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רבותי ,עם פתיחת ישיבת המועצה  ,אני חושב שצריך להעלות כמה נושאים

הרב חנוך זייבר ט :
על סדר היום.
עברנו שתי פטירות קשות של גדולי ישראל בחודש האחרון – אחד זה מר ן בעל השבט הלוי – אני חושב
שהוא ה יה נר לרגלי העירייה בעשרות השנים האחר ונות נהגו כל ראשי העיר ,ואני בתוכם ,להתייעץ
איתו ,לשמוע את חוות דעתו על נושאים עקרוניים בעיר .הוא נתן לנו הנחי ות במספר רחב מא ו ד של
נושאים בעיר .אני חושב שהעיר איבדה אבדה קשה מא ו ד ויחסר לעיר מנהיג בעל שיעור קומה שיוכ ל
להנחות אותנו ולהראות לנו את הדרך שנלך בה.
אי אפשר לעבור על הנושא הזה בלי להיכנס לט ראומות שעברנו במה לך ההלוויה עצמה ,עם פטירתם
במהלך ההלוויה של שנ י אנשים ,יראים ושלמים ,בחור חתן ואברך שהשאיר אלמנה וילד קטן .אני חושב
שלא היה לב שלא חר ד על המקרים הא לה .אני חושב שאת חשבון הנפש  ,כל אדם שגר בעיר צריך
לעשות בעצמו בנושא הזה .נקווה שלא יקרו אסונ ות יותר בעירנו.
שבוע אחרי זה ,או קצת יותר מזה אחרי זה ,הי ינו בהלוויה של הגאון הג דול הרב חיים גריינמן ,שגם היה
מנהיג בעם ישראל .אנ י חושב שיש לו זכויות רבות בבנ י -ברק ,בהקמת המתיבתות ,בהקמת מוסדות
חינוך שונים .זכיתי לה יות איתו  ,אני חושב  ,כחודש לפני פטירתו במ קווה בשיכון ג' ,איך שהוא עלה
למעלה ,בדק כל בור ,על כיסא הגלגלים עשה את כל המאמצים הדרוש ים לראות את מה שקורה  ,ובימי
השבעה זכ ינו  ,באמת  ,להגיע לכל הדברים שהוא ביקש שנעשה ושנחדש ושנשכלל והמקווה נפתח ממש
ביום השבעה  ,אני חושב  ,לפטירתו ,והבנים ראו בזה זכות גדולה שהמקו וה ייפתח במהלך ימי השבעה.
אנחנו נמצאים גם בימי השבעה ל ה רב יצחק מא יר ,שהיה ראש עיר בעבר בבני ברק ,היה סגן ראש עיר ,
אני חושב גם ,ה יה חבר מועצה כמה שנ י ם .אני חושב שהוא איש שיש לו עשי ה רבה ,הן בבני ברק וה ן
מחוצה לה .הוא ה יה ממניחי היסוד של הרבנ ות הראשית בצבא .הוא היה מנכ"ל החינוך העצמאי .ה יה
בעיריית בני ברק .הוא זכה לאריכ ות ימים ברוך השם ,הוא נפטר בגיל מבוגר  ,ועד יומו האחרון הוא ה יה
פעיל .הוא היה איתנו ביחד בחגיגות ה 90 -לעיר יית בני ברק .הנאום שלו  ,איך שראו אותו עומד ומתלהב
בנאום שלו ,רא ו שהוא מלא חיוני ות על העיר בני ברק .יה א זכרו וזכרם של כולם ברוך ויהיו כולם מליצי
יושר על עירנו ועל תושבי העיר.
מגיע מזל טוב להרבה ,אני לא יכול לזכור כל אחד  .מחודש אחד ברוך השם מגיע מזל טוב להרבה אנשים
– מנחם ,אברהם – נכד רק השבוע – אני חושב ,כל אחד שניגע פה ,אני לא יכול לזכו ר כל אחד .לחנוך
זיידמן היו שני שידוכ ים .אם נגיע לכל אחד פה לא נגמור .שתה יה ברכה והצלחה ומזל טוב לכולם .
אנחנו נמצאים שבוע אחרי השבעה של הרב אל יהו דדון על תאונת הדרכים שהיתה לאחותו ולא עלינו
היא נהר גה בתאונת הדרכים .מן השמים ינחמו אותו  ,ויהיו לכולם אך טוב ו חסד ונדע רק שמחות מהיום
והלאה לכולם.

בהקשר לנפטרים שראש העיר הזכיר ,אני הצעתי הצעה לסדר
הרב משה שלום מלאכי :
שתעסוק בעניין הזה ,לכבוד הנפטרים ,אני רצית י להעלות את ההצעה שאתה קיבלת.
הרב חנוך זייברט :

כשיתנו לך זמן.

הרב משה שלום מלאכי :
א.

או קיי.

א י שור תב"רים

ישיבת ועדת הכספים אישרה רשימת תב"רים להמליץ בפני המועצה לאשר
הרב חנוך זייברט :
אותם ואני מבקש לאשר את רשימת התב"רים המוצעת פה לפניכם ,שאושרה בוועדת כספים .מי בעד?
שירים את ידו בבקשה .מי שנגד ירים את ידו .אני שמח שיש לפחות מ ישהו אחד נגד .מישה ו נמנע? לא .
אז יש לנו רק נגד אחד ברוך השם.
אם הכספים היו מתחל קים בצורה שוויונ ית אני הייתי מצביע בעד ,
הרב משה שלום מלאכי :
רק מתעלמים פה מציב ורים שלמים בעיר לצערנו.
הרב חנוך זייברט :
רבה.

מס"ד

אני מאד שמח שכנראה שכיבוי אש אין לכם במוסדות חינוך ש לכם .תודה

הפרויקט

מימון חיצוני

מימון עירוני

הערות

1

בינוי בי"ס רח' לנדא

6,964,354

במימון משרד החינוך ,בינוי בשטח של
 1,499מ"ר

2

בינוי  3גני ילדים ברח' לנדא

2,394,899

במימון משרד החינוך ,בינוי בשטח של 384
מ"ר

3

בינוי בי"ס נווה מאיר

7,108,380

במימון משרד החינוך ,בינוי בשטח של
 1,530מ"ר

4

הצטידות ת"ת כינור דוד

13,379

במימון מפעל הפיס -ציוד לכיתות חדשות.

5

גידור ברחבי העיר

6

בינוי  4גני ילדים ברח' אנילביץ

500,000
2,834,128

גידור רחובות ,אהרונוביץ ,כהנמן ,ושונות,
במימון משרד החינוך ,בינוי בשטח של 512
מ"ר

7

הנגשה פיזית בי"ס מוהליבר

99,000

במימון משרד החינוך -מעלית

8

פרויקט עוז לתמורה 2015

1,548,000

במימון משרד החינוך ,במוסדות הבאים:
סמינר וולף ,סמינר ויזניץ ,מוס' אור החיים,
סמינר מאיר,סמינר תורני חסידי.

9

שידרוג מערכות כיבוי אש במוס"ח

10

שיפוץ מחלקת שירותים חברתיים

218,039

11

בינוי תיכון מקיף לאורו נלך -שלב ב'

3,493,792

12

הנגשת מבנה העירייה  ,שדרוג המעלית

417,000

13

הנגשת מרכז פיס רמא"ח,הסדר כניסה
לנכים

462,329

סה"כ

25,553,300

250,000

81,960

תיקון ליקויים עפ"י דרישות הרשות לכבאות,
פרויקט רב שנתי בעלות כוללת של כ 1-מליון
₪
שיפוץ יחידות הסמים והקשיש ,במימון
משרד הרווח ובהשתתפות העירייה
במימון מפעל הפיס ,בינוי בשטח של 752
מ"ר

125,000

במימון משרד הפנים , ,מותנה בהשתתפות
העיריה ב.23%

138,699

במימון משרד הפנים , ,מותנה בהשתתפות
העיריה ב.23%

1,095,659

החלטה  :הוחלט ע"י חברי המועצה לא שר את ר שימת התב"רים ש ועדת הכס פים דנה בה והמלי צה
למועצה לא שרה ,להוציא את הרב משה שלום מלאכי שהתנגד.

ב.

סיכום מבצע פס ח

סדר היום ממשיך .עברנו את חג הפסח .אני ח ושב שכולם ראו את העבודה
הרב חנוך זייברט :
הקשה שהשקיע אגף התברואה ,שבראשו עומד הרב מנחם שפירא ,עם מנהל האגף הרב נת נאל נחום,
בעבודה הקשה והמסו רה ,לדאוג לנו לחג נקי וטוב .נבקש מנתי לתת סקירה על המבצע של פסח.
בבקשה ,נתי .שכחתי להגיד שבראש ועדת הכספים עומד יגאל גואטה  .אפשר לצרף את זה לפר וטוקול.

שלום לכולם .כל פעם אנחנו מכינים מצגות ,והמצגות כל פעם חוזר ות על
מר נתנאל נחום :
עצמן ,רק הנתונים משתנים  .חשבתי הפעם ,מה אנחנו נעשה שבאמת יהיה מ עניין  ,ובסוף  ,בס וף נשמ ע
המלצות אם זה היה ט וב או לא היה טוב .בכ ל אופן ,המצ גת שאנחנו עכשיו הולכים להביא – היה לנו
פרוי י קט "אכפת לי שיה יה לי כאן נקי" – זה פר וי י קט שראש העיר חשב עליו והפרויקט הזה ה יה על כל
מתקני התברואה שיש בעיר .כל הפועלים בעיר היו עם הנושא הזה של "אכפת לי שיה יה לי כא ן נקי" ,
וכל הפרסומ ים גם של האגף היו עם הפרו י יקט הזה.
בפרוי י קט הזה ,מה שאתם רואים פה ,גולת הכ ותרת של הפרוי י קט הזה היה ראש העיר במוקד העירוני,
שראש העיר דיבר יחד עם התושבים .מה שאתם רואים פה בתמונות אלו כלי האצירה הנוספים שנוספ ו
לאגף התברואה ,רק למבצע פסח .כמובן שזה ממשיך למכולות תיבות נ וח ,שקועי הקרקע שהצבנו בעיר.
כמובן  ,ראש העיר במוקד .כל הפרו י יקט של "אכפת לי שיהיה לי כאן נקי" .החלפת  2,000עגלות אשפה
לתושבים בסכום שאנחנ ו מכירים .עוד מעט נקבל נתונים גם על הרכבים הנטושים שהיו לנו בעיר וצביעת
כל המכולות מירוק לצבע הטורקיז הז ה ,וכמובן  ,טרקטורים וכל מ יני כלים מכני ים שעזרו לנו בפיתרון.
עכשיו ניכנס למצגת לכ ל הנושאים שבחרנו ,שהם היו נושאים עיקריים במבצע פסח הזה .
הפרו י יקט "אכפת לי שיהיה כאן נקי" – הי ו פה שני חידושים בפרויקט הזה :אחד – ראש העיר כתב
מכתב אישי לתושבים – בואו נדבר על זה .במכתב הזה ראש העיר זימן ,כל הבני ינים בעיר קיבלו
הדבקה של הפתק של הפלייר של המכתב ש ל ראש העיר .ראש העיר הזמין את התושבים להתקשר
למוקד  ,ואכן היתה ה ענ ות גבוהה לנושא הזה .
עוד דבר – בכל אזור היה לנו את מנהל האזור ,עם הודעה של מנהל האזור ,שהוא מדבר אל התושבים
והוא מתחייב לטפל להם ברמה האישי ת באשפה שלהם ,בכל הפניות שלהם .גם המנהל דיבר יחד עם
התושבים כשהוא היה במוקד העירוני.
הדבר השני  ,זו הצבת תשתיות תברואה .במבצע הזה הי ת ה לנו הצ בת  14שקועי קרקע 7 ,מכולות
תיבות נוח נוספ ות שהרגשנו את הנ וכחות ש לה ן  70 ,אשפתונ ים לאשפה קלה ,צביעה ותיקון של 90
מכולות אשפה 2,000 ,כלי אצירה הוחלפו במסגרת מבצע עג לה במאה שקל 20 ,פחי שמיטה תוקנ ו
וטופלו  345רכב ים נטושים .טופלו זה בכל מ יני שיטות ,שהתוצאה הסופי ת שלה ן ש 345 -הרכב ים האלה
לא נמצאים היום במאגר של המוקד העירוני.
בנוסף ,נת וני פינוי אשפה – הנת ונים אלו הנת ונים של חברת בקרה שמלווה אותנו .אני לא רואה פה,
אבל אני יכול להגיד לכם בגדול שהשנה ,למרות שזו שנת שמ יטה 244 ,טון הי ו לנו פחות.
הרב חנוך זייברט :

 3%פחות.

מר נתנאל נחום :

 3%פחות ,נכון 244 .ט ון היה לנו פח ות מ -

הרב חנוך זייברט :
התפקוד של הדברים.

אנחנו תולים את זה בנושאים של הבקרה היותר טובה על המשקלים ועל

מר נתנאל נחום :
מבורך שהוא נמצא.

נכון .זו מצגת .הבקרות האלה זה דבר שהוא גם כן מעניין .הוא דבר גם כן

מוקד עירוני – המוקד העירוני זה השותף שלנו ,השותף האמיתי של אגף התברואה והוא שותף מרכז י
גם כן לפעילות שלנו .נתוני המוקד שהיו לנו השנה ,משנת  2014ל 2015 -יש לנו עליה של  800פני ות
יותר למוקד העירוני .כאן חשבתי שאולי אנחנו נביא לכם גם שתראו מה אנחנו חשים ,מה אנחנו מקבלים
מהמוקד ,זה הנושא ש ל השיחות הנכנסות של המוקד העיר וני ,איך זה עובד .לא בחרנו את השיחות.
קיבלנו לערך  50שיחות מהמוקד .אמרנו ,ניקח כמה שיחות ונשמיע לכם אותן .נתחיל עם שיחות המשוב ,
שזה נקרא סקרים .נתח יל עם הנכנסות .
"כל הכבוד על הניקיון שהם באו ,אני תו שב בני ברק ,רחוב הרב יצחק ניסים  , 6התק שרנו אליהם
היום בבוקר ,הם אמרו שהם יבואו לפנות ,באו ,הבריקו את המדרכה ,הבריקו אותה .באמת  ,אני
אומר ,כל הכבוד .אני מתק שר לא ב שביל להתלונן ,אני מתק שר בשביל להגיד שבאמת כל הכבוד.
אני לא יודע מי אחראי על זה ,אבל מגיעה לו טפיחה על ה שכם ,להשתלט על כמויות זבל רק ב10 -
רחובות שאני מכיר ,שאני גר מסביבם ,הבריק".
שיחות המשוב הן השיח ות שהמוקד העירוני ח וזר,
הרב יגאל גואטה :

למה רק אחת?

"שלום ,מדברת רויט ל מ המוקד העירוני של בני ברק .אתם דיווחתם באבטליון  21על גרוטאות.
רציתי לברר אם פינו לכם.
כן ,פינו לנו ,ל שביעות רצוננו המלאה.
 . 100%תודה".
מר נתנאל נחום :

רק שתדעו איך זה עוד.

"שלום ,מדברת ברכה ממוקד עיריית בני ברק .
כן ,פינו ,פינו ,תודה רבה.
יופי .מרחוב יו אל  1פינו?
כן.
מקסים .שיהיה לך יום טוב .חג שמח.
רציתי ל שאול ,אתם ביק שתם פינוי של גרוטאות ברחוב אנילביץ?

אנילביץ ,כן .
האם פינו?
כן.
יופי .אתם מרוצים?
מא ו ד.
יופי .שיהיה לכם חג שמח".
מר נתנאל נחום :

ככה עבדנו עם המוקד.

??? :

היית צריך להכניס אחד לא מרוצ ה.

לא ,אני קיבלתי  50ש יחות ,כולם מר וצים .אתם יכולים לבקש מהמו ק ד,
מר נתנאל נחום :
אתם לא צריכים אותי בשביל לבקש מהמוקד את הזה.
יש לנו את המצגת של ביעור חמץ ,שז ו איזו שהיא הסרטה להראות לכם .השנה ה יה לנו שיפור ענק
והתקדמנו גם מבחינת הזמנים ,גם מבח ינת הביצוע ים וגם מבחינת השיטה ,השנה ,של ביעור החמץ ,
ואתם תראו את זה עכש יו בהסרטה ,ובסוף בסוף ,
הרב נתן צבי כהן :

סליחה שאני צריך לה ע יר ... ,בנווה אחיעזר ולא היה.

אני בסוף אשמח ל ענות על שאלות .אבל מה שהיה ברשימה ,אלו הדברים
מר נתנאל נחום :
שהיו .בסוף  ,בסוף אנחנ ו מר ימים את כמות המכ ולות שאנחנו הצבנו .א נחנו הצבנו לפי ת כנית עב ודה.
*** הקרנת סרטון ***
הסיפורים של החג ,לקחנו  3סיפורים אבל אנחנו נדבר על אחד" ,חס ד
מר נתנאל נחום :
ותורשה" ,ותשמעו תיכף את התושב ,אם אפשר רק להגביר שם את הרמקול.
** * המשך הקרנת הסרטון ***
ס יפור של תושב:
"אני אברך ולקח לי הרבה זמן כדי לחסוך סכום כסף כזה .מהפחד ,שאני צריך את הכסף ולא רציתי
להפקיד ,אז מהפחד שמתי את זה במקפיא אצלנו בב ית ,בתוך נייר אלומיניום ,עטוף .לא יכולתי
לעזור כל כך בניקיונות  ,באו לעזו ר הגיסות וניקו את המקפיא לפסח .אספו את כל החמץ  ,וביחד עם
זה את הנייר כסף  .שמו ביחד עם זה את הנייר כסף ,בתוך שקית של כל החמץ .באתי בערב פסח
בבוקר ,לקחתי את השקית של כל החמץ ,ביחד עם הכסף ,הנחתי את זה במכולה שהעירייה שמה
באולמי ויז'ניץ ,אמרתי את מה שצריך להגיד ,הלכתי לכמה סידורים ונסעתי לירו שלים .ב אמצע

הדרך ,באזור של בית שמש ,נפל לי האסימון שהכסף שהיה לי אני לא מוצא אותו ,והוא היה
במקפיא ,אז איפה הוא יכול להיות? אז בטח שמתי אותו בביעור חמץ .למרות שכבר עברה שעה
ומ שהו מאז שהנחתי ,למרות כל הסיכויים ,אמרתי שאני אסע ,מה יש לי להפסיד? הגעתי לבני בר ק
באזור ה שעה  , 11אני מגיע למכולה של הביעור חמץ ,אני רואה שכל המכולה א ש ,להבות ,כמו
מדורה גדולה של ל"ג בעומר ,כך שאין סיכוי ,התייא שתי באותו רגע  ,אבל אמרתי ,בכל זאת ,מה יש
להפסיד? היה שם איזה שהוא בית ספר של ילדים ,נכנסתי ל שם ,היה צינור של כיבוי א ש ,לקחתי
את הצינור  ,כמובן שאנ שים שאלו למה אני מכבה את הא ש ב שעה  11בבוקר .הסברתי .התגודדו .
כיבינו את כל הא ש .חבר שלי שהיה במקום אמר לי שי ש בעירייה אגף התברואה ,הרב נתי נחום ,
שאני אתק שר אליו ו שהוא ודאי י שתדל לעזור בעניין .ה שגתי את המספר טלפון שלו ,התק שרתי אליו ,
סיפרתי לו את ה סיפור ,אפילו שזה קצת היה נראה מוזר סיפור כזה שבתוך הא ש וכמה סיכויים י ש
למצוא .אמרתי לו שזה ממ ש לקח לי הרבה זמן וזה הכסף שלי .הוא אמר לי – אני אחזור אליך תוך
כמה דקות .עברה דקה ,הוא מתק שר אלי ,אומר לי – בסדר ,אני בדרך ,אני גם הזמנתי טר קטור ,אני
כבר בדרך אצ לך .חשבתי שהוא יגיע תוך  10דקות ,רבע שעה ,חצי שעה ,לא יודע כמה .הגיע תוך
שתי דקות ,עם האופנוע ,י שר הפ ש יל שרוולים ,נרתם גם כן .ראה שהכ ל מכובה .נרתם לעזור  .ה שגנו
איכ שהו מה שכנים איז ה שהוא את חפירה ,הטרקטור הגיע .חיפ שנו ,הפכנו ... .באמת לא שום דבר
ברור .הוצאנו את הנייר כסף ,הוא הסתכל על זה ,ראה שי ש את הכסף במלואו .אמנם שרוף
מהצדדים ,אבל הכסף עצמו נ שאר .אמר לי הרב נתי נחום ,שזה לא תפקידו – תתק שר אלי מיד אחרי
החג ,אני אעזור לך להחליף .גם בזה הוא השתדל לעזור ,ברוך ה שם .רציתי להגיד לו תודה רבה
קודם כל .באמת ,זה לא דבר ברור ומובן מ אליו .גם המהירות שהוא הסכים להתיי חס למקרה ,גם
להגיע ולהפ שיל שרוולים ולעזור לי למצוא את זה  ,ובאמת בסוף מצ אנו את זה .אני מא ו ד מא ו ד מודה
לו .זו הזדמנות להגיד לו תודה רבה ולברך אותו ,שכמו שהוא עזר לי שימ שיך לעזור לכולם ,כמו
שהוא באמת עושה וי ש ע שרות סיפורים כאלה .לברך אותו שימ שיך לע שות חיל בכל א שר הוא עו שה
ו שיהי ו לו רק נחת והצלחה".
בפסח הזה יש לנו גם כן איזו גברת שגם טב עות זהב שלה זר קה לטמון,
מר נתנאל נחום :
טבעות יהלומים ,הסכימה לשלם  1,500שקל בשביל שרק נביא לה את זה ,שנחפש .למה היא הגעילה
את ז ה עם השק של התפוחי אדמה ,והיא שכחה את זה בתוך הטמון  ,אבל לא משנה ,מכתבי ת ודה ,החג
הזה היה מבחינתנו ברמה הכי גב והה ובאמת ה יה בסדר גמור .תודה רבה לכולם ,לכל המסייעים.
אני באמת חושב שמגיע את מלוא ההערכה והכבוד למנהל האגף ומחז יק
הרב חנוך זייברט :
התיק ,ובעיק ר לכל צוות האגף – למנהלי האזורים ,לאחראים ,לכל בעלי התפקידים ,עשו באמת עבודת
קודש  ,כ שכולם עמדו והכינו בב ית את החג  ,הם עמדו ברחוב ,ניקו ,עבד ו ,עשו .נמצאים פה שני נציגים
של האגף ,תעבירו לכל העובדים בשם כל תושבי העיר ,כי פה יושבים הנציגים של תושבי העיר ,את
ת ודת המועצה לעובדים ,באמת כל הכבוד לכם ושתמיד תעשו רק דברים טובים.

ג.

שונות

יש הצעה לסדר של מ לאכי .אני באמת חושב שאין מקום להצעה לסדר
הרב חנוך זייברט :
הזאת ,כי אני לא חושב שהנושא הזה צריך לעלות פה למועצה .הנושא עלה למועצה .יש מקומות שדנים
בדברים האלה .
הרב משה שלום מלאכי :

הנושא לא עלה.

אני יכול לכבד אותך ,לתת לך להעלות את זה .אני חושב שאין מ קום
הרב חנוך זייברט :
להצעה הזאת .אתה רוצה להעלות? אתה תקבל להעלות את זה.
החברים ישמעו ונראה .ערב טוב לכולם .הצעתי הצ עה לסדר
הרב משה שלום מלאכי :
לבדיקה חיצו נית של אי רועי הלוויה שהתרחשו בהלוויית מר ן פוסק הדור ,פאר הדור והדרו ,הרב ו ו אזנר
זצ"ל .כידוע לכולם ,אנחנו לא מחפש י ם להפנות אצבע מאשימה לאף בן אדם ,ולא בטוח שבאמת יש פה
אצבע מאשימה בכלל למי מעובדי העירייה או מחברי המועצה ,ממלא מקום ,סגנים ,ראש העיר .אני לא
מ דבר על אף אחד בצורה ישירה ,אלא לבדיקת התנהלות חיצונ ית ,לא פוליטית ,עני ינית ,לשם הפקת
לקחים לעתיד למניעת אסונות .ואני אסביר.
בתורה ,בפרשת עג לה ערופה ,אנחנו רואים שכשיש נפטרים בעיר ולא יודעים את סיבת מיתתם ,התורה
מחייבת אותנו שזקני העיר יחקרו וידרשו בשביל שה נושא של שפיכ ות דמים הוא נושא ראשון במעלה,
אם אפשר לומר מעיקרי הדת שהעניין הזה של חיי אדם .שאנחנו נראה דוגמא אישית בהתנהלות
העירייה ,שקיפות מלאה שאנחנו לא חו ששים משום דבר .אנחנו שמ ים את הכ ל על השולח ן לבדיקה
חיצונית ,לשם הפקת לקחים ,כי אירועים כאלה שלא יקרו שוב  ,חס וחלילה .באירועים הומי אדם תמי ד
יכול להיות דוחק ,לא ברור שלעירייה צריכה להיות לזה אחריות ,צריך להגדיר את העניין הזה – מי כן
יש לו אחריות .אני חושב שבדיקה של גורמים פוליטיים בעניין הזה יכו לה להחטיא למטרה מסיבה מא ו ד
פשוטה ,כי כל גורם פוליטי שהוא שיבדו ק את זה ,או בן אדם עם השתייכות פוליטית כלשהי ,עש וי להיות
נתון ללחצים בנושא שאסור להיות נתונים ללחצים כלפיו ,ש אלו חיי אדם .והעניין חייב להיבדק בצורה
נטו  ,נטו טהורה לשם שמים ,להסיק מסקנות איך לדעת בעתיד איך אנחנו מונעים אס ונות בעתיד .לשם
כך נדרשת בדיקה מ ע מ יק ה מה לא נעשה כראוי  ,ואולי הכ ל נעשה כראוי והמחדל הוא של אנשים אחרים
וכלפיהם אנחנו נבקש למצות את העניין  ,אבל אנחנו רוצים לבדוק את התנהלות העירייה בלבד ,שזה
תפקידנו להגיד – ידינו לא שפכו את הדם הזה.
אני מבקש מהחברים לכבד את ערך קדושת החיים ולא להיכנס לשום שי קולים ,כי באמת לא בודקים פה
אף בן אדם באופ ן ישיר ,בודקים את התנהלות העירייה ,מה ה אחריות שלה ,מה נעשה ,מה לא נעשה
ולהפקת לקחים בעתיד.
או קיי .אני מקבל את ההצ עה של מלאכ י לכבד דרך חיים של אנשים ולא
הרב חנוך זייברט :
לנצל את זה להעלות פה נושאים שהם לא לצורך המועצה.

הרב משה שלום מלאכי :

למה זה ניצול?

כי זה לא שייך למועצה פה .יש גופים שבודקים את זה ,מוסמכים לבדוק
הרב חנוך זייברט :
את זה ,זה לא תפקיד המועצה .לנצל פה סתם דברים ,להביא את זה למועצה ,אין צורך .זה לא מכב ד
את האנשים שנפלו.
הרב משה שלום מלאכי :

זקני העיר וחז"ל בתורה רואים בודקים.

יש אדם ששם לב שנותנים לו לדבר ,אבל שמישהו אחר ידבר – הוא לא
הרב חנוך זייברט :
נותן .זה מא ו ד מקובל ,וחוזר על עצמו .דיברת – אף אחד לא הפריע לך .תודה רבה .מי בעד להסיר את
זה מסדר היום  ,בבקשה? תודה רבה .ערב טוב לכולם ולהתר אות.
החלטה  :הוחלט ע " י חברי המועצה להסיר את הצעתו של הרב מ שה שלום מל אכי מסדר היום,
להוציא את הרב מ שה שלום מלאכי.

___ _______________

________ _ ______

הרב חנוך זייברט

אברהם טננבוים

רא ש העיר

מזכיר העיריי ה

קובץ ה חלטות
א.

אי שור תב"רים

החלטה  :הוח לט ברוב קולות )  1נגד( לא שר את ר שימת התב"רים ש ועדת הכספים דנה בה והמליצ ה
למועצה לא שרה.
ג.

שונות

החלטה  :הוחלט ע"י חברי המועצה להסיר את הצעתו של הרב מ שה מלאכי מסדר היום 1 ) .נ גד(.

