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ישיבת מועצה מס'  . 36אני חושב שאחד הנו שאים החשובים
הרב חנוך זייברט :
שיעלו על הפרק היום יהיה נושא האופניים החשמליים והנזקים שהם גורמ ים לתושבי
העיר .הניזוק הראשון מבין חברי המועצה והאחרון זה גדליהו בן שמעון .אנחנו שמחים
באמת שהנזק לא קרה בעיר שלנו ,וגם בגלל נזק עצמי ,לא  ,חס וחלילה  ,מי שגרם לו את
זה לא גרם למישהו אחר  ,אבל ברור שהנושא של האופניים החשמליים ,דיברו איתי על
זה גם לפני המועצה פה  .זו בעיה קשה מאד .אני חושב שאנחנו נכליל את זה בנושא אכיפה
של המשטרה .אני חושב שחייבת להיות בנושא הזה אכיפה מסודרת .לא יכול להיות
שאדם שהולך על המדרכה יסתכן מאופניים חשמליים .אבל הנושא הזה לא מדובר
בגדליהו בן שמעון .רואים רק אצלו את הנזק המתמשך שקורה מה שקורה לאדם שנפגע
מאופניים חשמליים .זה כבר שלושה חודשים .אני רוצה להגיד לכם שאני במקרה נפלתי
עליו ביום הראשון שהוא נפל ,אבל מאז באמת הוא כבר ,ברוך השם ,מתקדם  ,אבל רואים
שזה גורם לאנשים נזקים קשים מא וד .יש אנשים  ,חס וחלילה  ,גם שלא קיימים היום
בעולם הזה מנזקי ם של אופניים חשמליים.
אז  ,ראשית כל ,אנחנו מברכים את חבר המועצה גדליהו בן שמעון בהמשך החלמה מהירה
וחזרה לפעילות שגרתית מה שנקרא .אופניים חשמליים ,תשתדל לא לנסוע עליהם .באמת
הרבה הצלחה .לגבי הנושא של האופניים החשמליים שדיברו פה ,אני חושב שבאחד
מהעקרונות של ה נושא של השיטור יעלה הנושא הזה.
אדוני ראש העיר ,אני רוצה להעלות איזה שהוא רעיון ,דווקא
הרב גדליה ו בן שמעון :
אנחנו כנציגי ציבור ,ושוב ,אני לא מדבר בגלל שזה קשור אלי ,לפנות,
הרב חנוך זייברט :

פשוט אתה בעל ניסיון.

הרב אברהם רובינשטיין :
פגם.

במקרה הזה  ,זה לא פ גם שאתה מדבר שזה קשור אליך .זה לא

נכון .אני שמעתי באופן אישי שהרב זילברשטיין שליט"א אמר
הרב גדליהו בן שמעון :
איזה שהוא ביטוי ,שאבא שקונה לילד שלו אופניים יש לו דין של שותף לרצח .אני חושב
שאנחנו כנציגי ציבור צריכים לפנות לרבנים ,שהם גם יכנסו לנושא הז ה מבחינה
חינוכי ת ,כי היום ילדים ,בפרט בגילאי  , 15-16לוחצים על הורים לקנות  ,וגם במוסדות
לא בדיוק אוכפים את הנושא הזה .הורים  ,לא בדיוק  ,אוכפים ולא מצליחים לעמוד גם
מול בקשות של ילדים .אני חושב שאם אנחנו נפנה לרבני העיר ,יחד איתם  ,ניתן יהיה
להמעיט את הנושא הז ה ,גם למנהלי תלמודי תורה ,בעיקר  ,זה רבנים שיכולים לפנות
ישירות גם למנהלי ה"חיידרים" ,מנהלי בתי ספר ,מנהלי ישיבות .סיפר לי ראש ישיבה
שבאלול ,לי זה קרה בחודש אב ,שבאלול שני בחורים לא היו אצלו – אחד נמצא בטיפול
נמרץ ,אם אתם מכירים אפשר לומר ,זה ידוע ,משפחת הו רוביץ ,הוא במצב קשה מא ו ד.
הוא למד בישיבה של הבן שלי.
אני באמת מקבל את ההצעה .יש לנו בעירייה את רבי אליהו
הרב חנוך זייברט :
דדון ,יו"ר בטרם ,אני חושב שאם בעבר " בטרם " טיפל יותר בנושא של השריפות והדברים
האלה ,אני חושב שהיום  ,פחות או יותר  ,הדברים האלה  .אני ב אמת חושב ,בואו ניקח
את " בטרם "  ,נגייס אותו לפרו י יקט הזה ,אני חושב שצריך לעשות משהו בנושא הזה .אם
אתה מוכן ,רבי אליהו ,אפשר לעשות ש  " -בטרם " ייכנס לסיפור הזה?
הרב אליהו דדון :

כן.

אז בבקשה ,אנא ממך ,ש  " -בטרם " ייכנס לנושא הזה .יש תחום
הרב חנוך זייברט :
אחד של המשטרה – יש לנו בהמשך הדיון ,המשטרה תהיה פה היום ,לגבי אכיפה תהיה
המשטרה .לגבי המוסדות – כל אחד יטפל עם המוסדות שלו .הגוף העירוני שמטפל
במודעות לסכנות ,זה הגוף של " בטרם "  .זה הגוף שקיים.
שלמה ,רצית להעלות  ,משהו  ,לפני שאנחנו מתחילים?
אדו ני ראש העיר ,אני רוצה להעלות נושא .בליל שבת האחרון,
הרב שלמה קוסטליץ :
התחילו להיות לילות שבת ארוכים מא ו ד  .ברחוב הראשי של בני ברק ,נפרסו בו מאות
נערים ,נערי שוליים ,לא רק נערים ,גם אנשים אחרים שהגיעו לשם ונהיו מתחים .אנחנו
צריכים לחשוב על העתיד .הדבר הזה מקבל תנופה אדירה .מי שהו רק ציין לי שמרחוב
השומר עד רחוב הרב ש"ך היו מעל  150בחורים.
הרב אברהם רובינשטיין :
כהנמן.

גם ברחוב השומר .בשעה  2בלילה היו צרחות ברחוב הרב

הרב חנוך זייברט :
רחוב.

בבני ברק ,רבותי ,כהנמן ,השומר ,אהרונוביץ – זה אותו

לכן אני חושב שא נחנו  ,כאבות העיר  ,צריכים לקחת את זה
הרב שלמה קוסטליץ :
כבר בתחילת הדרך  .לא לתת לזה עוד שבת ועוד שבת ,ואחרי זה יתחילו מכות וזה יתדרדר
למקומות רחוקים .אני פניתי לאלדד אשורי ,הוא אמר לי  ,אני מרים ידיים ,אין לי פיתרון
לדבר הזה .לכן אני חושב שעל ראש העיר ועל הסגנים ועל כל חברי המ ועצה מוטלת
האחרית לחשוב ,לטכס עצה איך להתמודד עם הדבר הזה.
הרב שלמה ,אני חושב שאתה מדבר דברים חשובים מא ו ד.
הרב חנוך זייברט :
היתה לנו תופעה כזאת בקיץ באזור בן פתחיה ,מ רחוב רבי עקיבא לכיוון למטה .מי
שנכנס לתמונה באופן חזק ביותר היתה המשטרה ,ואז התלוננו לנ ו שמרמת  -גן באו
תלונות שהפרחחים שלנו מתחילים להסתובב ברמת  -גן .לי זה לא מפריע .כנראה ,
שהתקופה קצת של החגים שהיתה ירידה אולי  ,או השינוי בשעון הביאו את ההשפעה
שלהם .אני אדבר על זה ,בהמשך תהיה פה היום המשטרה לתת סקירה על החגים ,עוד
כמה דקות הם צריכים להגיע .ברג ע שהם יגיעו ניתן סקירה גם על הנושא הזה ואני אבקש
מהם להכניס כוחות שאינם יהודים ,יש לנו צוותים שאינם יהודים ,להרחיב את זה,
להגביר את זה .רק השבוע היו התפרצויות לבתי ספר בקרית הרצוג ,היו דברים נוספים,
והמשטרה פעלה ותופסת את האנשים האלה .אני אמרתי את זה קודם ,אני לא רוצה
להרחיב את הדיבור ,לדאבוני הרב הכוח שלנו היום זה שיתוף פעולה עם המשטרה .לא
נעים לעצור ילדים ששוברים בבתי ספר ,אבל אין דרך אחרת .זו הדרך שלנו היום,
להשתמש במשטרה לצרכים של הביטחון האישי ושל הצביון של העיר בנושאים האלה ,
ואמרתי פעם ,אנשים מצלצלים אלי כועסים ,למה נתנו דו"חות על זריקת סיגריה ,למה
נתנו למי שמפצח גרעינים? לא תמיד זה בחינם .לפעמים גם בטעות ,אבל שווה טעות אחת
מול  100דברים טובים  ,לכן אנחנו לא מתערבים  .אם השוטר נתן למישהו דו"ח שהוא
קילף גרעינים ברחוב ,כי  ,בדרך כלל  ,יש בזה דברים חיוביים .ה שוטרים מתאימים את
עצמם לעיר שלנו .אני חושב ששיתוף הפעולה עם השיטור העירוני ועם המשטרה  ,בכלל ,
בבני ברק ראוי לכל שבח  ,ואנחנו נעשה את זה בהמשך.

א.

אישור הסכמי בר  -רשות

אני רוצה להיכנס לסדר היום  .רבותי ,אישור הסכמי בר -
הרב חנוך זייברט :
רשות  ,זה צעד פורמאלי  ,שאחרי שאנשים חתמו על ההסכמים אנחנו מאשרים אותם .אני
אקריא את הרשימה של ההסכמים ונצביע עליהם.
יש הסכם בין עיריית בני ברק ל'נטע שעשועים'; יש הסכם בין עיריית בני ברק ל'שת י לי
זיתים'; יש הסכם בין עיריית בני ברק לתלמוד תורה " תורת יעקב " ; יש הסכם בין עיריית
בני ברק לתלמוד תורה " נצח ילדי ישראל בני ברק " ; בין עיריית בני ברק לבין תלמוד
תורה מסורת אבות פני מנחם; בין עיריית בני ברק לבין תלמוד תורה ויז'ניץ קר י ית
ויז'ניץ; בין עיריית בני ברק לסמינר תורני בית יעקב בני ברק ,זה הסמינר של הרב גברא
יצחק ,שיידעו פשוט על מה מדובר ,לכן אני אומר את השם פה; בין עיריית בני ברק
לישיבה לצעירים 'עטרת שלמה'; בין עיריית בני ברק לבין המרכז לחסדי תורה וחסד 'זיו
התורה'; בין עיריית בני ברק ל " שערי ציון " ; בין עיריית בני ברק ל " מקור ברוך " ; ובין
עיריית בני ברק ל'יסוד עולם' .מישהו יודע להגיד אם עברתי על הכ ל? ישראל ,אתה עוקב
אחרי? ובין עיריית בני ברק לבין תלמוד תורה " באר יהושע "  .אני חוזר עוד פעם ,אם
שכחתי מישהו.
נטע שעשועים ,שת י לי זיתים ,תלמוד תורה תורת יעקב ,תלמוד תורה נצח ילדי ישראל,
תלמוד תורה מסורת אבות פני מנחם ,תלמוד תורה קר י ית ויז'ניץ ,סמינר תורני ב ית יעקב
בני ברק ,המרכז לחסדי תורה וחסד זיו התורה ,מוסדות שערי ציון ,מוסדות התורה
מקור ברוך ,יסוד עולם .שת י לי זיתים זה שני הסכמים ,בשני מקומות נפרדים  ,ועטרת
שלמה – בשני מקומות נפרדים.
רבותי ,אני רוצה לברך על החתימה של ההסכמים האלה .בטוח ששר הפנים יחתום על
זה בקרוב ויוכלו להתחיל לצאת בביצוע שלהם .אני חושב שזה אחד הדברים היפים
שאנחנו עושים היום ,שגומרים את הסבב הסופי של זה.
לפני שאני מגיש את זה להצבעה ,אני רוצה להגיד ברכת מזל טוב לחבר המועצה הרב
חיים מאיר לאנגסם ,שאתמול היתה חתונה .אני חושב שכולם השתתפו חוץ ממני
בחתונה ,אני פשוט אתמול לא הייתי כאן  ,אז לא השתתפתי .אנחנו שמחים בזה .הרב
שמחה שטיצברג אירס את הנכד .אני בדרך כלל לא אוהב להגיד שמות ,כי אני מאמין
שיש פה הרבה בעלי שמחות ,שעשו שמחות בחודש האחרון ,נכדים ,נכדות ,בנים ,בנות,
חתונות  ,אז ל כולם ברכת מזל טוב.
רבותי ,מי בעד הא ישור של החוזים האלה?
הייתי רוצה לפני כן .אני עברתי על ההסכם ,יש פה סעיף אחד
הרב עו"ד נתן בצלאל :
שהייתי רוצה באמת לקבל הסבר .בסעיף  25כתוב שאם תתעורר מחלוקת  ,כאמור ,
בשימוש המקרקעין ,יבוא העניין להכרעת ראש העירייה וקביעתו תהיה סופית .אני חושב
שאולי צריך לתקן את הסעיף הזה  ,לדון על זה במועצה שהיא תחליט ,או יועץ משפטי,
או איש מקצועי .בלי לפגוע חס וחלילה בכבודו של ראש העיר.
או קיי .אנחנו מבקשים להביא להצבעה את החוזים כמו שהם.
הרב חנוך זייברט :
לא ניתן לשנות את החוזים כרגע .א לו חוזים חתומים.
הרב עו"ד נתן בצלאל :

אז לתקן את החוזה.

לא הולכים לשנות חוזים .א לו החוזים שבאים להצבעה .אתה
הרב חנוך זייברט :
לא רוצה  ,תצביע איך שאתה רוצה .בצלאל ,לא הולכים לשנות את החוזים.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

לא ביקשתי את זה ,אבל להוסיף.

הרב חנוך זייברט :
הולכים לעשות את זה.

אי אפשר להוסיף .צריך להחתים מחד ש את כל האנשים ולא

הרב עו"ד נתן בצלאל :

אבל זה עכשיו מובא אלינו הסעיף.

הרב חנוך זייברט :

זה מובא לאישור .אין לי בעיה ,תהיה נגד.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

זה לא שאני מחפש להיות נגד .אני לא מחפש להיות נגד.

אני לא יכול לש נות את הסעיף הזה .לא ניתן לשנות .לא ניתן.
הרב חנוך זייברט :
מי בעד ,רבותי? ירים את ידו  ,בבקשה .מי נגד? מישהו נמנע? אני שמח .כולם היו בעד.
הוא הרים יד בעד .אני שמח שלפחות על דבר אחד טוב ,של בניית מוסדות בעיר ,כולם
מתאחדים ל קונצנזוס אחד .זה יחזק בנו את הכ ח להביא את השלב הנוסף במהרה בימינו.
תודה רבה לכל אלה שעזרו וסייעו בתחומים האלה ,בדברים האלה .אני חושב שזה יום
חג להרבה מהאנשים בעיר  ,בשלב הראשון  .זה נותן תקווה טובה לאנשים לשלבים הבאים
שיבואו.
החלטה  :הוחלט  ,פה אחד  ,לאשר את הסכמי בר  -רשות עפ"י הרשימה שהוצגה על ידי
ראש העיר.
ב.

בחירת הרב משה שלום מלאכי לחבר ועדת ההנחות בארנונה

הרב חנוך זייברט :
ההנחות בארנונה .בבקשה.

הנושא השני זה בחירה של הרב משה שלום מלאכי לחבר ועדת

סיעת דגל התורה הגישה חוות דעת ,בקשה לחוות דעת מהיועץ
הרב אברהם רובינשטיין :
המשפטי ,אם הרב משה מלאכי ראוי לכהן כחבר ועדת הנחות .אנחנו רוצים לשמוע מה
עמדת היועץ המשפטי.
אולי  ,אני קודם אציע כמה מילות רקע .כידוע ,יש בעיר ,גם
עו"ד יהודה ליבוביץ :
על פי פסיקת בית המשפט העליון 2 ,סיעות אופוזיציה .בית המשפט העליון,
הרב משה שלום מלאכי :

...

עו"ד יהודה ליבוביץ :

אז תקרא את פסק הדין ,בסדר?

הרב עו"ד נתן בצלאל :

תן לו להגיד את דברו ואחר כך תחלוק עליו.

הרב משה שלום מלאכי :
עו"ד יהודה ליבוביץ :
הרב משה שלום מלאכי :

בית משפט לא אמר כזה דבר.
בית המשפט העליון קבע,
הוא ביטל את הפסק הראשון שנקבע שהוא איש

אופוזיציה והוא אמר שהוא מבטל את כל פס ק הדין.
הרב עו"ד נתן בצלאל :

לא שמענו כלום.

לא מוזכר ,הוא אומר  ,גם אם נניח שהוא איש
הרב משה שלום מלאכי :
אופוזיציה ,הרי זה הפסק שמונח.
עו"ד יהודה ליבוביץ :
מדבר.
הרב משה שלום מלאכי :

יש לי בקשה .יש משנה באבות שמתייחסת להערות כשאדם
בסדר .בבקשה.

אז אני מבקש שתיישם אותו גם במקרה הזה .בית המשפט
עו"ד יהודה לי בוביץ :
העליון קבע שיש שתי סיעות אופוזיציה וקבע עם זאת שלוועדת הנחות יש למנות נציג
מסיעת האופוזיציה הגדולה ,דהיינו מסיעת "עץ" .כעיקרון ,המינוי של הנציג של אותה
סיעה נקבע על ידי הסיעה ואני הבנתי ,תקן אותי אם אנ י טועה ,שהסיעה ביקשה למנות
את מר מלאכי לנציג בוועדת הנחות.
היום אני קיבלתי מכתב שמעלה דברים שונים ככתוב במכתב ,ביחס לראיות של מר
מלאכי,
הרב משה שלום מלאכי :
עו"ד יהודה ליבוביץ :

כדאי לפרט .תפרט.
אני אדבר מה שאני רוצה ולא מה שאתה רוצה.

יש פה החלטה של בית משפט – אנחנו מצביעים עליה.
הרב משה שלום מלאכי :
אתה רוצה לפרט משהו קונקרטי? תגיד.
עו"ד יהודה ליבוביץ :

טוב ,תראה ,אתה רוצה להמשיך להפריע לי – תפריע לי.

אתה יכול לסיים .יהיה פה ביזיון בית משפט כבר ביום
הרב משה שלום מלאכי :
ראשון אני מודיע לך .בבקשה ,תסיים.
אני חוזר ואומר ,בית המשפט קבע שהנציג בוועדת הנחות
עו"ד יה ודה ליבוביץ :
יהיה נציג של סיעת האופוזיציה הגדולה יותר .הסיעה הציעה שהמועמד מטעמה יהיה
מר מלאכי .לשאלת ראיותו ,מסרו לי מכתב שבו יש טענות מטענות שונות .אני לא רוצה
לחזור עליהן ,הם מופיעים שם .בגלל כובד הנושא אני העברתי את המכתב הזה לייעוץ .
אני ביקש תי שהיועץ המשפטי של משרד הפנים יתן חוות דעתו בעניין בגלל כובד הנושא.
זה המצב הנתון כרגע .זהו.
טוב ,אני רוצה להגיד שתי מילים בנושא הזה .דבר
הרב משה שלום מלאכי :
ראשון  :אני מאד שמח לראות שסיעת דגל התורה מגבה ונלחמת עבור החבר שלה שבית
משפט פסל אותו מלכהן ,הלא הוא הרב וירז'בינסקי .אנחנו לא מתפלאים שרובינשטיין
נחלץ לעזרתו במקרה הזה .זה צפוי .אנחנו  ,לגמרי  ,לא מופתעים .צר לי שלא שמים פה
דברים על השולחן .אני חושב שאם מדובר פה על הנושא של חובות שהיו בארנונה ,פעלתי
לפי ההנחיות של משרד הפנים ,הסדרתי את הנושא לחלוטין ,אני מצהיר את זה פה .זה
הופיע בדו"ח של הביקורת של העירייה גם כן .אני לא מכיר שום דבר אחר שיש להם

לשים על השולחן .אם כן ,אז היו צריכים לטעון את זה בבית משפט .היה להם  ,במשך
קרוב לשנתיים  ,זמן לטעון את כל טענותיהם בבית משפט .ב ית המשפט ,כ ל מה שהיה
לשים בפניו ,שמו בפניו ומיצו את העניין ואת התהליך  ,ובית המשפט קבע את מה שקבע.
בית המשפט קבע שאני חבר ועדת ההנחות בארנונה  ,כפי שמופיע בפסק.
עו"ד יהודה ליבוביץ :

בית המשפט קבע שאתה חבר?
כן.

הרב משה שלום מלאכי :
הרב חנוך זייברט :

לא.

עו"ד יהודה ליבוביץ :

שקר וכזב.

הוא קבע שהסיעה תמנה והסיעה מינתה .יפה .בזה
הרב משה שלום מלאכי :
הסתיים העניין .לא צריך את אישור המועצה .למותר לציין שועדת הנחות לא יכולה
להתכנס בגלל שוועדת הנחות ,כל עוד שאני לא נמצא שם ,אז הוועדה חסרה ,כי בית
משפט גם קבע שוירז'בינסקי ,מתבטלת החלטת המועצה הראשונה שמינתה אותו,
ההחלטה בטלה .זאת אומרת ,שהוא לא חבר .עכשיו אנחנו נמצאים בהתנהלות
שערורייתית  ,שבעצם הוועדה לא מתכנסת בגלל שהיועץ המשפטי החליט שצריך את
אישור המועצה ,שזו גם החלטה שמקורה בבורות משפטית ,שכן כל בעלי המקצוע הכי
גדולים שה תייעצנו איתם מבחינה משפטית בנושא אומרים שפסק של בית משפט עליון
בפרט ,אפילו בית משפט רגיל ,אבל כל שכן בית משפט עליון ,זה פסק חלוט ואין מה לדון
בזה .אפשר למסור הודעה למועצה ,אבל גם את זה לא צריך .הוועדה יכולה להתכנס כל
יום ולא צריך את אישור המועצה וגם לא הוד עה למועצה .מדברים פה על דברים מתחת
השולחן ,שאמרו ,שלא אמרו ,אתה רוצה ,אתה גם הופעת ,אדון ליבוביץ ,הופעת בבית
משפט ,הנציג שלהם וירז'בינסקי הופיע עם עורכי דין שלו בבית משפט ,טענו את כל
טענותיהם .לאחר שגמר ו להגיד את כל טענותיהם ,בית משפט קבע את מה שקבע .לא
י דוע לי שהתחדשו דברים מאז ,ואם כן  ,תפרט אותם .כל עוד שאתה לא מפרט אותם ,יש
פה ביזוי של פסק דין של בית משפט עליון  ,ואנחנו נלך על זה בכל הכוח .אני רוצה לציין
שביזוי של פסק דין של בית משפט עליון הוא מוטל על ההחלטה של המועצה לפי שיטת
היועץ המשפטי ,בוודאי שהיועץ המשפטי נושא באחריות אישית .עכשיו יש פה גם
אחריות של ראש העיר ,לפי העמדה של היועץ המשפטי ,אז העירייה צריכה לאשר ,אז ז ו
אחריות של ראש העיר .אז אני רואה לנכון להבהיר את זה שלא תהיה פה אי נעימות  ,זה
עוון פלילי לא לכבד פ סק דין של בית משפט עליון .זה הכ ל .סיימ תי.
הרב אברהם רובינשטיין :

אולי ,אם הוא רוצה שיפרטו ,אז אולי כדאי לפרט.

לא זכיתי להבין למה יש ביזוי .ראשית ,ברמת העיקרון ,כל
עו"ד יהודה ליבוביץ :
מינוי של חברי ועדה הוא מינוי של המועצה.
הרב משה שלום מלאכי :
עו"ד יהודה ליבוביץ :

אלא אם כן בית משפט מינה.
בית המשפט לא ממנה.

בית משפט ,תקרא את הפסק ,אני רואה שאתה גם לא
הרב משה שלום מלאכי :
יודע לקרוא ,אז תקרא את הפסק.

עו"ד יהודה ליבוביץ :
שאתה רוצה.

אני רק יכול לבקש ,אולי תיתן לי לדבר ואחרי זה תגיד מה

לא ,זה טבעי שתעבוד בשביל וירז'בינסקי שעות
הרב משה שלום מלאכי :
נוס פות ,אבל זה לא ,בוא נגיד ככה ,שכל עוד לא הוברר ו בבית משפט הטענות האלה ,אין
פה סמכות לאף אחד לעשות שום דבר .המועצה מונעת כעת את פסק הדין בכוח  ,וזה
ביזוי בית משפט.
או קיי .תן לי לסכם את הנושא .הרב מלאכי ,אנחנו פועלים
הרב חנוך זייברט :
כמו שאתה רוצה .אתה אומר שהמועצה לא צריכה להחליט ,אז לא צריך להחליט פה.
אבל מה קורה?
הרב משה שלום מלאכי :
הרב חנוך זייברט :
הרב משה שלום מלאכי :
המשפט.
הרב חנוך זייברט :
הרב משה שלום מלאכי :

אז תורה לקוסטליץ שיכנס את הוועדה.
שניה .שניה .שניה.
אתם אומרים לו לא לכנס את הוועדה ,אז זה ביזוי בית
ראשית כל ,זה ל א הדיון  .יש ויכוח .אני חושב,
הוועדה לא התכנסה מאז חודש אב 3 ,חודשים.

הרב חנוך זייברט :
העניין.

תן לי לדבר .קיבלתי את עמדתך .תן לי לדבר דקה ותבין את

הרב גדליהו בן שמעון :

היא לא התכנסה  ,כי אני הייתי פצוע.

הרב משה שלום מלאכי :

בסדר ,בוא נרא ה שנכנס את הוועדה.

מלאכי ,בוא נדבר דקה וחצי בהיגיון ,נחשוב מה לעשות.
הרב חנוך זייברט :
המכתב הופנה ,ראשית כל נתחיל בעובדות – אני חושב שהעמדה של מר ליבוביץ
שהמועצה כן צריכה להתכנס ולהחליט .בית המשפט ,הטענות שעלו בפני בית המשפט,
עלו טענות רק לגבי הויכוח לג בי הסיעות ,לא לגבי השמות של האנשים .מבחינת בית
המשפט ,יכול להתמנות לתפקיד או מר מלאכי  ,או רוחמקין  ,או כל אחד אחר שהסיעה
הזאת תמליץ בעדו אם הוא חבר מועצה.
הרב משה שלום מלאכי :

אבל זה נתון להחלטתנו ,לא להחלטתך.

שניה .שניה .תן לי לגמור .ב' ,ברו ר שלפי חוקי המועצות ,צריך
הרב חנוך זייברט :
לברר כל חבר אם הוא ראוי להיות בתפקיד  ,או לא ראוי להיות בתפקיד .אני לא ראיתי
את המכתב .נשלח מכתב מהרב רובינשטיין  .אני לא הספקתי לקרוא אותו ,קיבלתי אותו,
לא הספקתי לעבור עליו עדיין כי חזרתי מחו"ל היום בצהריים.
הרב משה שלום מלאכי :

אני ל א קיבלתי עותק.

הרב חנוך זייברט :

אתה תקבל עותק.

אבל אני לא צריך את העותק הזה .אני  ,מבחינתי ,
הרב משה שלום מלאכי :
ההחלטה קיימת  .אני לא רואה פה מה לדון.
או קיי ,אז אתה חבר ,אז מה? יש ראש עיר בבני ברק נוסף ויש
הרב חנוך זייברט :
גם חבר ועדת הנחות .אין בעיה .זה לא הדיון .עכשיו אנחנו מדברים אי ך פותרים את
הבעיה ואיך מתמודדים עם הבעיה הזאת .יש מכתב שהגיע ,הרב ליבוביץ צריך לתת
תשובות על הנושא הזה – הוא ייתן תשובות בנושא הזה .והיה ותתקבל תשובה שאין שום
בעיה ,אז אין בעיה ,אז אוטומאטית אתה באמת ,או שאתה תיבחר ,או שאתה נ בחרת,
או שאתה תהיה חבר ועדת הנחות .במקרה ויש בעיה בנושא הזה ,אז תהיה בעיה .אם
משרד הפנים יגיד שיש בעיה  ,אז יש בעיה .אני לא איש משפטים ,אני לא מבין בזה.
השאלה שלנו היא כזאת  .עכשיו אני שואל א ותך בכנות  .אנחנו נעשה כפי שאתה תרצה.
הרב ליבוביץ אומר ששלח מכתב לקבל אישור למינוי .הוא שלח את ההערות ,הוא ביקש
את האישור לשמוע מה עליו לעשות – אפשר למנות או אי אפשר למנות .אני צודק פחות
יותר?
עו"ד יהודה ליבוביץ :

לא אישור למינוי .ביקשתי חוות דעת,

הרב חנוך זייברט :

חוות דעת אם אפשר למנות אותו או לא.

עו"ד יהודה ליבוביץ :

אם הסיבות שתוארו במכתב,

הרב חנוך זייברט :

מונעות מאיתנו למנות אותו.

עו"ד יהודה ליבוביץ :
הפנים שינחה אותי.

עלי זה כבד הנושא הזה ,אז פניתי ליועץ המשפטי של משרד

הרב חנוך זייברט :
תשובה,

אם הוא ית ן תשובה ,אז נפתרה הבעיה .אם הוא לא יתן

הרב משה שלום מלאכי :
משפט.
הרב חנוך זייברט :
הרב משה שלום מלאכי :
הרב חנוך זייברט :
הרב משה שלום מלאכי :

היועץ המשפטי של משרד הפנים לא יכול לחתוך על בית
בית המשפט לא קבע שאתה ,הוא קבע שחבר הסיעה שלך.
בית משפט קבע שאחד מאיתנו יהיה .מה השאלה פה?
אין בעיה .אני מנסה להסביר לך ,תן לי לגמור להסביר.
אתה מסביר ,אבל אני לא מקבל את ההסבר.

מקובל עלי שאתה לא מקבל .השאלה אם אתה רוצה לקבל
הרב חנוך זייברט :
החלטה עכשיו שלא ממנים אף אחד ,עד שמקבלים את התשובה ממשרד הפנים  ,או שכבר
יש מישהו שממונה על ידי בית המשפט .איך שאתה רוצה ,כהבנתך .לשיטתך כבר יש חבר
שממונה על ידי בית המשפט.

הרב משה שלום מלאכי :

כן.

לשיטתו  ,צריך למנות מישהו  .הוא אומר שצריך לתת חוות
הרב חנוך זייברט :
דעת .אז אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא כרגע ,או שאתה רוצה בהמלצתך ,ואנ י
אומר את זה עוד פעם עכשיו בגלוי ,איך שאתה רוצה ,כדי לפחות שהוועדה תוכל להתכנס,
למנות מישהו  .אף אחד לא מתכוון למנות את מי שהיה ,אפילו למנות מישהו מהסיעה
שלך ,למנות מישהו זמני לישיבה הקרובה עד ישיבת המועצה או לא.
הרב משה שלום מלאכי :
הרב חנוך זייברט :
הרב משה שלום מלאכי :
הרב חנוך זייברט :
הרב משה של ום מלאכי :
הרב עו"ד נתן בצלאל :
הרב משה שלום מלאכי :
הרב עו"ד נתן בצלאל :
הרב משה שלום מלאכי :
הרב עו"ד נתן בצלאל :
עם מי שהיה.
הרב משה שלום מלאכי :

לא.
את ה לא רוצה  ,אז לא.
בשום אופן לא.
איך שאתה רוצה.
בשום אופן לא .הוועדה לא תתכנס אם אני לא נוכח בה.
אתה מעכב אבל את האנשים שמחכים להנחות.
בסדר .תאשרו את המינוי.
אנשים מחכים ו -
תפנה לרובינשטיין.
אבל אפשר  ,אולי  ,להמשיך את מה שהיה בינתיים עד היום,
תקשיב ,יש פה החלטה של בית משפט.

כבוד ראש העיר ,אני מציע ,כדי לא לעכב את הציבור שמבקש
הרב שמחה שטיצברג :
הנחות ,ואני מבין את הרב ליבוביץ שהוא לא יכול לענות תשובה והיועץ המשפטי של
העירייה מחייב אותנו ,וכדי לא לעכב ,אז אני מציע ,יש ועדת שני חברים ,ועל דעת כולנו ,
כמינוי זמני  ,אז ראש העיר יצטרף לוועדה,
הרב חנוך זייברט :

לא ,לא ,לא .אני לא יכו ל להצטרף לוועדה.

הרב שמחה שטיצברג :

זמני .זמני.

הרב חנוך זייברט :

לא יכול להיות חבר ועדה.

הוא לא יכול .הוא לא יכול .חייב להיות בוועדה חבר
עו"ד יהודה ליבוביץ :
אופוזיציה .יש פסיקה של בית המשפט .
הרב חנוך זייברט :

אם הוא מוכן לעבור לחודש לאופוזיציה ,זה ב סדר?

עו"ד יהודה ליבוביץ :

יש פסיקה של בית המשפט.

הרב חנוך זייברט :

בית המשפט פסק שחייב להיות מישהו מהסיעה שלהם.

עו"ד יהודה ליבוביץ :

חייב להיות מישהו מהסיעה שלהם.

הוא יכול להגיד לי – תשמע ,תלוי בידיים שלו ,הוא יכול
הרב חנוך זייברט :
להגיד לי שהוא מוכן למצוא מחליף לישיבה הקרובה והוא יכול להגיד שלא.
עו"ד יהודה ליבוביץ :

אני מבין שאין שום התנגדות למנות מישהו מהסיעה שלהם.

הרב חנוך זייברט :

אני לא אמנה בניגוד לעמדתם.

עו"ד יהודה ליבוביץ :

יש בעיה אישית לא כלפי הסיעה אלא כלפי,

הרב שמחה שטיצברג :

את הרב רוח מקין אפשר זמנית?

אנחנו ממנים את מה שהסיעה החליטה .אתם לא
הרב משה שלום מלאכי :
תתערבו לנו בהחלטות הסיעה .אנחנו עשינו ישיבת סיעה,
הרב שמחה שטיצברג :

אבל הציבור ,יש אברכים שצריכים הנחות.

אנחנו קבענו את מה שקבענו והבאנו את זה למועצה.
הרב משה שלום מלאכי :
המועצה לא מכבדת את פסק בית משפט עליון  ,בבקשה ,תתמודדו עם זה אתם .אין בעיה.
הרב עו"ד נתן בצלאל :

אין בעיה .נתמודד.

הרב חנוך זייברט :
החלטות.

רבותי ,אני מבקש ,יהודה ,תזרז את הנושא ,צריך לקבל

יש פה גם ,אני חייב להגיד ,יש פה גם עניין תמוה.
הרב משה שלום מלאכי :
מציגים פ ה דברים שלא הוצגו לציבור .יש פה החלטה חלוטה של בית משפט עליון שהיא
מוכחת .אין  ,כרגע  ,החלטה אחרת משום גורם שיפוטי .יש החלטה קיימת של בית משפט
עליון .אתם מתעלמים ממנה ובוחרים להתייחס לאיזה מכתב קיקיוני של איזה חבר
מועצה ,אולי סגן ראש עיר,
הרב חנוך זייברט :
הרב משה שלום מלאכי :
הרב חנוך זייברט :

ש ל סיעה שלמה.
מה?
חתומים על זה כל סיעת דגל התורה.

סיעת דגל התורה ,שהיא נוגעת בדבר הראשונה ,שהיא
הרב משה שלום מלאכי :
נכנסת פה בעצם בינינו לבין ההחלטה של בית משפט עליון .זה דבר פסול  ,כשלעצמו ,
שהם נכנסים בהחלטת בית משפט עליון .ברמה האישית  ,מא ו ד מחמיא לי שאני מהווה
אתגר בשביל הקואליציה  .אני  ,בכל אופן  ,חבר אופוזיציה ,אני יודע שקשה לאכול אותי,

ויהיה לכם קשה לאכול אותי  ,כנראה  ,גם יותר .זו ההחלטה ותתמודדו איתה בדרך
הקלה  ,או הקשה  .זו בחירה שלכם .אני הצעתי לכם להתמודד עם זה בצורה נעימה .אתם
ר וצים ללכת ככה? נלך ככה .אין שום בעיה.
הרב חנוך זייברט :
לשיטתו,

או קיי .הרב יהודה ליבוביץ ,אנחנו מסכמים ככה – אם

אני אעשה מאמץ לקבל  ,בהקדם האפשרי ,אני אפילו אצלצל
עו"ד יהודה ליבוביץ :
אליו מחר (היום לא תפסתי אותו) לבקש ממנו שיזדרז במתן חוות הדעת ,ואז אני אציג
אותה בפני המועצה.
אין לך סמכות להציג חוות דעת כנגד פסק דין .בית
הרב משה שלום מלאכי :
משפט עליון לא קיבל את טענותיך .אני מדבר אליך ,עו"ד ליבוביץ ,לא קיבל את טענותיך.
אם יש לך משהו להגיד ,זה רק להגיד – טעיתי ,חטאתי ,עוויתי ,פשעתי .אתה ממשיך
בפשעיך להמליך א נשים שלא קיימים .אני לא מקבל את הדבר הזה.
או קיי ,או קיי ,או קיי ,נגמר הדיון .לא ,לא נגמר .כל זמן
הרב חנוך זייברט :
שהיה מתורבת הדיון ,אני נתתי לו להימשך כמה שאתה רוצה.
עו"ד יהודה ליבוביץ :

אותי לימדו שכשצועקים זה בא לחפות על חולשה של ...

אין פה שום חולשה .יש פה חוצפה מתמשכת של יועץ
הרב משה שלום מלאכי :
משפטי  ,שאמור להיות יועץ משפטי של העירייה  ,והוא יועץ משפטי אישי של אנשים
פרטיים פה במועצה.
הרב חנוך זייברט :

או קיי ,רבותי ,לנושא הבא.

רק שניה אחת .אז בשביל הפורמאליות של בית משפט,
הרב משה שלום מלאכי :
אני רוצה ש המועצה תקבל החלטה.
הרב חנוך זייברט :
משפטית.
הרב משה שלום מלאכי :
אמרת .אין בעיה.

המועצה החליטה לא לקבל החלטה עד שתהיה חוות דעת
חוות דעת משפטית על בית משפט עליון .בסדר ,או קיי,

עו"ד יהודה ליבוביץ :

היתה כאן הצעה שבאופן זמני מישהו מהסיעה כן ימונה.

הרב חנו ך זייברט :

אחד מחברי הסיעה יתמנה.

הרב משה שלום מלאכי :
לאופוזיציה נציגים.
הרב חנוך זייברט :
הרב משה שלום מלאכי :

בית משפט עליון קבע שהקואליציה לא יכולה למנות
אנחנו לכן לא ממנים.
האופוזיציה בוחרת והאופוזיציה בחרה ,ואתם לא

מתמודדים עם זה ,וזה בשבילי מא ו ד  ,מא ו ד  ,מא ו ד מחמאה,
הרב חנוך זייברט :

אם הייתי יכול למנות הייתי ממנה .או קיי.

אני רוצה להגיד לך שהמחמאה הזאת היא באמת תוכיח
הרב משה שלום מלאכי :
את עצמה בהמשך .זה מה שנשאר לי להגיד.
הרב חנוך זייברט :
ג.

תודה .תודה .תודה.

שונות

רבותי ,אני עובר לחלק הנוסף של היום .ערכנו פה ישיבה  ,קצת
הרב חנוך זייברט :
יותר חגיגית  ,לכבוד הפעילות הענפה שהיתה בחודשי החגים .אנחנו פה לא קוראים לזה
חגי תשרי  .זה כזה היום מושג חדש ,אצלנו חודש החגים הוא חודש הימים הנוראים,
מגיעה פה את מלוא ההערכה וההוקרה לשני אנשים יקרים שעמדו בראש העשייה
המבורכת הזאת – למאיר סוויסה ושלומי מלכה .אני  ,באמת  ,חושב שהם עשו עבודה
נפלאה בחודש זה  ,והמשימות שלכם בהמשך יהיו כבדות יותר .עלו פה כבר היום שתי
משימות חדשות ,מאיר ושלומי ,שאנחנו נבקש מהשיטור  ,ואמרתי שאיך שתבואו לפה
נבקש מהשיטור שיטפל בהן :אחת – במטלות לשנה הקרובה נ כניס גם את הנושא של
האופניים החשמליים .אני חושב שזה צריך להיכנס בנושא ה זה  .דבר שני – הבנתי
שהרחובות בליל שבת התמלאו השנה  .השבוע התחילו להיות בלגאנים ברחוב השומר.
היה לנו שקט תקופה קצרה  .שיבחתי את השקט שהיה עד היום .אני בטוח שהכוחות
המיוחדים של שבת ,שאינם י הודים ,יכנסו פה יותר שוטף בשבתות הקרובות ,ואם
יצטרכו לעבות את זה אני בטוח שתעבו את זה .אני בטוח שתיקחו את הנושא הזה
לפעילות מאומצת.
הנושא של השיטור ושל המשטרה בחודש החגים היה בכמה מישורים :מישור התחבורה
היה אחד הדברים הנפלאים ביותר ,שחברו כל הכוחות ביחד ל נושא של המשטרה
והשיטור עם הפקחים העירוניים ,עם פקחי התנועה שלנו  ,אבל המשטרה העמידה  ,באמת ,
פה כוחות מעל ומעבר למחוי י ב  .באמת תודות להשפעתו של מאיר ותודות ל  -ממ"ר שלנו ,
שעשה עבודה נפלאה .ובאמת ,כולם ראו את התנועה נוסעת ,את התנועה זורמת .מצד
שני ,ברוך השם דברים אחר ים גם ,בפיקוח ,בעבודה ,השיטור עשה עבודה נפלאה .באמת,
אני אתן להם לתת עוד מעט סקירות על שני הדברים האלה  ,ואני רוצה לגלות לכם גם
שבחודש תשרי גלי הפריצות בבני ברק היה נמוך מא ו ד או באדמה ,איך קוראים לזה? אם
היו פריצות זה היה באמצע השבוע ,שזה בדרך כלל לא מגיע .א ם מישהו יודע קצת את
ההבדל ,הפריצות באמצע השבוע זה מיקוד חוץ מה שנקרא  .א לו ,בדרך כלל  ,ערבים
שמגיעים מבחוץ  ,והפריצות בסוף שבוע זה מיקור פנים .לא נעים להגיד את זה ,אבל זו
החלוקה  ,פחות או יותר .את התופעה הזאת של הפריצות בסופי שבוע ,בשבתות ,בחודש
החגים ,מה שהיה לנו בקיץ האחרון בעיות קשות עם זה ,ברוך השם לא הי ו את הבעיות
האלה .אז  ,בואו  ,ניתן לשניהם את זכות הדיבור .מי מתחיל? מאיר ,בבקשה.
קודם כל ,ערב טוב לכולם .למי שלא מכיר ,אני מאיר סוויסה,
פ קד מאיר סוויסה :
אני מינואר מפקד השיטור פה .אני אתייחס פה לחודש של חגי תשרי .אז  ,קודם כל ,זה
צורך מבצעי שעלה פה מראש העיר ,עם דרישה מבצעית אלי ולשלומי ,על נושא בעיות
התנועה פה בעיר בני ברק  ,בשיתוף פעולה  ,הרצון ,שיתוף פעולה פה של ישראל דרנגר ,
ביחד עם שלומי מלכה להקים ת כנית מבצעית  .אני מודה ,אני לא קצין תנועה ,אני
התייעצתי פה עם האנשי ם האלה ,עשינו סיורי שטח פה בעיר כדי שנבין איך אנחנו

מכפיפים פה את הכוחות ופורטים את זה תכל'ס לנושא של הזרמת התנועה .השיטור ,
פעם ראשונה  ,כמו שאתם מכירים נכנס לנושא הזה של התנועה .אחרי שעשינו פה סיורים
בשטח ,מ ספר ישיבות ,הערכות מצב ,אישור ת כניות ,קמה הת כנית המבצעית .עשינו סך
הכ ל  6מבצעים כאלה .טרם החג ,טרם ערב ראש השנה ,זה היה יום ששי ,עשינו את
הפיילוט כדי לראות איך זה יילך  ,הלכה למעשה  ,בשטח  ,וכל פעם  ,בעצם  ,הפקנו לקחים,
גם מול ראש העיר ,מול ישראל דרנגר ,שלומי מלכה ,כל הזמן הפקת לקחים מפעם לפעם,
כדי ללמוד איפה יו תר למקד את הכוחות .התייעצתי פה עם כולם  ,גם עם אגף התשתיות,
ממש עם כולם ,על מנת לנסות להבין את הבעיות.
מי שלקח חלק בפעילות הזאת ,אני יכול להגיד לכם שה  -ממ"ר התחייב פה לראש העיר
ושפך כוחות פה בעיר ,גם שעברנו איזה שהוא אירוע במדינה שהיה מצריך כוחות
והיערכות אחרת של המשטרה ,ההיערכות של בני ברק נשא רה איך שהיא נקבעה בפקודה.
סך הכ ל  60שוטרים בכל ה ערכות כזאת 6 ,פעמים ,זה דבר שהוא לא פשוט .השיטור
העירוני פה לקח חלק .השיטור הרגלי ,שגם כפוף אלי היום ,לקח חלק .זה השוטרים
שאתם רואים בעיר עם החולצות השחורות ,שהולכים ב רחוב רבי עקיבא והשומר ,פקחי
חניה ,שוטרי התנועה ,צוותי המש"קים והמתנדבים שלנו פה ב בני ברק ,בעצם  ,במטרה
אחת  ,להזרים את התנועה ,להקל על החגים .זה צורך שהוא אמיתי .זה עלה מראש העיר,
זה בא לידי ביטוי בשטח .זה לגבי הנושא הזה של הזרמת התנועה.
חשוב להבין שהמשטרה פה  ,בחג ים האלה  ,נתנה אפס דו"חות תנועה .המטרה היתה לא
דו"חות תנועה ,לא אכיפה ,המטרה היתה להגיד לאנשים חג שמח ולא להעכיר את
האווירה ערב החג .היה לי חשוב מא ו ד להקפיד על זה ,למרות שהיו הרבה כאלה שהיה
מגיע להם גם יותר מדו"ח  ,אב ל זה נשמר בצורה כזאת .זה לגבי ה ערכות התנוע ה .אני
יכול להגיד ל כם שהעיר הזאת בחגי תשרי זכתה לה ערכות מבצעית שלא היתה אף פעם.
אנחנו גייסנו בהתחלה של התפקיד שלי ,בהנחיה של ראש העיר ,גייסתי פה  6שוטרים
גויים ,יש לנו  ,כרגע  4 ,פקחים גויים ,אלה  ,בעצם  ,מחזיקים את העיר פה .אתם זוכים
למתן שירותי משטרה .אני יכול לסבר לכם את האוזן ,רק בחגי תשרי  70אירועים.
המודיעים  ,כמובן  ,אנונימיים .אין מושג אפילו כמה ילדים בני  3ו  , 4 -אני פשוט מצאתי
והחזרתי להורים לפני כניסה לאתר בנייה ודברים כאלה ,שהשוטרים פשוט עזרו ,
והקהילה באה ופנתה לאותם אזרחים שהם יודעים שיש שם גויים ואין בעיה ש ל ה לכה
ולעבור על הדת .זה ככה על הה ערכות של השיטור ,של המרחב ,לטובת העיר .תודה
לכולם.
את הפרו י יקט של רחוב רבי עקיבא כולם מכירים .כל מעשי הוונדליזם 18 ,עצורים,
מתוכם  12כתבי אישום ,יושבים בבית סוהר בפנים .כל השאר מעצרי בית וכתבי אישום
שיגיעו 'או  -טו  -טו' .זו פעילו ת של כל המרחב ,מחלק הנוער  .אנחנו ,בעיקר  ,השיטור
בפעילות האופרטיבית מבצעית בשטח .כרגע  ,יש לנו בעיה בקר י ית הרצוג ,אני יודע את
זה ,יש שם ונדליזם בבית הספר בחי טייב .זה דבר שאני לא יכול להיכנס פה לעובי הקורה
מבחינה מבצעית ,אבל זה כבר מטופל ,זה גם ייסגר ,בעזרת השם עד סוף שבוע הבא
הדברים יסגרו .יש כבר תכנון ועובדים על הנושא הזה .ב ש י שי  ,שבת ימשיכו פה להיות
ניידות בעיר ,ברחובות שהם דומיננטי י ם  ,כמובן ,רבי עקיבא והשומר .אני מהמבצע
והמעצרים לא שמעתי על רחוב רבי עקיבא בעיות.
הרב חנוך זייברט :

השבת התחיל .השבת.

הרב אברהם רובינשטיין :

השבת התחיל ובגדול.

אין בעיה ,אז אנחנו נחזיר את זה לקטן מא ו ד .הצוותים יהיו
פ קד מאיר סוויסה :
שם ,אנחנו נגיב על הסיפור הזה .אנחנו מכירים את כל הדמויות .מא ו ד מפריע לי אישית,

??? :

...

סך הכ ל  , 10ואם צריך אני אביא גם באישור ה  -ממ"ר  .יש ל נו
פ קד מאיר סוויסה :
מספיק מכל המרחב .אין לי שום בעיה .פניה של ראש העיר וזה קורה .אנחנו מכירים את
התופעות האלה .לי  ,אישית  ,מא ו ד מפריע  .אני אגיד לכם  ,ככה ,כשנכנסתי לתפקיד
ונסעתי פה בעיר ביום ש י שי  ,כחלק מהתפקיד של קצין תורן ,ואין מה לעשות ,אתה פשוט
רואה אווירה שהיא אווירה אחרת ואין אותה באף עיר .אנשים ,משפחות ,ילדים הולכים
ברחובות ,ולי זה אישית מא ו ד הפריע שקבוצה של  30-40נערים ,שלא קשורים פה
לתרבות ,לא קשורים לשום דבר ,פשוט מנצלים את התמימות ,את הטוב  -לב של האנשים
פה ואת חוסר הרצון שלי  ,פשוט  ,להתקשר למשטרה  ,או לתפוס אותם ולפגוע בהם ,אז
הם מציקים ,עושים ונדליזם ועוד הרבה דברים אחרים .אנחנו נטפל בזה כמו שטיפלנו
בזה והרגענו את זה בשומר ורבי עקיבא .זה דבר שחוזר .דבר שאני אתייחס אליו עוד
הפעם .אני מקווה כבר שבת הבאה אתם תרגישו את השינוי פה.
אני רוצה לציין רק נקודה אחת שאמר לי שלומי ,אם הוא
הרב חנוך זייברט :
רוצה לדעת מה נקרא ערב סוכות בבני ברק ,שהם ספרו שבכל ירוק ברמזור בשעות
העומס ,ברמזור ברחוב פינת איצקוביץ ,היו  400הולכי רגל שעברו את הכביש .זה בערך
מתאים לשדרה החמישית במנהטן.
אני יכול להגיד לכם שאני הייתי בהלם .אני פה  1 5שנה
פ קד מאיר סוויסה :
במרחב ,הייתי ב  -יס"מ ,פחות התעסקתי עם קהילה ועם העיר עצמה ,אבל בערב סוכות
הראשון אני עמדתי באיצקוביץ והייתי פשוט בהלם .כמויות ,שיהיו בריאים ,של אנשים,
של ילדים ,שחוצים באלכסון כבר את הצומת ,ואתה פשוט צריך להתמודד גם איתם ,גם
עם האוטובוסים ,גם עם התרבו ת של התחבורה הציבורית פה בעיר ,שהם חונים איך
שהם רוצים ,ואתה כל הזמן מטפל בזה .היתה חוויה ,אני מקווה שעזרנו כמה שיותר.
מה לגבי ערבי שבתות עכשיו במשך השנה? שבתות ,מוצאי
הרב עו"ד נתן בצלאל :
שבת ,התנועה גם תזרום לנו כמו בחגים?
תלוי במבצע ים שיקבל .שלומי ,אנחנו רוצים שאתה תדבר ,
הרב חנוך זייברט :
אבל לפני שאתה תדבר כמה מילים ,אנחנו נעניק למאיר איזו תעודה .אז מאיר ,תבוא
אלינו לכאן .ושלומי ידבר מיד אחרי זה.
*** הענקת תעודת הוקרה למר מאיר סוויסה ***
הרב חנוך זייברט :

שלומי ,כמה מילים.

אחרי מא יר סוויסה אין הרבה מה להוסיף  ,כמובן .מה שאני
מר של מ ה מלכה :
כן יכול להגיד זה שאנחנו ,כל הפעילות ,אנחנו לקראת סיכום  .אני חושב שמחר אני מציג
בפני ראש העיר סיכום לשנת  2016והיעדים לשנה הבאה  .כמובן  ,שנצטרך לעדכן את היעד
של האופניים החשמלי י ם שקיבלתם החלטה לגביה היום .כל הפעילות של השיטור
העירוני ,כל מה שאנחנו נוגעים ואנחנו נוגעים כמעט בכל תחום ו כדי ,מה שנקרא ,להקל
ולהעלות את רמת איכות החיים של התושבים פה בעיר ,היא הרבה הודות לאמצעים
שניתנים לשיטור ,לכל דבר שקשור לבעיות שנמצאות ומקבלות פיתרון ,ואנחנו ממש
פנויים לעבודה נטו .אני יכ ול להגיד לכם שלשיטור העירוני ,ברמה האישית של הפקחים,
שוטרים ,היה מא ו ד קשה כל ערב חג ,כל מוצאי חג להיות פה ,בלי שחרורים .ממש

שעתיים לפני כניסת חג שחררנו .מבחינת שעות ,מבחינת זה ,הם חרגו מבחינת שעות
העבודה מעבר למכסות .עשו את זה ברצון רב .האכפתיות של הפקחים ו השוטרים פה,
ממה שקורה בעיר ,היא דבר שבאמת מתחזק בשנים האחרונות .זה מא ו ד חשוב לי  ,באופן
אישי  ,ולמאיר סוויסה ,שבאמת יהיה אכפת לאנשים .ככה איכות העבודה היא טובה
יותר .אנשים מחוברים פה לקהילה .אני מקבל גם לגבי בעיות  ,כאלה ואחרות  ,מחברי
מועצה ,אני אשמח שזה יורחב ,כי אתם  ,מבחינתי  ,הנבחרים בציבור ונותנים לנו לגבי
בעיות כאלה ואחרות ,גם בשבתות ,גם בכלל ,כל דבר זוכה לטיפול .זהו מבחינת חגי
תשרי .לגבי השאר – אנחנו מחר נפרט בפני ראש העיר ,בעזרת השם.
הרב אברהם פרטוש :

כבוד ראש העיר ,אני רוצה להגיד כמה מילים.

אני רק מבקש להגיד ,הם ציינו את כל עבודת הקודש שהם
הרב שלמה קוסטליץ :
עושים .אני רוצה לספר רק דבר שהיה לי בהליך אישי לפני שבועיים באזור עזרא .טיפל
מישהו בהרבה ילדים במעשים מא ו ד לא מכובדים .פנו למשטרת רמת  -גן ולא קיבלו את
המענה הנכון .התקשרתי לשלומי מלכה ,הוא אומר לי – חכה כמה דקות .מאיר סוויסה
מתקשר אלי .בתוך  24שעות הבחורצ'יק נתפס ונעצר .הוא הציל בזה הרבה ילדים אחרים.
אז אני מודה לך בשם כל תושבי השכונה( .מחיאות כפיים)
אם מדברים בשבחים ,אז לא מזמן אני פניתי לשלומי לגבי
הרב אברהם פרטוש :
בעיה ברחוב חי טייב ,מה שהזכיר מפקד המשמר האזרחי ,סוויסה ,ואכן  ,קיבלתי תשובה
שהדבר מטופל ואנחנו עוקבים אחרי הדברים .נשמח לבשורות טובות.
יש תופעה נוספת בעיר הזאת ,אדוני ראש העיר ,ואתם המשטרה ,אני לא יודע אם אתם
יודעים ,בכלל חברי המועצה ,יש סוג מסוים של יששכר וזבולון .רב מסוים הולך ושוכר
מקום ,הוא ל וקח לשם בחורים שהם  ,בעצם  ,לא לומדים  ,ישנים ועובדים  ,והוא מקבל
מהם את ה  10% -שלו כספי מעשר והם גרים שם .יש  ,לצערי  ,מקום ,ואני אנקוב אפילו
בכתובת ברורה ,רחוב שח"ל  , 26שם  ,בעצם  ,יש מחללי שבת .שומע ,הרב רו בינשטיין?
מול הבית של הבת שלך .שם השבוע אני גם ראיתי בנות ובנ ים  ,ובשבת  ,אפילו  ,שמענו
כלי נגינה מהמקום הזה .אני מכיר את הבעלים בעצמם .היום ,עכשיו שבאתי מערבית,
ראיתי אותם תופסים אופניים שמצאו אות ם באיזה שהוא מקום ,הכניסו אות ם פנימה.
היום בערבית .אז לכן ,אני אומר שיש את התופעה הזאת .אני חושב שפה לא כדאי לגבות
את אותם,
הרב חנוך זייברט :

לא ,חס וחלילה.

הרב אברהם פרטוש :

סוג מסוי י ם של רבנים.

הרב חנוך זייברט :

חס וחלילה .תאמין לי.

הרב אברהם פרטוש :

אני יודע שזה קיים.

אני לא רוצה לדבר על הנושאים האלה בגדול .יש בעיה כזאת,
הרב חנוך זייברט :
תאמין לי ,דבר או עם שלומי או עם מאיר ,הם יודעים להגיד מה הבעיה .אמרתי מקודם
ברמז ,אם שמעת ,לעשן סיגריות ,לזרוק גרעינים – הם לא יהיו שם .תן להם את הטיפול.
הרב אברהם פרטוש :

בסדר .אלה אנשים שהם מחוץ לבני ברק שבאים לפה.

תשאיר את זה .תשאיר .שלומי ,ניתן גם לך תעודה .לפני ז ה,
הרב חנוך זייברט :
אני רוצה להגיד שני דברים.
אחד – הפרוי י קט של הגינות ,השלב הראשון פועל בהצלחה ברוך השם ,בשיתוף פעולה
מלא בנושאים של הוונדליזם עם המשטרה .אנחנו גם הולכים לאחד כוחות ,כל הכוחות
של השיטור בעיר – השיטור העירוני ,המשטרה ,הפקחים העירוניים ,פקחי התנועה –
יתאחדו ב סוף לגוף אחד גדול שיפעל במסגרת השיטור לפעילות אכיפה עירונית מוגברת,
שינוצלו כל הכוחות הטובים לנושא הזה.
שלומי ,בוא רגע בבקשה לכאן.
*** הענקת תעודת הוקרה למר שלומי מלכה ***
תודה רבה לכולם .הישיבה סגורה.
___ _______________
הרב חנוך זייברט
ראש העיר

________ _ ______
מר אברהם טננבוים
מזכיר העירייה
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