אבל למעשה ,בפועל ,לא מכיר מישהו
מתושבי בני ברק שמוכן לקבורת קומות.
תושב פתח תקווה שנפטר ,מקבל קבורה בחינם .תושבת רחובות – יש לו קבורה בחינם.
תושב באר יעקב – קבורה בחינם .תושב רמלה שנפטר ,תושב אשדוד גם יש לו קבורת שדה
בחינם .חלק גדול מערי הארץ ,כמו המסורת היהודית מקדמת דנא .תושב בני ברק אין לו
את זה .אנחנו ,גם הרב זייברט בעבר עסק בזה הרבה .גם אני עסקתי בזה הרבה ,הרבה
שנים אני עוסק בזה .ועכשיו בסיבוב הזה אני עוסק בזה גם כן כבר למעלה משנה .והגענו
להבנות ,קודם כל זה הבנות ראשוניות ,ה בנות בסיסיות עם החברה קדישא של פתח
תקווה .הולכת להיות תוכנית מתאר של אלעד ,קיבלו שם כמה עשרות דונמים בשביל בית
עלמין ,ועיריית אלעד עושה הסכם עם החברה קדישא של פתח תקווה ,ובתמורה שאנחנו
ניתן לחברה קדישא בפתח תקווה  12מיליון שקל ,כסף תב"רי ,שכמובן נקבל אישור משרד
הפנים לכסף הזה ,וכנראה נקבל אישור לכסף הזה ,מתחייבים החברה הקדישא של פתח
תקווה שכל מת תושב בני ברק ,מ איפה שהוא יהיה ,כל אדם שנפטר תושב בני ברק ,הוא
יוכל לזכות להיקבר בקבורת שדה כמו שהוא רוצה ,ללא שום אפליה ,ללא שום דיבורים,
עד ביאת גואל צדק .ההסכם הו א הסכם לא מוגבל בשנים ,לא מוגבל במספרים.
דובר :

עד תחיית המתים?

הרב אברהם רובינשטיין:

עד תחיית המתים.

הרב שמחה שטיצברג :

כמה מקומות יש שם בבית הקברות הזה?

תראה ,כרגע יש בית קברות .הולכים לתוכנית הרחבה .אנחנו
הרב אברהם רובינשטיין:
מדברים ,בשנים הקרובות לכאורה יש פיתרון ,נקווה שלא יצטרכו.
הרב שמחה שטיצברג :

תהיה חלקה מיוחדת לבני ברק?

הרב אברהם רובינשטיין:

ההסכם יובא לפני חברי המועצה.

הרב שמחה שטיצברג :

יש עניין של שומרי שבת.

הרב אברהם רובינשטיין:

הכול יהיה .הכול דובר בדברים שבעל פה ,עדיין אין הסכם.

אני רק מבקש ,ברשות ראש העיר ,שיהיה ברור שאנחנו מדברים
עו"ד יהודה ליבוביץ:
על הסכם עקרוני ,אבל כל התקשרות תהיה בהתאם לחוק ובהתאם לנוהלים.
בהחלט .אני חושב שזו בשורה ג דולה מאד ואולי ננסח הצעת
הרב אברהם רובינשטיין:
החלטה .עיריית בני ברק וחברת קדישא פתח תקווה הסכימו ביניהם כי חברה קדישא פתח
תקווה תעניק לתושבי בני ברק שירותי קבורה חינם,
עו"ד יהודה ליבוביץ:

הסכמה עקרונית.

עקרונית ,כן .כפי שמקבלים תושבי פתח תקוה ,בבית העל מין
הרב אברהם רובינשטיין:
החדש .בקיצור ,הם מתחייבים ,כמובן אחרי חתימת ההסכם ,שההסכם יובא למועצה,
צריך לבוא למועצה ההסכם?
עו"ד יהודה ליבוביץ:

בודאי.

ודאי .אז יובא ההסכם למועצה .הוא גם יצטרך להיות מובא
הרב אברהם רובינשטיין:
למשרד הפנים .הרב שמחה ,שאלת ,הכול לפי ההלכות של בני ב רק ,בדברים שבעל פה
סיכמנו ,גם החברה קדישא המתנדבת של בני ברק ,הם יטפלו .אתה שומע ,הרב שמחה?
הם יטפלו בנפטרים של בני ברק .ואני מעלה להצבעה – מי בעד?
הרב שלום מלאכי :

היכן השטח המיועד?

הרב אברהם רובינשטיין:

ליד אלעד.

ההסכם לא קובע איפה השטח .ההסכם קובע שעושים לחלוקה
הרב חנוך זייברט :
שיש לפתח תקוה .עוד שנתיים זה יכול להיות במקום אחר.
הרב אברהם רובינשטיין:

אנחנו בכוונה ,עם החברה קדישא של פתח תקווה עושים.

אנחנו נמצאים במשך כל השנים האחרונות בהסכם עם חברה
הרב חנוך זייברט :
קדישא תל אביב .אנחנו נמצאים היו ם במסגרת חברה קדישא תל אביב .במסגרת חברה
קדישא תל אביב ,עד שהתחיל הנושא של קבורה בקומות ,מי שרצה להיקבר בירקון יכול
היה להיקבר בחינם .גם היום ,מי שרוצה להיקבר בירקון ,יכול לקבל בחינם .רק מה
הבעיה? הבעיה שבמסגרת בית קברות ירקון ,הם קבעו את חלקות הקבר שנקראו ת חלקות
שדה כחלקות מיוחדות ,ואז כשאתה מבקש חלקה מיוחדת אתה משלם כסף .כשאתה נמצא
בבתים ,אתה לא גובה כסף.
הרב משה פרידמן :

אפשר לעשות קבר בחיים?

הרב חנוך זייברט :

בחיים ,אתה משלם בכל מקום .גם בפתח תקוה.

הרב אברהם רובינשטיין:

אבל זה לפי הכללים של משרד הד תות.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

אבל לא הבנתי עוד למה פתח תקוה פה.

הרב חנוך זייברט :
מחירון ,לפי מה שקובעים.

אני אסביר לך .הוא שאל קבר בחיים ... ,קבר בחיים ,יש

הרב אברהם רובינשטיין:

יש מחירון .אני חושב משהו כמו  6,000שקל.

זה תלוי .יש חלק ה שנקראת חלקה מיוחדת ,חלקה רגילה .תלוי
הרב חנוך זייברט :
איפה אתה קונה .אם אתה רוצה להיקבר ליד או לא רוצה להיקבר ליד בחלקה מיוחדת.
אני חושב שמה שראש העיר עשה ,הוא עשה דבר מאד טוב ומאד חשוב ,הוא אמר גם שניסו
לעשות את זה בעבר ולא הצלחנו .הוא הצליח ברוך השם להגיע להבנה שיהיה פ יתרון טוב
לתושבי העיר בני ברק .אני חושב שזה אחד הדברים הטובים שנעשים וזה טוב שזה נעשה.
נכון שהיה גם רצון להגיע להסכם עם תל אביב ,שבינתיים לא צלח הנושא הזה .נכון
שההסכם הזה ,צריך לדעת את הדברים גם האמיתיים ,גורם לנו לאיזו שהיא בעיה עם תל
אביב ,כי יש איזה הכ נסות שמגיעות לאברכים מתל אביב ,לא ניכנס לזה בהרחבה כרגע,
שיש כל מיני דברים כאלה.
אני מאמין שיכול להיות שתהיה איזו שהיא תחרות בסוף בין תל אביב לבין פתח תקוה,
אבל כרגע ,אם נקדם את הנושא של פתח תקוה ,תהיה תחרות עם תל אביב .אם לא נקדם
עם פתח תקוה ,נישאר תקועי ם עד אין סוף .לכן אני חושב שההצעה היום היא הצעה טובה
והצעה נכונה .בלאו הכי צריך לבוא ההסכם למועצה ,צריכים לבוא גם כל התנאים למועצה
בישיבה נוספת ,ויש נהלים גם איך עושים את הדברים האלה .אני מאמין שבסוף ראש
העיר יצליח להביא שתהיה קבורה בחינם לכל תושב בבני ברק  ,בין אם זה יהיה בפתח
תקוה או דרך אחרת ,אבל יהיה פיתרון לנושא הקבורה .ומה שמעניין את ראש העיר ,כפי
שאני שמעתי ממנו וכמו שאני מבין ,ומה שכואב לו הרבה זמן ,זה שבאמת ,אדם שרוצה
להיקבר בבני ברק לא מוצא פיתרון איפה להיקבר בבני ברק .זה ייפתר ,ככה או ככה ,לא
משנה  .אבל אם אתה לא עושה משהו – לא נפתר .אני חושב שמה שראש העיר עושה היום,
הוא עושה צעד חכם כדי לפתור את הנושא הזה .איך זה בסוף ייפתר? תלוי מה יתקדם
בהסכמים .אבל ברור שמה שעשינו היום זה  5צעדים קדימה .מה שראש העיר עושה היום.
אבל לא ענית לי  ,אני שואל – למה פתח תקווה? אם השטח הוא
הרב עו"ד נתן בצלאל :
בשיפוט אלעד לדוגמא ,מה קשור פתח תקוה פה?
כי הוא לא עושה הסכם על שטח אחד .הוא אמר אחד המקומות
הרב חנוך זייברט :
יש באלעד .חברה קדישא פתח תקוה ,יש לה מקומות קבורה בכמה מקומות.
הרב אברהם רובינשטיין:

יש להם גם בירקון.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

בירקון אני יודע שיש להם .או קיי.

יש להם גם בפתח תקוה ויש להם גם שם .בסוף אתה נכנס איתם
הרב חנוך זייברט :
להסכם .איך יהיה ההסכם?
הרב עו"ד נתן בצלאל :
ואנחנו איתם יחד.

זאת אומרת ,שהם רוכשים גם קרקעות במקומות אחרים

הרב חנוך זייברט :

כן .אנחנו נמצאים איתם בהסכם.

הרב עו"ד נתן בצלאל :
קונים.

אז ה  12 -מיליון ,זאת אומרת ,להשתתף איתם בקרקעות שהם

לא בקרקעות .לא מוגדר עוד בהסכם מה זה ה  12 -בדיוק .לכן
הרב חנוך זייברט :
גם ראש העיר אמר לך שהדברים יצטרכו להתלבן בהמשך – אם זה רכישה ,איזה קבורה,
לא ,כי אתה שם  12מיליון .למה לא  20מיליון? תשים  , 20תשים
הרב עו"ד נתן בצלאל :
 . 10מי קבע את המחיר ,על מה ולמה?
כל הדיון צריך להתקיים שתהיה החלטה להביא את זה בסוף
הרב חנוך זייברט :
לפועל .כרגע זו החלטה עקרונית לניהול משא ומתן .בוא נתקדם.
הרב עו"ד נתן ב צלאל :

עקרוני בסדר ,זה מקובל.

הרב חנוך זייברט :

אז אם מקובל ,למה צריך,

הרב אברהם רובינשטיין:

הרב נתן ,אם תביא משהו יותר זול – הולכים על זה.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

אין בעיה .אפשרי.

הרב אברהם רובינשטיין:

נו ,תביא.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

בראש העין .תקבל ברא ש העין מבני גנץ.

הרב חנוך זייברט :

דבר איתם.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

מסודר .תבוא .תקבל יותר זול.

הרב אברהם רובינשטיין:

הרב נתן בצלאל ,תביא יותר זול – הולכים על זה.

הרב מיכאל קקון :
הרבה יותר מ  12 -מילי ון.

הרב נתן בצלאל 12 ,מיליון זה לא בשביל קרקע .קרקע עולה

הרב עו"ד נתן בצלאל :

לא קרקע לבית עלמין.

גם לבית עלמין .שירותי קבורה ,מה שמדברים כאן זה שירותי
הרב מיכאל קקון :
קבורה ולכן חייבים לעשות הסכם עם פתח תקוה.
אני לא יודע ,אומרים משהו אחר .אתה אומר שירותי קבורה,
הרב עו"ד נתן בצלאל :
פה אומרים משהו אחר .כ ל אחד אומר משהו אחר.
הרב אברהם רובינשטיין:

אף אחד לא אומר משהו אחר.

זה לא שירותי קבורה .זה השתתפות .אני בעד ,אין לי מה
הרב עו"ד נתן בצלאל :
להגיד ,רק להבנה .דמי רצינות? דמי רצינות ? 12
אנחנו מאשרים תב"ר והתב"ר הזה יובא ,אנחנו לא י כולים
הרב אברהם רובינשטיין:
להתקדם איתו עד שיהיה לנו הסכם ,גם משרד הפנים דורש הסכם לראות על מה מדובר.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

אלעד גם נכנסים להסכם איתנו?

דובר :

מה זה קשור לאלעד?

הרב עו"ד נתן בצלאל :

לא קשור.

הרב מיכאל קקון :

נתן ,זה אחד הדברים הכי נפלאים שנעשו.

הרב עו"ד נת ן בצלאל :

אני בעד ,אני מחכה ליום הזה.

הרב מיכאל קקון :

תאמין לי שאין תושב בני ברק שלא יודה לראש העיר על זה.

השאלה ,ראש העיר ,אם אפשר לעגן את זה משפטית ,אם יש
הרב שלום מלאכי :
דרך משפטית לעגן שלא תהיה קבורה בקומות .נגיד ,אנחנו הרי מאד מתנגדים לקבורה
בקומ ות .יבואו פתח תקוה ויגידו – מה שהיה טאבו עד היום ,אנחנו כבר לא ,ההסכם
אתכם ,הכול טוב ויפה,
הרב אברהם רובינשטיין:

מה נראה לך? מה נראה לך?

הרב עו"ד נתן בצלאל :

בוודאי שזה ייכנס להסכם.

השאלה אם יש דרך משפטית ,אם יבוא משרד הדתות יום אח ד
הרב שלום מלאכי :
ויגיד – אנחנו כן מאשרים קבורה בקומות .אז ההסכם שלך לא יכול להיות יותר חזק
מהמדיניות של משרד הדתות .השאלה אם יש דרך משפטית לעגן את זה ,כי אנחנו הולכים
לתת להם עכשיו,
בעיקרון אי אפשר לעגן .אפשר לעגן בהסכם ,כרגע זו הבנה
הרב חנוך זייברט :
עקרונית .כשיש הנוש א של ההסכם למועצה ...
הרב אברהם רובינשטיין:

מורי ורבותי ,מי בעד? יופי ,כולם פה אחד .תודה רבה.

החלטה  :הוחלט פה אחד להמליץ למועצת העיר על אישור עקרוני לחתימת הסכם עם
חברה קדישא פ"ת ולתב"ר לצורך סבסוד עלויות קבורת שדה.
ד.

עדכון תקציב לשנת ( 2020מצ"ב החומר );

הרב אברהם רובינשטיין:

סעיף ד' – אנחנו מדלגים את זה לישיבת המועצה באה.

________ _ ______
שמואל ליטוב
מנכ"ל העירייה

___ _______________
הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים

