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חנוך זייברט – ראש העיר.
אברהם רובינשטיין.
מנחם מנדל אייזנברג .
ישראל משה פרידמן.
שלמה זכריה קוסטליץ.
מיכאל קקון.
שמחה שטיצברג.
מנחם שפירא.
עזרא אברהם גרין.
נתן צבי כהן.
חיים מאיר לאנגסם.
יעקב וירז'בינסקי.
ישראל הפטקה.
שלמה שטרן.
פרץ אברמוביץ.
יאיר שוקר ון.
ישראל אברהם שכטר.
אליהו דדון.
דרור בן אפרים.
גדליהו בן שמעון.
בצלאל נתן.
ניסן יגאל גואטה.
אברהם פרטוש.
חיים מנחם רוחמקין.
משה שלום מלאכי.
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נכחו :

רו"ח אהרון אדלר – גזבר העירייה.
עו"ד יה ודה ליבוביץ היועמ"ש של העירייה.
רו"ח שושנה גולדפינגר – מבקרת העירייה .
מר גדעון סער ,שר הפנים.
הגאון רבי נחום קורנבייסר ; ראש ישיבת חידושי הרי"ם.
הרה"ג רבי יוסף קופרברג ,יו"ר מרכז אגודת ישראל.
ח"כ הרב יעקב ליצמן.
ח"כ הרב משה גפני.
ח"כ הרב מאיר פרוש.
ח"כ הרב אורי מקלב.
ח"כ הרב מנ חם אליעזר מוזס .
ח"כ והרב יעקב אשר.
הרב יצחק מאיר.
הרב ירחמיאל בויאר.
הרב יששכ ר פרנקנטהל.
הרב יעקב גוט רמן ,ראש עיריית מודיעין  -עילית.
ה רב ישראל פרוש ,ראש עיריית אלעד.
הרב מאיר רו בינשטיין ,ראש עיריית ביתר עילית.
הרב שמואל שמעלקא הלפרט.
הרב רפאל פנחסי.
הרב יו ס ף דייטש ,מ"מ ראש עיריית ירושלים.
הרב מרדכי ליברמן ,סגן ראש עיר יית אשדוד.
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על סדר היום:
א .דבר ראש העיר הנבחר.
ב .דברי ברכה :מר גדעון סער – שר הפנים.
ג .בחירת סגן מ"מ ראש העירייה (סעיף  14א לחוק הרשויות המקומיות בחירת
ראש הרשות וסגניו).
ד .בחירת סגני ראש העירייה (סעיף  15לחוק הנ"ל).
ה .האצלת תפקידים וסמכויות (סעיף  17לחוק הנ"ל).
ו .בחירת ועדות.
ז .ברכות.
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מוריי ורבותיי ,אנחנו מתחילים .ברשות מר גדעון
מר אברהם טננבאום :
סער שר הפנים ,שמכבד אותנו בנוכחותו במעמד מכובד ומרגש זה של ישיבתה
הראשונה של מועצת העירייה החדשה .ברשות הרב ח נוך זייברט ראש העיר
הנכנס ,הרב אברהם רובינשטיין ראש העיר היוצא ,חברי המועצה הנכנסים,
חברי הכנסת המכובדים ,הרב יעקב ליצמן ,הרב מאיר פורוש ,הרב מנחם
אליעזר מוזס ,הרב שמואל שמואל שמעלקא הלפרט חבר הכנסת לשעבר .ראשי
העירייה בעבר ,הרב ירחמיאל בויאר ,הרב יששכר פר נ קנטהל ,נציגי משטרה,
מרחב דן של ההסתדרות ,מר עופר ימין יו"ר הסתדרות הפקידים במרחב,
נציגי כיבוי אש ,ועד העובדים ,קהל נכבד.
ראשית אני רוצה להתייחס להשתתפותו במעמד הזה של מר גדעון סער – שר
הפנים .כידוע ,בהתאם לחוק ,נכנסת מועצת עירייה חדשה וראש עיר נבחר
לתפקי דם 21 ,יום לאחר יום הבחירות .ואכן ,היום ,עם תום  21יום
מהבחירות ,מועצות בעיריות רבות מקיימות את ישיבתן הראשונה .ולרבות
מהן מוזמן השר .אך השר ,ע ם כל העומס בתפקידו ובפעילויותיו ,ולמרות
כינוסן של ישיבות מועצה רבות הערב ,הוא בחר לבוא לברך כאן בעיריית בני
ברק .הן מתוך יחסו החיובי והאוהד לעירייה ,והן מהיכרותו הברוכה עם הרב
חנוך זייברט ראש העיר הנבחר ,איש רב פעלים לכלל ולפרט .ידוע ביחסיו
המעול ים עם אישי ציבור רבים ,ובשל אוזנו הקשובה לכל פונה.
משפט אחד אישי שלי ,גם סבו של הרב חנוך זייברט ,הרב החסיד רב משה
ארשטר זכ רוני לברכה ,שהיה מנהל מחלקת השיקום והשיכון בעירייה ,היה
דמות למופת בגישתו האנושית וברצונו הכן לעזור לכל פונה .ולא רק במשרדו
בעירייה ,אלא גם בביתו וגם בשעות המאוחרו ת שלאחר העבודה .וכפי שנאמר
בפרקי אבות בשמו של שמאי ,אמור מעט ועשה הרבה .רב מוישה זכרונו
לברכה לא דיבר רבות ,אך עשה גדולות .הוא קיים את הנאמר ו ...לקבל כל
אדם בסבר פנים יפות.
כולנו חשים באווירה המרוממת בישיבת המועצה ,וזאת בהמשך לאווירה
כזאת המורגשת בעירייה ולתחושת האחדות והרעות ,ולרב חנוך זייברט ראש
העיר הנבחר ,לרב אברהם רובינשטיין ראש העיר היוצא .גישה מעין זו של
אנושיות ולבביות ,ראה הרב אברהם רובינשטיין שליטא אצל רבנו המשותף,
ראש ישיבת אור ישראל ,ה גאון רבי יעקב ליימן זצ"ל ,גאון בתורה ובאהבת
הבריות ומגדלי מקורביו של מרן החפץ חיים זכר צדיק וקדוש לברכה.
אנו ניגשים לתחילת ישיבת המועצה .זו גם ההזדמנות וזהו המקום להביע
תודה וברכה לכל אלו שנטלו חלק וטרחו רבות בעבודת הכנת הבחירות
לעירייה ,שבוצעה באופן מאורגן ומסודר למופת .מר מדרכי גור מנהל
הבחירות מטעם משרד הפנים ,סגנו אדריכל עומר ,הרב ר אובן קורלנסקי יו"ר
ועדת הבחירות ,אנוכי העומד לפניכם מזכיר ועדת הבחירות  ,וגב' חיה ולוין
סגנית מזכיר ועדת הבחירות.
בהתאם לחוק שהתקבל בכנסת ,תיקון לחוק ביום כ"ה בסיוון תשס" ד
 , 14.6.04ישנה חובת הצהרת אמונים .לפי בקשת ראש העיר ,נעבור את זה
בחלק הבא של ישיבת המועצה.
בכל אופן ,אני מתכבד בזה בהתאם לחוק להעביר את שרביט ניהול ישיבת
מ ועצת העירייה לרב חנוך זייברט ,ראש העיר ה  15 -מאז הקמתה של העיר בני
ברק שנוסדה בחודש סיוון תרפ"ד לפני  90שנה בשנה זו .כאשר דרו בה באותם
ימים קומץ תושבים שעלו מוורשה בירת פולין ,בראשותו של רבי יצחק
גרשטנקורן ז"ל להגיע עד היום ,העיר העשירית בגודלה בערי הארץ ,ה מונה
 179,540תושבים כן ירבו ,והינה מטרופולין עולמי לתורה ,לחסידות ,לחסד,
לעשייה וליצירה .בבקשה ,כבוד ראש העיר.
א.

דבר ראש העיר הנבחר.

ערב טוב .כבוד הוריי היקרים ,שהשם יאריך ימם
הרב חנוך זייברט :
ושנתם בטוב ובנעימים ,שהביאו אותי עד הלום ,ואצלם בבית ראי תי את נושא
הנתינה למען הזולת ,וזה הביא אותי לפעילות הציבורית שאני עוסק בה .וכפי
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שהזכיר הרב טננבאום ,גדלתי על ברכיו של סבי ,רב מוישה אשרטר ז"ל ,שהיה
עובד בכיר בעיריית בני ברק משך שנים רב ות ודלתו היתה פתוחה לכל פונה
ופונה .וממנו ינקתי ולמדתי את הצורך לעזור ו לסייע לכל אחד ואחד.
כב' ידיד העיר שר הפנים מר גדעון סער ,ש  2 -דברים הוא עשה למען העיר,
להוכיח את חיבתו של העיר בפניו .את ביקורו הראשון כשר פנים הוא עשה
כאן בעיר בני ברק ,וגם כיום שמעתי ממנו אתמול באשדוד שהוא היה ,ש 2 -
ערים בלבד הוא החליט להשתתף בטקס כינון ה מועצה ,באשדוד ובבני ברק.
כב' חברי הכנסת הרב יעקב ליצמן ,הרב מאיר פורוש ,הרב מוישה גפני ,הרב
אליעזר מנחם מוזס ,הרב יעקב אשר ,שנותנים לנו את הגב ואת הסיוע במשך
כל השנה .כב' ראשי העיר לשעבר ,הרב בויאר והרב יששכר פרנקנטהל ,כב'
ראשי ערים אורחים ,הרב ישראל פורו ש ,ממלא מקום עיריית ירושלים ה רב
יוסי דייטש .כב' ראש העיר היוצא וממלא מקומי בקדנציה הקרובה הרב
אברהם רובינשטיין ,שבמשך תקופה קצרה הצליח להוכיח שגם במשך 9-10
חודשים ניתן לתת צביון ואופי לפעילות הציבורית שלו .ובאמת אני חייב לו
תודה על העברה בכבוד ובהנאה של ת פקיד ראש העיר ממנו אליי .ואני לא
ידעתי אתמול בלילה שדיברנו ,מי שמח יותר ,אני לקבל את התפקיד או שהוא
שמח על שהוא זוכה ש חבר שלו מקבל את התפקיד מידיו.
כב' ידידיי ורעיי ,סגני ראש העיר בעבר ובעתיד ,חברי המועצה החדשים
והוותיקים ,אני חייב להזכיר את חברי המועצה הפ ורשים ,הרב יהודה
מרמו ר שטיין ,הרב מרדכי דריימ ן ,הרב חיים ...רוזנר ,הרב אליעזר ורבין,
שפעלו ועשו רבות בקדנציה הקודמת לטובתם ורווחתם של התושבים ,והרב
יהודה הבר ,אנחנו עוד מקווים ש ...וכב' הרב יהושע גודל .אני מקדם באמת
את כב' הרב יצחק מאיר ,ותיק העיר ,והיה ראש עיר בעבר בעיריית בני ברק.
כב' עובדי העירייה ,אורחים נכבדים ,ערב טוב לכולם .כשאני עומד פה היום
כממשיך של ראשי העיר בני ברק במשך  90שנות קיומה ,מאז שהוקמה על ידי
רבי יצחק גרשטנקורן  ,איש חזון ומעש ,שבמסירות אין גבול הקים את העיר
והחל בביסוסה .וראשי העיר שהמ שיכו את דרכו ,שאת רובם זכיתי להכיר
החל מהרב ראובן אברמוביץ ,ייבדה לחיים טובים וארוכים הרב יצחק מאיר,
מר שמואל ויינברג עליו השלום ,הרב שמעון סירוקה .ייבדה ל חיים טובים
וארוכים הרב משה אירנשטיין שהיה הראשון שהחל והבין שכדי שבני ברק
תוכל להתקיים ולשגשג ,צריך ל התחיל לפתח את צפון העיר והמשיכו בדרכו
ראשי העיר שבאו אחריו ,הרב בויאר ,הרב מדרכי קרליץ ,שפיתח את מתחם
הרכבת ,והרב יעקב אשר שבמשך כל שנות עבודתו בעירייה פעל ועשה
לשגשוגה ובניינה .וכמובן ,ראש העיר הקודם שכבר הזכרנו ,הרב אברהם
רובינשטיין.
כשאני מסתכל על התפק יד שאני אמור להיכנס אליו ,אני עושה את בבחינת
בגיל וברעדה .אני שמח על שזכיתי בחסדי השם יתברך לאמונם של גדולי
התורה והחסידות שהטילו עליי את המשימה לעמוד ברשות העיר הזאת .אני
שמח ,שמאחר והיו בחירות בבני ברק ,זכיתי להיבחר על ידי  96%מתושבי
העיר ,בינם חסידים ,ל יטאים ,אשכנזים ,ספרדים ,דתיים וחילונים.
אבל גם ברעדה מעול התפקיד שיש עליי לשמור על התורה והחסידות כפי
שהורה לנו גדולי ישראל ,שהעיר הזאת תישאר עיר הבירה של הציבור החרדי
בעולם כולו ,כעי ר של תורה ,עבודה ,יראת שמיים וחסידות .תפקידנו העיקרי
הוא לדאוג לטפח ולשמ ר את הייחודיות של העיר בני ברק .לשמור על רשות
הרבים של העיר ,שהיא תהיה כיאה ונאה לעיר של תורה ,עיר של חסידות ועיר
של יראת שמיים.
כשהיינו אצל הרבנים לפני הבחירות ,קיבלנו על עצמנו לפעול לכך ,ואנחנו
נעשה את זה בגאווה ובנחישות לשמור על צביון העיר ,לפעול שרחוב ותיה
ישמשו לצרכי התושבים ומדרכותיה יהיו להולכי הרגל ולא למסחר ,שההולך
ברחוב העיר לא ירגיש שהוא הולך בין דוכנים .הוא לא ירגיש שהוא הולך
בשוק ,הולך ברח' ...התורה והחסידות .נדאג לשמר על הגינות וגם לשמור
שיהיו מקום ראוי להשתמש בהם.
אבל רבותיי ,כדי שנוכל לשמור את עיר התורה שתהיה עיר התורה והחסידות,
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אנחנו גם צריכים לפתח ולבסס את צפון העיר ,מה שנקרא ה  , BBC -כפי שעשו
קודמיי בתפקיד .הרב יששכר פרנקנטהל שפעל רבות להקמת המקום הזה,
והרב יעקב אשר .ברור ,כדי שנוכל לשפר ולהרים את רמת הציפיות של
התושבים ,לקבל יותר ולפתח יות ר ,אנחנו חייבים מול זה לפתח ולטפח את
בני ברק הכלכלית שזה ה  . BBC -מצד אחד אנחנו ערים כיום למצב הכלכלי
הקשה במדינה ,ואנחנו יודעים שאם ייבנו המגדלים בצורה מהירה מידיי ,לא
יהיו סוחרים שייכנסו בה ,ואז גם המחירים ירדו ,ואז אנחנו יכולים לגרום
לפילים לבנים .לכן אנח נו עושים את זה עקב בצד אגודל ,עושים את זה
בזהירות הדרושה ואנחנו עושים את זה בדרך כדי שבאמת יביא את התועלת
לתושבי העיר.
רבותיי ,אני חייב להגיד עוד משהו .עיריית בני ברק הגיע ב  5 -השנים
האחרונות ,כולל השנה הזאת לאיזון תקציבי ,אבל זה לא בא בקלות .ראשי
העיר הזי עו קשה ,כססו פה ציפורניים ,והורדנו והפחתנו את השירותים
הניתנים לציבור בכדי להגיע לאיזון .אדם שהולך בצפון העיר ,חושב – הנה
בני ברק הגיעה כבר ברוך ה' לרווחה .בני ברק הפכה לעיר עשירה .אבל חשוב
להגיד את האמת ,רבותיי ,זה לא המצב .גם שבני ברק היא העיר העשירית
בג ודלה ,מצבה הסוציו  -אקונומי עלה מ  2 -ל  , 3 -אבל בהכנסה לנפש היא בין
המקומות הנמוכים בארץ .וכל שנה בכדי להגיע לאיזון ,אנחנו בונים לנו כל
מיני קביים .הלוואות איזון וכל מיני דברים אחרים.
בני ברק היא עיר בין היחידות שאין לה ועדת תמיכות .בני ברק זו העיר
לצערי שאני אומר את זה כאן היום ,ששיעור ההשתתפות של העירייה פר
תלמיד בחינוך וברווחה ,הוא מהנמוכים בארץ .היינו רוצים להגדיל את זה,
היינו רוצים להעביר את ההכנסות שאנחנו בונים בבניינים החדשים לצורך
הגדלת ההשתתפות של העירייה פר תלמיד בחינוך ורווחה .ואנחנו עושים
השקעה גדול ה מאוד בנושא הזה .אבל מה לעשות ,שמול זה שאנחנו מכניסים
כל שנה  10-15מיליון  ₪הכנסות נוספות ,הממשלה מטילה עלינו כל שנה
הוצאות חדשות שלא שיערנו אותן מראש.
למשל לשנה הבאה אנחנו יודעים כבר היום ,שעל ב ני ברק יוטלו היטלי הטמנה
ב  4 -מיליון  ₪נוספים ,הסכם שכר הקבל ן יעמיס עלינו עוד  4מילון .המע"מ,
האחוז שעלה ,יעמיס עלינו עוד  2מיליון .ובגלל שהשתפרנו ו עלינו מסוציו
אקונומי  2ל  , 3 -מענקי היזון הורדו לנו ב  6 -מיליון .כמה שנביא וכמה שנגדיל
את ההכנסות ,קשה לנו להביא אותם ל מקום שאנחנו רוצים להביא את
התושבים.
רבותיי ,אם עד ה יום את עיקר המשאבים השקענו לפיתוח העיר ,השקענו
להביא לעיר את המצב שהיא הביאה עד היום ,הגיע הזמן שנתחיל היום
להשקיע בתושב .נכריז על התקופה הזאת ,על הקדנציה הזאת כתקופה של
השירות לאזרח .זה יהיה יעד עליון בכל פעילות העירייה על כל מחלקותיה.
הנגישות ,איכות התשו בות ,יעמדו בראש כל פקיד ופקיד כי אנחנו שליחים של
התושבים ששלחו אותנו ,ואנחנו צריכים לתת להם את השירות הטוב ביותר.
אנחנו נפתח את אגף פניות הציבור בלשכה ,נפתח פעילויות נוספות ,כדי באמת
שהציבור ירגיש שיש לו אוזן קשובה בעירייה.
רבותיי ,ואני אומר את זה לחברי המ ועצה ,הדלתות לא פתוחות רק בפני
התושבים .הן פתוחות בעיקר לכם ,ידידיי וחבריי חברי המועצה .הדלת שלי
תהיה פתוחה בפניכם ,כי אני מרגיש שאתם שותפים שלי בעשייה .כל חברי
המועצה נשלחו על ידי הציבור ללא יוצא מן הכלל ,וכולכם ,דלתי בפתוחה
בפניכם .כי אני חושב ,שרק בעבוד ה משותפת ובשיתוף ובשילוב ידיים ,נוכל
לעשות ולהצליח.
רבותיי ,אני חייב גם את שלב התודות .תודה ראשונה ,אני חייב להגיד לאדם
שאני עובד איתו הרבה מאוד שנים בתקופה האחרונה ,הרב יוסף קופרברג,
יו"ר אגודת ישראל ,שליווה אותי מאז הגיעי לתפקידי כמזכ"ל אגודת ישראל,
ואח ר כך כממלא מקום ראש העיר והוא ילווה אותי גם בהמשך כראש העיר,
תודתי מסורה לו.
תודתי מסורה לכל אלה שסייעו במערכת הבחירות והביאו להצלחת הרשימה,
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בראשם לראש המטה שלי ,הרב ישראל דרנגר ושאר הפעילים המסורים שעמלו
למען המטרה הקדושה .תודתי לסיעת ש"ס ,שמהיום הראשון לפתיחת מערכת
הבחירות ,תמכה בי לראשות העיר .תודתי למפ ד"ל ולליכוד שתמכו בי
לראשות העיר ,ואני רוצה לציין את ידידי הרב יעקב סולר ומכובדי מר שלמה
אלמגור ,שהוא היה יועץ ראש העיר ללא תמורה לנושא רווחה וקהילה.
תודתי לצוות הלשכה שלי ,שפעל במסירות ב  5 -השנים האחרונו ת ,וימשיך
לסייע ולממש את מדיניות הדלת הפתוחה והאוזן הקשבת בתוך הלשכה
פנימה .תודתי לבורא עולם שהביא ני עד הלום ,ותפילתי להצלחה בסייעתא
דשמייא לרווחת התושבים ,שמירה על בני ברק התורתית כעיר הבירה על
התורה וחסידות.
מילה אחת לפני שאני מסיים ,קיבלתי היום מכתב מה רב בהדני שליטה ,הוא
ביקש שעיריית בני ברק תקים זכר ...לגאון הדור ופארו הרב עובדיה יוסף
ז"ל .לא הספקנו לטפל בזה היום ,אבל ברור שעיריית בני ברק רואה חשיבות
עליונה להנציח את זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף בעיר בני ברק ,ונעשה את
זה באחת מהישיבות הקרובות .תודה רבה לכולם
תודה לכבוד ראש העיר .וכולנו כמובן מברכים כל
מר אברהם טננבאום :
מילה ומילה שהוא אמר ,שהיא לרווחת תושבי העיר .אני מתכבד להזמין את
כב' העיר היוצא ,הרב אברהם רובינשטיין ,שבמשך  10חודשים שהוא ראש
העיר ,כל אחד ואחד ראה כמה הוא השקיע בכל פינה ופינה ,ובכל פ נייה
ופנייה .בבקשה.
מר אברהם רובינשטיין  :תודה רבה .ברשות ראש העירייה ,ידידי ראש
העירייה הנכנס הרב חנוך זייברט ,ברשות ידיד העיר שבתקופה קצרה שאני
מכיר אותו עשה למען בני ברק רבות ,הרב זייברט ציין רק חלק מהדברים
שהוא עשה למען בני ברק .אבל בתוך הדברים הגדולי ם הוא עשה הרבה דברים
קטנים שהם גדולים מאוד .ברשות ראשי העיר ,הרב בויאר ,הרב פרנקנטהל,
הרב יצחק מאיר ,הרב יעקב אשר .ברשות חברי הכנסת הרב גפני ,הרב ליצמן,
הרב פורוש ,הרב מוזס .ברשות ידידיי סגני ראש העיר ,חברי המו עצה ,חברי
ההנהלה ,עובדי העירייה.
ראשית ,אני ר וצה להודות לחבריי ,חברי המועצה ,הסגנים ,עובדי העירייה,
שנתנו לנו את האפשרות ביחד בשותפות להנהיג את העיר בנעימות ,ברוגע,
בכבוד הדדי ,אבל בנחישות .הצלחנו ברוך ה' בזמן קצר ש ל כ  10 -חודשים
מספר דברים לעשות שאני חושב שהדברים האלה זה נהיה חלק מההוויה הבני
ברקית .הצלחנו להעמיד בית ספר חדש שעכשיו בהזדמנות חגיגית זו על דעת
הנהלת החינוך העצמאי ועל דעת מרנן ורבנן ,יקראו לבית הספר בית ספר
לבנות במערב העיר בבני ברק .בית ספר לתפארת .יקראו לבית ספר 'תפארת
תמר' ,על שם הרבנית תמר שטיימן עשת מרן הגאון ,רב ברוך לייב שטיימן,
אש ת חבר והיא כשלעצמה היתה אישה צדקנית גדולה ואישה חשובה גדולה.
יש לנו את הזכות לקרוא לבית הספר על שמה ,שהתלמידות של בית הספר
ילכו בדרכה.
בהזדמנות הזאת אני רוצה להביע תודה לחברת דובק ,לזורח ורועי גל ,ותודה
לחברת גורן אמיר על הסיוע בנושא של בית הספר ,סיוע מעב ר לסיוע רגיל.
בתקופה זו ,סמינר גברא נהיה בית ספר תיכוני עי רוני עם כל המשתמע מכך.
כיתה ט' ,שנה ראשונה של בית ספר עירוני ,כ  110 -תלמידות .בית ספר לחינוך
מיוחד ת ורה ודעת תיכנס בימים הקרובים למבנה מרווח וחדש .סמינר כהנא
יקבל תוספת כיתות בבניין פיקנטי במקום תור ה ודעת .תלמוד תורה כינור
דוד נכנס למבנה חדש לאחר שהעירייה השלימה תוספת תקציב .זו השנה
הראשונה שנפתחו שני גני שפה בשפת האידיש ,שהינם גנים עירוניים .שנה
רא שונה שברוך ה' פתחו לשביעות רצון ההורים והמורים .גן אחד לבנים וגן
אחד לבנות .נפתחו מספר גני ילדים לחינוך מיוחד ,שחלקם מוקמו במתחם
ברח' הקישון .התחלנו תהליך פרוגרמות במספר מתחמים ,בסיוע ובהכוונת
משרד החינוך.
בתחילת הקדנציה הנוכחית ,לאחר עבודה מאומצת ,ביחד עם המנגנון ,מכרזנו
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וקדמנו כ  130 -עובדים ,כאשר היד נטויה עוד להמשיך תוך הסכמה וכל הבית
לקדם עובדים נוספים .נאלצנו לעשות באמצע השנה קיצוץ חד בתקציב השוטף
בגלל השוטף בגלל גזירות הממשלה ובגלל נושא ההסעות בחינוך המיוחד,
שלאחר שנים רבות שהמדינה תקצבה את כל ההסעות ,השנה חלק גדול
מההסעות לא תוקצב .יש לציין שהחלק הכואב ביותר של הקיצוץ היה באגף
התברואה .דאגנו ביחד כולנ ו שהעיר תהיה שקטה בלילות ,והמסעדות
והקיוסקים ייסגרו בשעה  23:00בכדי להחזיר את העיר לתושביה.
ובעזרת ה' ,בהנהגתו של ראש העיר הרב זייברט ,נמשיך כמו שראש העיר
אמר ,את הפיקוח על בעלי העסקים שמוציאים את מרכולתם לרשות הרבים.
תקוותנו שנצליח ביחד להחזיר את המדרכות לתושבים .דאגנו ונדאג ברשות
ראש העיר לקדם את צפון העיר בבניית מגדלים ובתשתיות ראויות .התחלנו
בתהליך של הקמת אתר שחייה בצפון העיר ,שיהיו בו מספר בריכות שחייה,
שיהיה לרווחת תושבי העיר ,שלא יצטרכו לנדוד בהסעות לערים אחרות,
ולקבל שעות שחייה שונות ומשונות שאף א דם לא חפץ בהן .יהיו לנו
אפשרויות שחייה ובריאות נפרדות ,כשרות ומהודרות בכל שעות היום,
בפיקוח ובהכוונת רבני העיר לרווחת תושבי העיר.
עשינו פעולות משמע ותיות בטיפול בשב"חים ובפרדס כץ .עדיין יש עבודה
מרובה בעניין ,אולם לא הרפינו ,ומידי שבוע התקיימה ישיבת היערכו ת רבת
משתתפים בנושא לקידומו ובעזרת ה' ,אנחנו נמשיך ביתר שאת ויתר עוז.
כהמשך עשייה לקודמיי ,הרב אשר ,השקענו כסף רב במקוואות ,גם
בשיפוצים ,גם בקידום המקווה ברח' בארי ,שבעזרת ה' יתברך ייפתח בקרוב
לרווחת התושבים .עשינו פעילות קיץ יפה בעיר לרווחת הילדים כולל חו ברת
עבודה לילדים מהודרת ומשובחת .אנו מקווים שנוכל בקדנציה הנוכחית
להקצות שטחים לבניית מוסדות חינוך ,מקוואו ת ובתי כנסת .ונזכה בסיעתא
דשמייא לשמור על קדושת העיר .נשתדל לדאוג לרווחת תושבי העיר ונעמוד
לימינו של ראש העיר הרב זייברט ,וביחד נקדש שם שמיים.
תודה לרב אברהם רובינשטיין ,ראש העיר היוצא.
מר אב רהם טננבאום :
אני מקדם בברכה גם ,יש לנו פה ,שכחתי ,אני פשוט מתנצל ,ברכה מיוחדת,
מקודם לא אמרתי לרב ישראל פורוש ראש עיריית אלעד להיבחרו לראש העיר.
ברכה לרב מאיר רובינשטיין ראש עיריית בית"ר עילית להיבחרו מחדש  ,ברכה
ב שם כל המשתתפים .שוב גם ברכה לחבר כנסת נוסף ,עוד מעט אני חושב ,אני
לא יודעת ...מליאת הכנסת ,ועדה בכנסת במספר חזה של חברי כנסת ,שעכשיו
הרב אורי מקלב הצטרף ,לדעתי אפשר כבר לכנס ועדה בכנסת .אני קצת מכיר
בפקודת העיריות ,לא כל כך בחוקי הכנסת.
בכל אופן ,מוריי ור בותיי ,כפי שקודם גם ראש העיר הזכיר ,גם הרב
רובינשטיין הזכיר ,יש לכבוד השר מר גדעון סער ,יש לו באמת יחס מיוחד
אוהד וחם ולבבי לעיר בני ברק .ומי שזוכר ,תוך  10חודשים זה ביקורו השני
של כב' השר בבני ברק .מה שכן ,השר ביקש ממני ,כיוון שאחרי זה יש לו
התחייבות במקו ם נוסף ,הוא לא יוכל להישאר בהמשך הערב .כב' השר,
בבקשה.
ב.

דברי ברכה :מר גדעון סער – שר הפנים.

ידידיי וחבריי לכנסת ,ידידי חבר הכנסת יעקב
כב' השר גדעון סער :
ליצמן ,ידידיי חברי הכנסת מנחם לייזר מוזס וחבר הכנסת פורוש .עבדנו
ביחד גם במשרד החינוך .ידידי חבר הכנסת גפני ,ידידי חבר הכנסת מקלב.
איפה חבר הכנסת אשר? אני רוצה גם לש בח את העבודה הגדולה שעשית פה
כראש עיר .באמת היית מראשי הרשויות המצטיינים .חבר הכנסת לשעבר
שמואל הלפרט .יהיה לי פה קושי עם המכובדים ,כי אני בטוח ,מישהו יפספס,
אני אשתדל כמיטב יכולתי .ראשי ה רשויו ת שרוליק פורוש מאלעד בהצלחה
רבה ,גם הגיע יעקב גוטרמן וגם מאיר רובינשטיין מבית"ר עילית .מזכיר
מועצת החכמים לשעבר הרב רפאל פנחסי ידידי ,וגם חבריי הטובים כאן
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מסניף הליכוד בבני ברק ,ויו"ר הסניף שלמה אלמגור ,תודה שגם אתם באתם
לכבד אותי.
ראש העיר היוצא המס ור וממלא מקום ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין.
אני רוצה לברך אותך על העשייה שלך הברוכה ,ולאחל לך המשך עבודה
משותפת יחד עם ראש העיר הנכנס מתוך הבנה טובה .וכמובן ,ראש העיר
הנכנס רב חנוך זייברט ש למדתי מאוד להעריך ,ועכשיו אחרי ששמעתי את
דבריו ,גם הבנתי את השורשי ם מבית אבא ואמא .האגדות כבר עליך מספרות
שאדם שמגיע לפתח לשכתך ,מיד אתה שואל 'איך אני יכול לעזור ליהודי?'.
אז עכשיו אני מבין מאיפה זה בא .אנחנו מאמינים שעוסקים בצרכי ציבור
באמונה ,הקדוש ברוך הוא משלם שכרם ואני משוכנע שנעבוד בצורה מצוינת
ביחד בשנים הבאות.
א ני רוצה לברך את כל חברי מועצת העיר היוצאת על העשייה שלהם .אני
רוצה לברך את כל חברי מועצת העיר הנכנסת ,שתהיה להם הזכות לשרת את
העיר בשנים הבאות.
הזכירו ראש העיר היוצא וראש העיר הנכנס את העובדה שביקור העבודה
הראשון שלי היה בעיר בני ברק .והסיבה לכך שזה היה ב יקור העבודה
הראשון שלי ,היתה שרציתי לבטא את הגישה הממלכתית שלי בביצוע
התפקיד דווקא בשעה שידידיי וחבריי הטובים ,ובאמת אני אומר את זה בלב
שלם ,כל חברי הסיעה כאן מיהדות התורה ,בעבר כשאני ניהלתי משאים
ומתנים קואליציוניים ,ישבו איתי שעות ארוכות לתוך הלילה וגם מ זכיר
מועצת החכמים לשעבר ,ודווקא בעת הזאת ,שנציגי הציבור החרדי אינם
בקואליציה ,היה לי חשוב לפתוח בעיר בני ברק.
וברוך ה' ,התלבטתי וככה החלפתי מילים עם ראש העיר ,אתם יודעים שעם
השנים למדתי גם את ההבדלים בין החסידויות וכדומה .עם חסידי גור
מספיקות כמה מילים קט נות ,ומיד מבינים ,הם מצטיינים בזריזות וגם
במענה .הדברים הם מאוד נהירים וברורים .אז הגעתי למסקנה ,לא
שהתבקשתי ,אבל הגעתי למסקנה שלא נכון שאני אפרט את כל הדברים
שעשיתי עבור העיר כשר חינוך ,את כל ההחלטות שהתבלו כאן כשהייתי
בביקור בעיר וגם לאחר מכן.
קודם כל ,אין צור ך להתפאר וזה לא נותן שום דבר .אבל אני יכול לומר
בפשטות ,ומי שמכיר את הדברים יודע ,שאני אמשיך לעמוד לימין העיר כפי
שעשיתי כשר חינוך ,וכפי שהתחלתי כשר פנים בשנים הבאות .עכשיו אמרתי
למה ביקרתי למה ביקרתי כאן את הביקור הראשון כשר פנים ,ולמה אני
מבקר פה הערב ,וגם זה הוזכר .כשר פנים אני קיבלתי כל כך הרבה הזמנות
לכל המועצות הנכנסות ,לטקסים ,ואמרתי לעצמי ובטח גם חברי הכנסת כאן
מכירים את זה ,אחרי הבחירות המוניציפאליות ,עכשיו אני אתחיל לשוטט
בטקסים .הרי עכשיו סיבוב ראשון וסיבוב שני .עשינו את זה שבועות ארוכים,
בעצם חודשיים ימים.
אז בחרתי  2רשויות .אשדוד על שום מה? – שחיים שם ביחד יהודים מכל
הגוונים של עם ישראל ,וותיקים ועולים חדשים ,וחילונים ודתיים וחרדים,
על גווני היהדות החרדית ,בשלום ,מתוך ניסיון להגיע להבנה באופן שמכבד
אחד את השני .ואני חושב שבעת הזאת אנחנו צריכים לחזק את הדרך הזאת
בעם ישראל .מבלי לפרט ,אני מוטרד מאוד מגילויים אחרים שיש בין יהודים
ואנחנו צריכים ,ודאי כל נציגי הציבור לעשות את המירב למצוא כמו שאנחנו
מכירים ,להכיר קודם כל ,וגם לדבר על מעלת חברנו ולא על חסרונו.
ואמרתי אתמול באשדוד ,והחברים פה שיו שבים איתי במליאת הכנסת
יודעים ,כי הם בטח שמעו את זה בעבר ,בכל אחד מהגוונים של עם ישראל יש
סגולות ויש יתרונות ויש דברים טובים .ומה שאמרתי אתמול באשדוד ,שגם
אלה שמתווכחים עם דרך החינוך החרדית ,יהיה להם קשה להכחיש את אותם
יתרונות שכל אחד יכול לראות באופן אובי יקטיבי .איפה יש פחות אלימות,
כיבוד אב ואם .קשה מאוד לחלוק .אבל אמרתי באותה מידה ,ואמרתי זאת
לחבריי מעל דוכן הכנסת ,שבוויכוחים מול דרך החינוך החילונית ,הטיחו
דברים כאלה ואחרים .אמרתי להם 'תראו את האוניברסיטאות ואת ההובלה
במדע ובמחקר ,ואת פרסי הנובל ,ואת כל אותם דברים שהם תוצרת מערכת
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החינוך הממלכתית שמאפשרת למדינת ישראל את היתרון האיכותי שלה פה
במרחב וזה בוודאי בא זור שאנחנו חיים ,שהוא מאוד עוין ,הוא לא רק דבר
חשוב ,הוא דבר קיומי.
הערב הגעתי לכאן משתי סיבות אחרות .הסיבה הראשונה ,אני מבקש לחזק
את העבודה שנעשתה ונעשית כאן בשנים האחרונות .ואמרתי את זה גם
כשהייתי בעירייה ,ולחזק את פרנסי העיר ולחזק את עובדי העירייה בדרך
שהעירייה הולכת בה ,שהכיוון שלה הוא העצמאות הכלכלית של העיר.
ואחרי הרבה מאוד שנים ,בני ברק היא בכיוון טוב מבחינה כספית ,היא
מתחילה להתאזן .הדבר הזה יאפשר בסופו של דבר גם לתת לתושבים את
השירותים היותר טובים .ורשות טובה היא רשות שלטווח הארוך לא מחפשת
להתאזן בטווח הקצר או המיידי ,אלא גם מחפשת בטווח הארוך את אותם
מקורות הכנסה חדשים שעליהם דיברו ראש העיר הנכנס וראש העיר היוצא.
אז חשוב לי לבטא את ההערכה של י ,לחזק את הדרך שעושה עיריית בני ברק.
הסיבה השנייה שרציתי להגיע הערב ,היא ,אם לומר בפשטות ,כי בני ברק היא
עיר התורה .ונכון ש  70 -פנים לתורה ,אבל אין עם ישראל בלי תורה .אז אם
אני צריך לבלות ערב אחרי הבחירות המוניציפאליות באיזשהו טקס ,ובזכות
הטקס הזה גם היית י אצל כב' הרב בהדני לפני כן וקיבלתי את ברכתו ,לא רק
מועצת העיר הנכנסת ,גם אני הקטן .אז נאמנים עליי הדברים שנאמרו בפרקי
אבות ,אני מצטט מפרק ד' ,משנה י"ד .רבי נהוראי אומר " הווי גולה למקום
תורה ואל תאמר שהיא תבוא אחריך ,שחבריך יקיימוה בידך ואל בינתך אל
תישען"  .זה מחיאות כפיים לא לי ,זה חכמינו .אני רק מצטט.
ועוד למדנו ,ואת זה אמרתי עכשיו לכב' הרב שביקרתי אצלו ,שהוא אמר לי
כבוד מלכות .אמרתי לו 'בפרקי אבות למדנו שגדולה תורה יותר מן הכהונה
ומן המלוכה' .ואני מאמין ,אם אני יכול לקשור את שני הצדדים שדיברתי
עליהם ,שהה געה של העיר לעצמאות כלכלית וראש העיר דיבר על בני ברק
הכלכלית .ההגעה של העיר לעצמאות כלכלית תחזק גם את התורה בבחינת
'אם אין קמח ,אין תורה'.
רבותיי ומכובדיי ,מוריי ורבותיי ,אני מאמין כשר הפנים ,שצריך לתת את
הדחיפה כשאתה מסתכל על מפת הרשויות המקומיות לאותן ר שויות הפחות
חזקות מבחינה כלכלית .מחוז תל אביב ,שהוא בסך הכל מחוז מבוסס שבני
ברק נמצאת בתוכו ,שלוש הרשויות שאני חושב שאנחנו צריכים לסייע בשנים
הקרובות ,בני ברק ,אור יהודה ובת ים .ולפי דעתי ,כל אדם שבא עם גישה
אמיתית .מה זו גישה אמיתית? – אני עכשיו התחלתי לע סוק בנושא של שינוי
גבולות והכנסות בין רשויות מקומיות .אני רוצה לצמצם את הפערים בין
הרשויות המקומיות .מה החשיבות של זה? בוא נאמר ,אם באים אליי במענקי
שר ,אז נניח בלי להתגאות הייתי בסדר ,כן?
אני רוצה שבעוד  10שנים לא יבואו לשר פנים בנושא מענקי שר ,העיר תהיה
עצמא ית כלכלית ,יהיו לה מקורות הכנסה שלה .מה זה עושה כשאנחנו
מצמצמים את הפער בין הרשויות? הפערים היום אומרים שהרשות המבוססת
נותנת שירותים יותר טובים לתושבים .לצורך העניין משקיעה יותר בחינוך פר
תלמ יד מהרשות הפחות מבוססת .אז המשמעות היא שאנחנו מגדילים את
הפע רים לדור הבא .אנחנו מעצימים את הפערים החברתיים שאנחנו מכירים
שקיימים בחברה הישראלית .אם אנחנו נפעל כדי לצמצם את הפערים בין
הרשויות ,אנחנו לא רק נצמצם פערים בין רשויות ,בין עיריות ,אנחנו נצמצם
בדור הבא את הפערים החברתיים והכלכליים שיש בין אזרחי ישראל.
ומה ש קיבלתי לא מזמן ,התפרסם בין חצור הגלילית לראש פינה ,גם יש לכם
שם כוח דרך אגב בחצור הגלילית .וגם מה שקיבלתי אגב לפני כמה ימים ,בין
בית שמש למטה יהודה .וגם כל ועדות החקירה שעכשיו עובדות באזור הנגב,
לאותה מטרה ולאותו כיוון .נכון ,זה לא קל ,כי תמיד אתה צריך להח ליט.
נניח ,אני אקח דוגמא ,ראש פינה וחצור הגלילית ,זה ראש רשות מהליכוד וזה
ראש רשות מהליכוד .לא נוח ,נכון? אתה צריך להכריע בין חברים .צריך
להכריע ,צריך לעשות צדק .צריך להבטיח שבדור הבא יהיה יותר צדק וזה
תפקיד של שר וזה תפקיד של כל איש ציבור.
אני מבקש לברך את מועצת העיר הנכנסת ,לברך את ראש העיר .אני מודה
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לכם על הכבוד שזיכיתם אותי .אני מבטיח להגיע לבני ברק בשנים הבאות ,לא
רק לצרכי עבודה .יש לי כאן גם חברים רבים .וככל שאני אוזמן ,ואני מקווה
שאני אוזמן לא פחות מבשנים הקודמות ,אני מבטיח בעזרת ה' להגיע .ברכת
הצלח ה לכולכם.
תודה לכב' השר על הדברים .אני רוצה ל כב' השר,
מר אברהם טננבאום :
אמר פה ,שכשהציבור מחא כפיים ,הוא אמר 'אין צורך למחוא כפיים
כשמצטטים דברים מפרקי אבות'.
כב' השר גדעון סער :

לא לי ,לא לי.

כן ,אבל הבעיה שיש הרהב שלא מצטטים את
מר אברהם טננבאום :
הדב רים שאמרת ,זאת הבעיה .לא שלא מצטטים ,אלא שולחים חיצים ,זאת
הבעיה .זה ההבדל הגדול ,כב' השר .דובר פה על בני ברק ,ש  90 -שנה ימלאו
בשנה זו לבני ברק .יש לי הכבוד להזמין אדם חשוב ומכובד ביותר ,מראשוני
העיר ,מיסודותיה של העיר ,הרב יצחק מאיר ,ראש העיר לשעבר ,היה מנ כ"ל
החינוך העצמאי ,סגן הרב הראשי לצה"ל ,מילא תפקידים בכירים וחשובים
ביותר .ואגב אני חייב לו ברכה אישית תודה לפני כמה עשרות שנים הוא מינה
אותי לתפקיד בעירייה ,ועד היום לא אמרתי לך תודה רבה.
כב' ראש העיר ,סגני ראש העיר ,חברי מועצת
הרב יצחק מאיר :
העירייה ו כל הקהל החשוב הזה .אני שמח שניתנה לי האפשרות להשתתף
במעמד חשוב זה  .לברך את ידידי הרב חנוך זייברט שליטא כראש העיר בני
ברק .זכות גדולה היא לאיש שזוכה לשמש כראש העיר הזאת ,עיר התורה
והחסידות ,עירם של רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי ,עיר התורה והחסידות,
עירם של גדולי התורה והחסידות והישיבות הנמצאים פה .והם שמחו על ראש
העיר שהוא יצליח בעזרת ה' יתברך לנהל את העיר הזאת על מי מנוחות
וישמור על צביונה הקדוש של העיר הזאת.
כילד מילדי בני הראשונים ,שחי בבני ברק משנת תרפ" ה עד היום הזה ,אני
מברך אתכם שיעזור ה' יתברך שהעי ר הזאת ,עיר התורה והחסידות ,תגדל
ותפרח ותהיה לעיר הצדק קריה נאמנה .ונזכה בקרוב לגאולה במהרה בימינו
ה  90 -של עיריית בני ברק .אז זכיתי
אמן .אנחנו נמצאים היום בשנות
והוצאתי ספר מיוחד ואני רוצה ,אני מתכבד למסור את זה לראש עיריית בני
ברק שלנו .יברכך.
יישר כוח לרב יצחק מאיר על הדברים היוצאים מן
מ ר אברהם טננבאום :
הלב והנכנסים אל הלב .יש לי עכשיו הכבוד והזכות לכבד את חברי הכנסת
הנכבדים של סיעת יהדות התורה ,ואני אפתח בדברים של הרב יעקב ליצמן
חבר הכנסת ,שכשהיה סגן שר הבריאות ,עזר רבות  -רבות לחלק גדול ביותר של
התחנות לבריאות המשפחה ,ועל כך תודת כולנו.
כב' ראש העיר ידידי הרב זייברט ,ראש עיר לשעבר
ח"כ הרב יעקב ליצמן :
הרב רובינשטיין ,יו"ר אגודת ישראל הרב קופרברג ,חבריי חברי הכנסת ,נציגי
העירייה היוצאים ,הנכנסים ,קהל נכבד.
אני אקצר מאוד ,אבל היום זה יום שמחה בשב ילי משתי סיבות .סיבה
ראשונה ,שידידי ,חברי הרב זייברט נבחר כראש העיר .הסיבה השנייה שזכיתי
היום שזרקו אותי מהכנסת שתקפתי את ראש הממשלה על מה שהוא עולל
לציבור החרדי .אני חושב ,הרי בפרשת השבוע למדנו "עם לבן גרתי ,תרי"ג
מצוות שמרתי ,ולא למדתי ממעשיו הרעים" .ראש י התיבות של לבן לא צריך
להגיד לך מה זה .לפיד ,בנט ,נתניהו.
אני חושב שאין מחילה ואין סליחה מה שמעוללים לנו בכנסת יום  -יום.
חוקים ,דת ,תקציבים ,גיוס על הכל .אני לא חושב שאנחנו ברגע אחד נכנס.
לעומת זאת שר הפנים  ,אני חייב לשבח אותו ,הוא לא בגווארדיה הזאת .אני
בטוח בעזרת ה' ,על אף שהוא לא כאן ,בטח אפשר לשבח אותו .הוא ימשיך
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לסייע ,ואני בטוח שראש העיר ינווט את ה עיר בטוב טעם ,כפי שהוא יודע
בחכמה ,בהצלחה ,כפי שהוא יודע לעשות את כל תפקידיו עד היום ,ואני
מאחל לך הצלחה .תודה רבה.
יישר כוח לרב יעקב ל יצמן .יש לי הכבוד להזמין
מר אברהם טננבאום :
לברכה את תושב עירנו וידיד עירנו ,הרב משה גפני ,שכיו"ר ועדת הכספים
סייע רבות  -רבות מי שיודע ,לעירייה ולעיר .בבקשה.
כב' ראש העיר ,ידידי הרב חנוך זייברט ,ממלא
הרב משה גפני :
מקום ראש העיר ,ידידי הרב אברהם רובינשטיין ,ראש העיר בקדנציה
הנוכחית עד החודשים האחרונים ידידי חבר הכנ סת הרב יעקב אשר ,יו"ר
אגודת ישראל הרב קופרברג ,חבריי לסיעת יהדות התורה ,סגני ראש העיר,
חברי מועצה ותיקים וחדשים ,מוריי ורבותיי.
הקדנציה הנוכחית של עיריית בני ברק ,כמו השנים האחרונות בכלל ,העמידו
את בני ברק על המפה המוניציפאלית של ישראל .החרדים יודעים לנהל עיר.
בני ברק היא לא רק עיר כמו כל הערים ,שבהם או שהעיר מתנהלת ,או שהעיר
לא מתנהלת .יש את ההליכים שעוסקים בעיריות מהסוג הזה ,טובות ופחות
טובות .בני ברק היא גם מודל האם החרדים יודעים לנהל את העיר.
ואני רוצה לסקור ב קצרה את הקדנציה האחרונה .הקדנציה האחרונה
התחילה עם הרב יעקב אשר בהיותו ראש עיר ,ואת מה שהתחילו בשנים
קודמות לפתח את צפון העיר ,מה שנקרא אז ה  , BBC -שהיה אירוע מרכזי
בפיתוח אזור התעשייה ש בסופו של דבר אחרי מספר שנים ,הוא יביא לפיתוח
העיר באופן כזה שהיא לא תזדק ק .בעוד שנים היא לא תזדקק לסיוע
הממשלה .וזה נעשה בשיתוף פעולה .בחודשים האחרונים שידידי הרב
רובינשטיין קיבל את ניהול העיר באופן מסודר מהר ב יעקב אשר לרב
רובינשטיין ,התושבים לא הרגישו שמתחלף ראש עיר .אנחנו פשוט לקחנו
אותו לכנסת .אגב ,אנחנו לא מתחרטים על זה ,ב גלל שיעקב אשר מצליח בתור
חבר כנסת .והרב רובינשטיין ניהל ב  9 , 10 -חודשים האחרונים את העיר בטוב
טעם ,וניהל את זה כפי שאכן איש של תורה ,כמו הרב רובינשטיין ,יודע
לעשות .ואמר כבר ידידי הרב זייברט שהוא העביר באופן מסודר את העירייה
לרב חנוך זייברט.
אני חייב לומר לכם שהרב זייברט ואני חברים טובים הרבה שנים .אני מקווה
שזה לא יגרום לו נזק בסיעה המרכזית .אבל מישהו אמר בבדיחה 'אם היו
נותנים לנו לנהל את כל הדברים לשנינו לבד ,לא היו מחלוקות' .אבל לא נתנו
לנו .אני מבקש לברך את סגני ראש העיר ,את הרב אייזנברג ,את הרב דהן .
אב ל אני רוצה לברך גם את הרב מנחם שפירא .הרב מנחם שפירא נהיה סגן
ראש עיר על פי הבקשה שלנו ,הוא לא רצה .אנחנו ביקשנו ממנו ואני אומר
לכם שהוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל בתור מנהל המחלקה המוניציפאלית
של דגל התורה ,והוא יעשה עבודה טובה בתור סגן ראש עיר.
ואני מבקש לומר ,מכיוון שאנחנו נמצאים פה בבית פנימה ,הבחירות
האחרונות שמנחם שפירא יחד עם חברי הכנסת שלנו ,פעלו בעניין של
הבחירות המוניציפאליות האחרונות ,שאופיינו ב  2 -דברים נוגדים זה את זה.
האחד ,מחלוקות פנימיות בתוך היהדות החרדית ,שזה היה דבר רע מאוד.
אבל מנגד ,הצלחה בלתי רגילה של היהדות החרדית בכל הארץ .ולנו בכנסת
היתה אינדיקציה ,אחרי למעלה מחצי שנה של גזירות קשות נגד הציבור
החרדי ,ברשות יש עתיד ,שזאת היתה המטרה שלהם .הלכנו לבדוק מה קרה
בבחירות האלה ,מה העם בישראל? אמרו – ' העם בישראל אמר את דברו ' .
הלכנו לבדוק בבחירו ת האלה מה העם בישראל אמר .הייתי בראשון לציון.
בראשון לציון יש עתיד קיבלה  50,000קולות בבחירות לכנסת .היא היתה
אמורה לקבל  9מנדטים .הייתי אצל ראש העיר ,אצל דב צור ,והוא סיפר לי
שהנציגים של יש עתיד שהיה מדובר על  9מנדטים ,בקושי עבר את אחוז
החסימה ,שז ה לא היה הדבר החשוב .הדבר החשוב שהם לא הצליחו להעמיד
דוכנים ליד הקלפיות ,בגלל שהציבור החילוני בראשון לציון לא נתן להם.
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בסיכום של הבחירות המוניציפאליות האלה ,אנחנו למשל בבית שאן ,שהיא
לא עיר חרדית ,קיבלנו  4מנד טים ,אנחנו הסיעה הגדולה בעירייה.
אז מי שאומר ש מדובר בעיר פיתוח ,ציבור מסורתי ,אז הלכתי לרמת השרון.
וברמת השרון קיבלנו כמעט  3מנדטים 2 ,מנדטים הכנסנו .ואותו דבר בערים
חילוניות ,יש עתיד .מול יהדות התורה ,יהדות התורה עוברת אותה פי 3
במספר ראשי ערים ,ופי  2במספר הקולות שקיבלנו .המשמעות של העניין
בבחירות ה ללו שהציבור אמר את דברו.
אני מבקש לסיים ולומר ,הרב חנוך זייברט ,הרב רובינ שטיין ,הסגנים ,חברי
מועצת העיר .אני תושב העיר .העיר היתה נקייה עד עכשיו ואני רוצה שהיא
תמשיך להיות נקייה .אני רוצה שהמדרכות יהיו מדרכות פנויות .אני רוצה
שהגנים הציבוריים קודם כל שהם יהיו ,אבל שהם גם יהיו נגישים לכלל
הציבור עם כל כך הרבה ילדים בלי עין הרע שיש כאן .שבתי הספר יהיו בתי
הספר .כל זה חשוב לי כתושב העיר בני ברק.
אבל תדעו לשם שזה חשוב לי כחבר כנסת ,שאני אוכל לבוא בכנסת כמו
שבאתי בקדנציה הנוכחית ולומר 'אנחנו החרדים מנהלים את הע ניינים שלנו,
את הערים שלנו' .יש פה כמה ראשי ערים חרדים .אנחנו יודעים לנהל את
העיר שלנו יותר טוב מאחרים .ועיר נקייה ועיר נגישה לתושביה ,עיר כמו בני
ברק ,עיר של תורה וחסידות ,זה לא רק שהעיר יפה ונחמדה ומתנהלת ,זה גם
קידוש השם .ואני מברך אתכם ,שכפי שעשיתם עד עכשיו  ,וכפי שהוכחתם את
עצמכם במכלול התפקידים שמילאתם עד היום ,תמשיכו הלאה בעזרת ה',
למען העיר ותושביה ,לקדש שם שמיים.
יישר כוח לחבר הכנסת הר במשה גפני ,לא רק על
מר אברהם טננבאום :
הדברים ,אלא על התוכן המשמח ששמענו ממך ,איך נראית היהדות החרדית
מחד גיסא ,וה מפלגה שמנהלת מלחמה נגד תורת ישראל ,מה התוצאות .וזו
שמחה גדולה לכולנו .דברי ברכה לרב הגאון רבי יוסף קופרברג ,יו"ר מרכז
אגודת ישראל ,בבקשה.
אני אשתדל לקצר .ברשות הקהל הקדוש ,ברשות
הרב יוסף קופרברג :
המכובדים שמנו אותם מקודם ,כל אלו שאולי שכחו להזכיר את שמם .ראש
העיר ,אני אומר באמת זכות ,הוא צעיר הרבה יותר ממני ,אבל יש לי זכות
שהוא ידידי ורעי ,עשה רשימת תודות .באופן טבעי הוא שכח אחד ,את עצמו.
תודתי בשם תושבי העיר בכלל ,וכמו שנאמר פה ,כלל תושבי הארץ ,בפרט
לקהל חסידי גור .אני אסביר דבריי.
שבוע שעבר קראנו בתורה  ...את השם .רבים שואלים 'הפעם?'' ,הבא לי בנים
ו ...אנוכי?' .רק בילד הרביעי אומרים תודה .אמא שלנו לאה .חז"ל עוד הקשו
יותר ,הגדילו את הקושיה .אף פעם לא ...עד שבא לא ...אברהם אבינו לא
לימד את כולם להגיד תודה? זה לא המקום להאריך בדרוש ,אבל העיקרון אני
רוצה להג יע אליו .רש"י כנראה גם התייחס לזה .הוא אומר ...מחלקי .קשה
להבין את הרש"י .היו לו  12בנים ...וידעו  12לחלק ל  4 -זה  . 3הרביעי ,מאיפה
נהיה  , 13זה על חשבון מישהו אחר .ממתי אומרים תודה על חלק שלקחו
מישהו אחר? יש לך  , 4לקחת ממישהו ,לא?
יש כאלה שאומרים אודה את הש ם ,שלאה הודתה על זה שהיא זכתה לתת
מחלקה שזה עבור משהו ,עבור הסבל שהיא סבלה ... .לו האדם היה יודע
שהוא סובל ,יש לזה תשלום ,אני אומר תודה בהתחלה .הפעם אומרת לאה
אודה את השם שעכשיו אני יודעת למה סבלתי ,למה שנואה אנוכי ,למה
בכיתי ,למה ...רכות .זה היה כדאי .אם זוכים לעוד שבט ,זה היה שווה.
היהדות החרדית בכלל ,ואנחנו כתושבים ...עוברים שעות לא קלות .יבוא יום,
וכנראה ניווכח שזה היה לטובה.
אבל הפעם ,אני רוצה להגיד את הפירוש האחר .הפעם אודה את השם אומרים
בשם ...עם ישראל נקרא יהודים .מדוע יהודים? על שם שבט יהודה .למה
דווקא יהודים?  ...של יהודי להגיד תודה .הפעם אודה את השם ,האמא לאה
לימדה את כולנו להגיד תודה.
אני מודה לראש העיר שהוא זיכה אותנו שנתאסף ראשי עם ,והחליט ו להעמיד
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אותו בראש הנהגת העיר .וזה לא הכל .נוצר שלב נוסף של בחירה ,וטוב שרק
 96%ולא כולם ,מפני שאם זה היה כולם ,היו אומרים שזה 'פרבדה' .אבל אם
זה רק  96%זה אמת .בזכות מזגו הטוב ,מידותיו הטובות ,העין הטובה ,מרצו
הבלתי נלאה ,כולם אומרים לו תודה .אני בטוח ש ...רבים ,פשוט תודה .ברכת
תושבי העיר תלווה אותך ואת ממלא המקום הרב רובינשטיין ואת כל
העוסקים בעניין שיהי רצ ון שיהיה שם שמיים וחפץ ה' בידי...
אני מתכבד להזמין לברכה את יו"ר סיעת יהדות
מר אברהם טננבאום :
התורה ,הרב מנחם אליעזר מוזס .הרב גפני הוא תושב העיר ,אבל הרב מנחם
אליעזר מוזס גם יש לו קשר עמוק לעיר ,הוא חתן פה בעיר עוד מהימים
הטובים ההם .בבקשה.
הרב מנחם אל יעזר מוזס  :אני אעשה את זה טלגרפית קצר ולעניין .ידידיי
ורעיי ,ברשות ראש העיר הנכנס ,ראש העיר היוצא ,המשמר היוצא ,המשמר
הנכנס ,יו"ר אגודת ישראל הרב קופרברג ,ידידי הרב גפני ,הרב מקלב ,הרב
אשר ,ממלא מקום ראש העיר היוצאים והנכנסים ,חברי העירייה היוצאים
הנכנסים .אני חושב שאני לא החסרתי אף אחד .כל אחד כפי מעללו.
בקיצור נמרץ ,הערב הפתעה גדולה היתה לי כאשר התברר לי מאין באה לראש
העיר הנכנס את העין הטובה ,את החיוך ,את כל הגישה שלו .נודע לי הערב
מפיו שהוא לא פחות ולא יותר נכד של רב מוישה ארשטר .מי שזוכר את רב
מוישה א רשטר ,אני זכיתי לעבוד איתו כשעוד הייתי תושב בני ברק .היהודי
הזה יום ולילה לא ...מתי שהיית צריך הנחה במיסים ,ואפילו אם היה לך
בדירה איזו נזילה ,הכתובת היתה מוישה ארשטר.
החתם סופר אומר על זה ,כששאלו אותו איך באו לו כאלה ילדים כמו הכתב
סופר ,המכתב הסופר ,כאל ו נכדים .והרי אנחנו רואים שלרב אין זמן לטפל
בילדים שלו בכלל ,אלא כ ל הזמן הוא עסוק בישיבה ובעיר ובתשובה .מה
היתה התשובה של חתם סופר? – כל היום חונן ומלוה .מי שחונן ומלוה וזרעו
לברכה.
בזכות רב מוישה ארשטר הגעת לאן שהגעת .אבל אני רוצה רק לומר ,מורי
ורבי הרבי מ ...שליטא אומר את זה בכל עת לפני הבחירות וגם אמר לך את
זה בשיחה אישית וגם הייתי שם את הסיפור המפורסם עם ראש העיר
המהולל ,רב ...מהרונוביץ ,הוא הגיע לרביי עם הרשימה שלו ,עם החברים
לפני הבחירות .הוא הציג להם את כל חברי העירייה .אני הייתי 'אויז בוכר',
וכבר א ז לא ידעתי לנצור את לשוני כמו שצריך .ואז אני שואל את הרב
מהרונוביץ ,יהודי עם כזה זקן לבן הדור ,לפחות  40-60שנה יותר מבוגר ממני.
שאלתי 'תגיד לי ,לויז'ניץ לא מגיע כאן שום נציג?' .הוא פשוט נדהם ,הצוציק
הזה מדבר אליו כך .גם מישהו אמר לו 'אולי כשתיכנס לרביי אז תרגיע ,אולי
זה בא משהו' .הוא נכנס לרביי ואומר לרביי ,הרביי רואה 'הפעם אין נציגות
לויז'ניץ כאן ,אבל בפעם הבאה יהיה בעזרת ה' אני מבטיח נציג של ויז'ניץ'.
מי שזוכר את הרביי ...ברוב חכמתו ופקחותו זכיתי לשמש אותו  7שנים
האחרונות עם ה ...מדליק סיגריה ומסתכל 'רב ר אובן ,יש לי אכזבה עמוקה
ממך .עד עכשיו הייתי בטוח שכולכם מייצגים את ויז'ניץ ,עכשיו אתם באים
ואומרים לי שאני צריך לחכות  5שנים'.
אתה אמנם נבחרת וזה אומר לי גם הרביי מויז'ניץ כל הזמן ,שהלכתי איתו
לבחירות לקלפי ,הוא אומר 'מנחם אליעזר ,אתה רואה? זה לא בחירות כ אן
לקהילת ויז'ניץ .מכאן אתה יוצא ועוזר לכל אחד ואחד .כל אחד ואחד יהיה
בעיניך ,לא שנצטרך לחכות  5שנים שיבואו לעזור .הסיפור הזה ...הוא גם
אמר את זה עכשיו בערב הבחירות.
אני בטוח כל חברי העירייה ,אני מכיר אתכם ,אתם יודעים שאהבת ישראל
בלבכם ואוהבים לעזור לכל א חד ואחד .ואני רוצה להזכיר את חברי הרב...
אייזנברג ,שהוא עוד חבר מימי נערותנו אברכתנו ,שהוא עסק באמת בתיק
הרווחה ...כמו חסד בתיק הרווחה הזה .ואני יודע שהוא עזר לכל תושבי העיר
שהיו זקוקים לרווחה .ואותו הדבר שאר חברי העירייה.
ואני רוצה רק לסיים .אנחנו עברנו בקדנציה הזאת ,קודם ...ליעקב ,יעקב
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אשר ,אחר כך חסד לאברהם ,אברהם רובינשטיין ,ועכשיו חנוך ,תהיה חשוב...
אתה נקרא על שם החשוב ...לכל העיר וכל אשר תפנה תשכיל ותצליח למען
העיר ותושביה .אמן.
לפני שנמשיך לשמוע את ברכתם של חברי הכנסת,
מר אברהם טננבאום :
קודם אמר הרב מוזס שהרב מוישה ארשטר ,הסבא של ראש העיר הנכנס הוא
היה מורו ורבו .הוא היה מורו ורבו בתורת המידות הטובות והנאצלות,
המעשים הטובים .יש לו גם מורו ורבו בלימוד התורה הקדושה .הגאון הרב
נחום קרנ בי יסר ראש ישיבת חידושי הרי"ם ,שהוא למד אצלו בישיבה,
בבקשה.
ברשות מוריי ורבותיי ,אנשים חשובים ,כל אחד
הרב נ חום קרנ בי יסר :
במקומו .ראשית ,ידידי אבי ראש העיר הרב זייברט  .בראשית דבריי אביע
שמחתי וברכתי על השם יתברך ,שברוך ה' בעירנו זכינו לראש העיר הרב חנוך
זייברט פה אחד .השבוע ...פני העיר ,הרב שמחה היה אומר...מלשון חן.
בייד יש ...הוא השרה חן על העיר .הגמרא בשבת אומר ,דף י"ד ... ,שלמה
המלך ...נטילת ידיים ...בני .ישמח ליבי גם אני ....ישמח ליבי...
אני זוכר ...היה אומר והיה שואל 'מה הקשר ש ...כל כך שמחה ,בשעה...
נטילת ידיים .מה הקשר אחד לשני? אומר ...ש ...רמז להיות ...עם הבריות.
ובכל זאת ,צריך נטילת ידיים לדעת מתי לפרוש .זה הכוח של רב חנוך ,שהוא
יודע תמיד מתי לפרוש ומתי לדרוש ...פרשת השבוע ...העיר ...חז" ל ...לזכור
תמיד ...אבל לא להיגרר אחרי המטבע .אך מה ,אני חושב שזה מסמל את
הגישה של ראש העיר ,שמצד אחד ...במטבע ,מצד שני תמיד יודע לפרוש
ולדאוג שלא ייטמע באוויר החולין השוררת בסביבה בעיר בגוש דן.
אני רוצה להוסיף ,חנוך ויחן זו אותה גימטריה ,זה  84וזה  . 74חסר י' בויין,
עוד י' ...את הי' שיש בחינוך ,בחנוך ,ללמוד נגד הבית היהודי ויש עתיד ,ובכך
להשלים את ...והיופי שיש בעירנו פה .מרחצאות . ..להם ,נסיעות...
עוד נקודה מעניינת שאני מוסיף .אני זוכר מתי שהיינו משלחת בשנת תשמ"א,
היינו עם משלחת בערד עם ראש העיר ,לבקש מראש העיר דאז מר בייגה
שוחט ,שיקצה לנו מגרש עבור ישיבה ובית הכנסת .מר שוחט אמר 'לא בא
בחשבון אתם תקיימו פה בית הכנסת' .ואז קם ...נתן מכה לשולחן ואמר
'אנחנו יודעים כמוך ,ויש לנו את כל הזכויות כמו שלך יש .ואכן ,השולחן
כמעט נשבר ואנחנו נדהמנו .ואז קם מר שוחט ואמר 'אתם תקבלו את המגרש,
אני בטוח שאתה תגדל להיות רמטכ"ל בצבא' .הנבואה שלו לא התקיימה ,אבל
הצעקה של הרב ,שאנחנו יודעים ,עדיין קיימת  .וברכתי שיצליח להעמיד את
היהדות על תילה בעיר התורה והחסידות בני ברק ,שלם בממון ...ויאריך
ימים ...בנחת והמשפחה ...מתושבי העיר...
יש לי עכשיו הכבוד להזמין את ידידנו ,עיר
מר אברהם טננבאום :
העירייה שלנו במשך שנים רבות ,ראש העיר בעבר ,חבר הכנסת הרב יעקב
אשר בבקשה.
ברשות ידידיי ,ראש העיר הרב זייברט ,ממלא
הרב יעקב אשר :
מקום ראש העיר הרב רובישטיין ,סגני ראש העיר ,הרב דדון ,הרב מנחם
שפירא ,מנהל המחלקה המוניציפאלית של דגל התורה  ,הרב מנדל אייזנברג,
חברי מועצת העיר ,עובדי העירייה ,חברי מועצה בעבר ובהווה.
אני אומ ר רק דבר אחד .נאמר כאן מקודם שבתקופות כאלה חשוב מאוד
להראות לכל האנשים שלא אוהבים אותנו כל כך בכנסת או במקומות אחרים,
איך יהודים חרדים יודעים לנהל עיר .ואני אומר לכם ,שלא פעם ולא פעמיים,
אני חושב וגם אומר את זה ,שאם אנחנו היינו מנהלים את משרד האוצר ,גם
מדי נת ישראל היתה נראית היום אחרת ולא במצב הזה .ודאי יותר טוב ממי
שעושה את זה היום.
אבל החשיבות הגדולה של האיתנות של העיר בני ברק ,שברוך ה' בשנים
האחרונות היא איתנה וחזקה ,צריך לשמר את זה ולשמור את זה כמו שאמר
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ראש העיר ,זה כל שנה להילחם כדי להישאר באיזון .אבל המטרה החשובה
היא לא רק להראות להם ,אלא גם לתת לציבור שלנו את מה שמגיע לו ,ומגיע
לו .וברוך ה' נתנו ,ואני בטוח שראש העיר ימשיך את זה ביתר שאת בשנים
האחרונות ,הרבה בנושא חינוך ,הרבה בנושא של נוער ,הרבה בנושא תשתיות,
הרבה בנושא תרבות חרדית .ברגע שהעירייה ח זקה  ,התושבים נהנים מזה,
וכמובן הנושא של פיתוח צפון העיר ,שהוא העוגן הכלכלי.
ומי שעושה את העבודה זה אבות העיר ,אבל מי שמבצע אותה זה עובדי
העירייה ,וצריך לחזק אותם ואת מעמדתם של עובדי העירייה ,ולהמשיך
הלאה בעזרת ה' לקדש שם שמיים ,ולתת שירות ללמעלה מ  170,000 -תוש בים
בעיר בני ברק .אני מאחל לך ,אדוני ראש העיר ,ולמועצה החדשה  -ישנה חלקה,
הרבה הצלחה וסיעתא דשמייה.
לפני שנעבור לסדר היום של המועצה ,יש לי הכבוד
מר אברהם טננבאום :
להזמין פה ,קודם כל הדברים נאמרו ,חברי כנסת ,אישי ציבור מאוד דגולים
וחשובים ,רבנים מפורסמים .יש פה גם אחד ,אנחנו צריכים להדגיש שדיברנו
פה על שוויון בעיר ,אנחנו גם מייצגים את כל השכונות בעיר ,לא מרכז ,אין
שכונה שלא תהיה .יש לנו פה נציג אמיתי ונאמן של השכונות ,יועץ ראש העיר
בהתנדבות לחברה ורווחה ,מה שלמה אלמגור.
אמרו טלגרפית והארי כו ,אני אגיד טלגרפית וזה
מר שלמה אלמגור :
יהיה קצר .שלום רב וברוכים הבאים מכובדיי וידידיי .שר הפנים לצערי כבר
לא נמצא ,הוא ידידי וחברי .ובאמת ,למרות שהוא לא כאן ,אני מברך אותו על
שהוא הואיל לכבד אותנו בנוכחותו.
נכבדי וידידי וחברי ראש העיר הנכנס ,הרב חנוך זייברט וראש העיר היוצא,
חברי וידידי הרב אברהם רובינשטיין .וחברי מועצת העיר היוצאים והנכנסים,
חברי הכנסת הנוכחים ,איש  -איש לפי כבודו ומעלתו ,בכירי העירייה ,אורחים
נכבדים.
זהו יום חג עבורנו ועבור העיר בני ברק .מערכת הבחירות מאחורינו ,ומעתה
כולנו חברים ,מאוחדים במפלגה אחת ,מפ לגת בני ברק .מהיום עלינו להניח
לכל שיקול זר ,א ישי ,פוליטי ,כיתתי .לנגד עינינו יעמדו טובתה ועתידה של
העיר ותושביה .אדוני ראש העיר ,אני בטוח שבעזרת ה' אתה הבחירה הנכונה
ואתה האיש הנכון במקום הנכון.
מכובדיי ,לכבוד הוא לי לשאת דברי ברכה בפתח הישיבה הראשונה של מועצת
העיר הנבחרת .ראשית ,ברצוני להודות לראש העיר הרב חנוך זייברט על
האמון האישי ובחירתי כיועצו לענייני חברה וקהילה .אני עושה זאת עם
הרגשה של כובד ונטל האחריות והשליחות הצ י בורית .אני חשב בגאוות יחידה
להיות תושב העיר בני ברק ,ובעזרת ה' אעשה את המירב והמיטב כדי לתרום
את חלקי בעשייה הגדולה ,וכמובן שהמשימה אינה אישית.
אני אשמח לשתף פעולה עם כל נבחרי העירייה והעומד בראשה .חברים
נכבדים ,העיר פעילה ,דינאמית וזורמת .כל הזמן במשך  24שעות ביממה.
עלינו להיות סובלניים ואדיבים ולהטות אוזן קשבת לכל פנייה או שאלה של
התו שב ,כדי שתהא תחושה של שייכות  ,שותפות ואחריות .העיר גדלה
ומתפתחת ,ועמה הצרכים הרב ים והמגוונים הדורשים מענה וטיפול שוטף.
נשתדל ונעשה יחדיו לשתף את כולם ללא הבדל במלאכת העשייה .מעכשיו,
למען העיר נטה שכם וניתן כתף ונתרום יחדיו למען הצלחה לשפר ולייעל את
איכות ה חיים וחזות פני העיר .הצלחת ראש העיר היא הצלחתנו.
אני מתפלל לבורא עולם שיצליח בידינו בעזרת ה' ,לא תצא תקלה מתחת
ידינו .ויהי נועם השם אלוהינו עלינו ועל כל מעשה ידינו ,אמן כן יהי רצון .כל
טוב לכם.
אבל לפני שאני אסיים ,אני לא יכול לסיים בלי ברכה מסוימת לידידי וחברי
עשרות בשנים יעקב אשר ,על כל העשייה ומה שעשית לבני ברק .זו ההזדמנות
להודות לך ,חברי יעקב אשר ,תודה על הכל .לכל החברים וכולם שהשתתפו
כאן וברכה מיוחדת לחבריי מהליכוד ,אדוני ראש העיר ,בזה אני מסיים ,לדוד
עשור ,לשאול חמד ,לאיציק דאלי וכל מי שהגיע ,חזקו ו אמצו .אמן כן יהי
17

18

רצון.
כולנו מצטרפים למחיאות הכפיים הסוערות .כמו
מר אברהם טננבאום :
שאמרתי קודם לכן ,בהתאם לתיקון לחוק שהתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון
תשס"ד , 14.6.04 ,ישנה חובת הצהרת אמונים על כל אחד מחברי המועצה.
אגב ,סתם אני מספר לכם ,אולי לא כל אחד יודע ,שמי שלא מצהיר אמונים,
אין לו זכות הצבעה לא בישיבות המועצה ולא בוועדותיה .לא שאני בא לאיים
חס ושלום ,סתם סיפרתי את זה כסיפור קצרצר .משום כך אני אקריא את
הנוסח ,והחברים ,כל אחד להקראת שמו יאמר 'מתחייב אני' .הנה הנוסח.
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ול מלא באמונה את שליחותי
במועצה" .הרב חנוך זייברט.
הרב חנוך זייברט :

מתחייב אני.

הרב מנחם מנדל
הרב אברהם רובינשטיין.
מר אברהם טננבאום :
אייזנברג .הרב ישראל משה פרידמן .הרב שלמה זכריה קוסטליץ .הר ב מיכאל
קקון .הרב שמחה שטיצברג .הרב מנחם שפירא .הרב עזרא אברה ם גרין .הרב
נתן צבי כהן .הרב חיים מאיר לאנגסם .הרב יעקב וירז'בינסקי .הרב ישראל
הפטקה .הרב שלמה שטרן .הרב פרץ אברמוביץ .הרב יאיר שוקרון .הרב
ישראל אברהם שכטר .הרב אליהו דדון .הרב דרור בן אפרים .הרב גדליהו בן
שמעון .הרב בצל אל נתן .הרב ניסן יגאל גואטה .הרב אב רהם פרטוש .הרב
חיים מנחם רוחמקין .הרב משה שלום מלאכי .ראש העיר אומר גואטה לא
נמצא ,אז על פי חוק הוא צריך בישיבה הרא שונה של מועצת העירייה הבאה.
כב' ראש העיר ,על סדר היום בבקשה.
ג.

בחירת סגן מ"מ ראש העירייה (סעיף  14א לחוק הרשויות המקומיות בחירת
ראש הרשות ו וסגניו ).

ד.

בחירת סגני ראש העירייה (סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות בחירת
ראש הרשות וסגניו).

רבותיי ,אני ניגש לסעיף ג' בסדר היום .בחירת סגן
הרב חנוך זייברט :
וממלא מקום ראש העירייה .אני ממליץ למועצה לאשר את בחירתו של הרב
אברהם רובינשטיין ידידנו ורענו ראש העיר עד היום כממלא מקום ראש
העיר ,וכמחזיק תיק ההנדסה .אני רוצה להמליץ לאשר את הרב אליהו דדון
כסגן ראש העיר וממונה על החינוך.
אני רוצה להמליץ למנות כסגן ראש העיר את הרב מנחם שפירא  ,אחראי על
תברואה ,פיקוח עירוני ושיטור .ואני רוצה להמליץ למנות את ה ר ב מנ חם
מנדל אייזנברג כסגן בתואר .אני מבקש מחברי המועצה לאשר את בחירתם
לתפקיד .תודה רבה .מי בעד? מי נגד? יש אחד נגד .תרשום .יש אחד נגד.
תרשום הרב וירז'בינסקי נגד .מישהו נמנע? אין נמנעים .תודה רבה.
החלטה  :הוחלט ברוב קולות (  1נגד) לאשר את בחירתו של אברהם
רובינש טיין כממלא מקום ראש העיר וכמחזיק תיק ההנדסה .למנות את הרב
אליהו דדון כסגן ראש העיר וכממונה על החינוך .למנות את הרב מנחם
שפירא אחראי על תברואה ,פיקוח עירוני ושיטור .ולמנות את הרב מנחם
מנדל אייזנברג כסגן בתואר.
ה.

האצלת תפקידים וסמכויות (סעיף  15לחוק הרש ויות המקומיות
בחירת ראש הרשות וסגניו).

ו.

בחירת ועדות.
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רבותיי ,אני רוצה להמשיך הלאה .לפני שנקבל את
הרב חנוך זייברט :
הדברים של חברי המועצה ונשמע את דברם ,כל אחד קיבל את רשימת חברי
הוועדות ואת חברי מחזיקי התיקים .אני מאציל מסמכות י לכל מחזיקי
התיקים ,כפי שמפורט בדף הזה ,ואנחנו ממנים את חברי הוועדות לפי
הרשימה שכל אחד ואחד קיבל שרשימה זו תצורף לפרוטוקול כהחלטה .מי
בעד בבקשה שירים את ידו? מי נגד? שירים את ידו , 3 .תודה רבה.
החלטה  :הוחלט ברוב קולות (  3נגד) לאשר האצלת תפקידים וסמכויות לכל
מחזיקי התיקים ומינו י כל חברי הוועדות על פי רשומה מצורפת.
שיקום ועדת שיפור פני
ועדת
ועדת מכרזים
ועדת כספים
מס' ועדת הנהלה
העיר
שכונות
זייברט  -שמחה שטיצברג דרור בן אפריים  -יאיר שוקרון  -יו"ר
 . 1חנוך זייברט  -חנוך
יו"ר
 יו"ריו"ר
יו"ר
אברהם
ישראל
מנדל שרגא גרין
מנחם
אברהם
 . 2אברהם
שכטר
א ייזברג
רובינשטיין
רובינשטיין
ישראל
ראובן ברגר
פרץ אברמוביץ
אליהו דדון
 . 3אליהו דדון
ליכטנשטיין
עקיבא פישר
ישראל פוזנר
ישראל הפטקה
מנדל מיכאל קקון
 . 4מנחם
אייזנברג
ישראל חיים כהן
יוסף צלר
שמחה שטיצברג מנחם שפירא
 . 5יגאל גואטה
.6

מנחם שפירא

.7

שמחה
שטיצברג
מיכאל קקון

.9

דרור
אפריים
מאיר
חיים
לאנגס ם
ישראל משה
פרידמן
בן
גדליהו
שמעון
שלמה שטרן

.8

. 10
. 11
. 12
. 13

מנדל מיכאל קקון

מנחם
אייזנב רג
יגאל גואטה

ישראל
פרידמן
משה יגאל גואטה

ישראל
פרידמן
בן שלמה קוסטליץ

 . 14נתן צבי כהן
 . 15שלמ ה
קוסטליץ
 . 16ישראל
אברהם שכטר
 . 17נתן בצלאל

יהושע וינברגר

משה אריה זלצר

דוד הרשטייין
מרדכי שלמה כהן

מיכאל קקון

ישעיהו ברקוביץ

נתן בצלאל

יוסף קופמן

פייבוש מילר

חיים רוחמקין

חיים ויסלובסקי

פרץ אברמוביץ

בנימין גרנובסקי

חיים
לאנגסם
יהודה הבר

מנחם שפירא

יהודה אידלמן

מוטי שימל

דרור בן אפרים

נתן צבי כהן

מאיר

צבי אייזן
בני גרנות

בן

גדליהו
שמעון
ישראל אברהם
שכטר
נתן בצלאל

אמיתי מוסקט
משה מורגנשטרן
מרדכי ישכר רנד

יעקב
וירזבינסקי

אברהם פרטוש

 . 18אברהם
פרטוש
. 19

יהודה מהצרי
19

20

ידידיה ידעי

. 20

.1
.2
.3
.4

איתור ים והקצאות
פס"ח  -ועדת שילוט
הוצאת ועדת
ועדת
ועדת שמות
מייעצת
מל"ח
סחורה
מאיר חנוך זייברט  -יו"ר
זייברט  -חיים
יגאל גואטה  -ישראל הפטקה  -חנוך
לאנגסם  -יו"ר
יו"ר
יו"ר
יו"ר
אברהם
אברהם
חיים נוגלבלט
אברהם
ישראל דרנגר
רובינשטיין
רובינשטיין
רובינשטיין
אליהו דדון
יגאל גוגאטה
צבי רודיך
יעקב יגאל גואטה
מאיר
שכטר
מיכאל גוטווין
אברהם פרטוש
משה וי זל

.5

שלמה
קוסטליץ
דוד הרשטיין

ישראל
פרידמן
אהרון מילנר

.7

יוסף בריקמן

משה מלאכי

.8

מנדי פרוכטר

.6

משה

משה

 . 9ישראל
פרידמן
 . 10נתן צבי כהן
 . 11יעקב
וירז'בינסקי
 . 12מוטי
ויסלובסקי
 . 13יעקב קוליץ
 . 14ראובן
קורלנס קי
 . 15צבי אייזן
 . 16יצחק בר

מאיר

 . 17חיים
לאנגסם
 . 18נתן בצלאל

 . 19אברהם
פרטוש
בן
 . 20גדליהו
שמעון
 . 21חיים רוחמקין
 . 22ישראל
אברהם שכטר
ועדת נכים

ועדת הנחות
במיסים

ועדת רווחה

20

ועדת חינוך

ועדת
הסביבה

איכות

21

.1
.2
.3
.4

אברהם
רובינשטיין -
יו"ר
חנוך זייברט

.5

אליהו דדון

.6

גדליהו
שמעון

.7

שלמה
קוסטליץ  -יו"ר

יעקב
וירז'בינסקי
מנדל גדליהו
מנחם
שמעון
אייזנברג
אהרון אדלר
מנחם שפירא

אברהם פרטוש  -אברהם
רובינשטיין  -יו"ר
יו"ר
מאיר
וינרייך
בן בנימין גרוס

שלמה איצקוביץ
בן יהודה ליבוביץ
ארלט מויאל

שמעון שמואל גולדברג
דוד אדלר

יהושע אובלקוש

דוד וינברגר

פרץ
יו"ר

אברמוביץ -

יהודה
מרמורשטיין
מרדכי ויסלובסקי
יאיר שוקרון

מנדל נתן בצלאל

מנחם
שמחה
גרינבוים
קרקובסקי
יהודה יוסף הררי
יהודה אהרון
מאיר
פרלשטיין
מרמורשטיין
משה מלאכי
חיים מאיר פדר
יוסף גרליץ

.8

מאיר מילר

יצחק ו ייג

.9

מנחם אלבוים

מאיר ויסמן

נתנאל נחום

. 10

שלמה שטרן

שמואל אנגלסמן

דוד לרנר

. 11

ישראל
פרידמן
אליעזר
יוטקובסקי
חיים ולדר

ראובן קורלנסקי

. 14

חנניה צ'ולק

יהושע גולד

. 15

משה בלוי

שלמה שטרן

. 16

שלמה גולדנטל

יאיר שוקרון

. 17

יאיר שוקרון

אליהו ברונר

. 18

אבשלום אוחיון

ראובן ברייש

. 19

יעקב זכריהו

יחיאל לוי

. 20

חיים רוחמקין

יהודה מהצרי

. 12
. 13

משה יהודה הבר
מרדכי בלוי

חיים רוחמקין

. 21

חברה כלכלית

.1
.2
.3

משנה מתנ"ס
לקידום ועדת
ועדה לעניינ י ועדה
לתכנון ובניה
הילד
פרדס כץ
וינגרטן  -חנוך זייברט  -יו"ר
יחיאל
שטרן  -אב רהם
שלמה
אבשלום
יו"ר
רובינשטיין -
יו"ר
אוחיון  -יו"ר
יו"ר
שמחה
במקום
ישראל הפטקה
חנוך זייברט
יחיאל וינגרטן מרדכי דריימן
שטיצברג
שלמה קוסטליץ שלמה קוסטליץ יהודה הבר
דוד קפל
21

22

מנדל מנחם שפירא

.4

משה סבינר

.5

אליהו שוירץ

משה מנחם
ישראל
אייזנברג
פרידמן
שמחה שטיצברג
יהונתן ספרא

יוסף הררי

.6

יאיר שוקרון

יוסף גרליץ

מנחם שפירא

גדליהו בן שמעון

.7

שמעון קשש

.8

מרדכי
ויסלובסקי
נתן בצלאל

שלמה
קרלינשטיין
אברהם פרטוש

מיכאל קקון

חיים רוחמקין

יגאל גואטה

יוסף הררי

דרור בן אפרים

.9

 . 10דרור
אפרים
 . 11אברהם
פרטוש
 . 12גדליהו
שמעון
. 13

בן משה מלאכי
ארלט מויאל

נתן בצלאל
משה מלאכי

אליהו
בן יהודה
מ"מ
מרמורשטיין
נתן צבי כהן,
משה אפל
מ"מ
ישראל הפטקה,
. 14
מ"מ
אברהם
עזרא
. 15
גרין  -מ"מ חבר
רישוי דן ביוב
ועדת
ועדת מנגנון
ועדת נגישות
עסקים
מ שה אברהם פרטוש  -יגאל גואטה
 . 1מיכאל קקון  -ישראל
יו"ר
פרידמן  -יו"ר
יו"ר
אברהם
אהרון אדלר
.2
בלושטיין
פרץ אברמוביץ
מאיר שיבר
.3
.4
.5
.6

.1
.2
.3
.4
.5

דדון -

אברהם
מנלה
יהודה ליבוביץ

דן תברואה
נתנאל נחום

מרדכי ישראל הפקטה
יאיר שוקרון

משה
לאה שכטר
מורגנשטרן,עו"ד
להנצחת
למאבק וע דה
ניקוז ועדת
רשות
זכרם של נפגעי
בנגע הסמים
הירקון
טרור
גואטה -
נתן צבי כהן  -יגאל
חנוך זיידמן
יו"ר
יו"ר
מאיר
חיים
פרץ אברמוביץ
יחיאל לוי
לאנגסם
ישראל אברהם
ישראל הפטקה
שכטר
בן דרור בן אפרים
ג דליהו
שמעון
מנחם שפירא
אברהם פרטוש

22

ועדה
אלימות

למיגור רשות נחל הירקון

אברהם
רובינשטיין  -יו"ר
אהרון אדלר
יהונתן ספרא
נתי נחום
חיים נוגלבלט

מנחם שפירא
יוסף הררי

23

.6

יאיר שוקרון

.7

נתן צבי כהן

חיים רוחמקין

משה מלאכי

ארלט מויאל

בטיחות ועדת רכש ובלאי

.1
.2

ועדת
ועדת תחבורה
וטרינרי
בדרכים
ישראל משה ישראל הפטקה  -אברהם
רובינשטיין -
יו"ר
פרידמן
יו"ר
פרץ אברמוביץ
יצחק רוזנגרטן

אהרון אדלר  -יו"ר
גדעון רוט

ועדת ביקורת
חיים
יו"ר

רוחמקין -

שמחה שטיצברג

.3

יהודה רוט

יצחק טסלר

גדליהו ליכטיג

אברהם גרין

.4

חיים דוד רוזנר

אהרון שמני

יהודה ליבוביץ

שלמה שטרן

.5

יעקב בייגל

.6

מנחם חסידה

משה
וינברגר
מרדכי ויכלדר

נתן בצלאל

.7

אשר פיין

בועז הבר

גדליהו בן שמעון

.8

שלמה
אורלנצ'יק
דוד הרשטיין

יהודה הבר

.9

אהרון אסתר פיק

יצחק רוזנגרטן

. 10

ישראל
פרידמן
מיכאל קקון

. 12

בועז הבר

. 13

יהודה הבר

ישראל גיגי

. 14

משה
מורגנשטרן,עו"ד
יצחק רוזנגרטן

חיים רוחמקין

. 16

יהודה רוט

. 17

דוד איזקסון

. 18

מנחם שפירא

. 19

יחיאל לוי

. 20

אבשלום אוחיון

. 21

יהודה מהצרי

. 22

ידידיה ידעי

. 11

. 15

משה משה קארפ
גדליהו
שמעון
יהודה מהצרי

23

בן

נתן צבי כהן

24

משה מלאכי

. 23

רישוי

.1
.2
.3

ועדת ביטחון ועדת
עסקים
וחרום
ישראל משה אברהם פרטוש -
יו"ר
פרידמן  -יו"ר
חיים נוגלבלט אברהם
בלושטיין
פרץ אברמוביץ
חיים רכניצר

.4

אברהם גרין

.5

יחיאל יאיר שוקרון
יעקב
יעקובוביץ
משה
יהודה הבר
מורגנשטרן,
עו"ד
מיכאל קקון

.8

אליהו ברונר

.9

נתן בצלאל

.6
.7

ישראל הפקטה

 . 10ידידיה ידעי
 . 11חיים רוחמקין

דבר נוסף ,אנחנו מצרפים אותי כראש העיר ליו"ר
הרב חנוך זייברט :
הדירקטוריון של החברה הכלכלית ,זה מופיע בדף .אבל אני צריך דבר נוסף,
לאשר אותי כמורשה חתימה בחברה הכלכלית .מי בעד בבקשה ,שירים את
ידו .מי נגד? כולם פה אחד .לא היה מתנגדים ,היה נמנע אחד .הפורום הזה
הוא אסיפה כללית של החברה הכלכלית ,ברור.
החלטה  :הוחלט ברוב קולות (  1נמנע) לאשר את ראש העיר כיור
הדירקטוריון של החברה הכלכלית וכמורשה חתימה בחברה הכלכלית.
ז.

ברכות.

רבותיי ,אחרי שבחרנו והאצלנו סמכויות ויש לנו
הרב חנוך זייברט :
כ בר את הזכות לקרוא לרב רובינשטיין כממלא מקום ראש העיר .יום אחד
הוא היה כזה בלי תפקיד ,ואתה וחבריי אליהו דדון ,הרב מנחם שפירא הוא
חדש בתפקיד ,והרב מנדל אייזנברג סגן בתואר ...מאחל לכם הצלחה בתפקיד.
אני בטוח שנפעל במשותף אתכם ועם כל בעלי מחזיקי התפקידים .כל חב רי
המועצה ,בשיתוף פעולה פורה .כי היעד שלנו תושבי העיר ונפעל למענם ונעשה
אם ירצה השם בחסדי שמיים ונצליח.
נבקש ברכות או מי שרוצה לדבר .הרב אליהו דדון .אחרי שדיברנו כבר אנחנו
מטעם אגודת ישראל ,ודיברו מטעם דגל התורה ,הגיע גם שעתה של סיעת
ש"ס .אמרתי כבר בדבריי את תודתי על תמיכתם לרשות העיר מהיום
הראשון .בבקשה ,דברי ברכה ,הרב אליהו דדון.
24
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מכובדיי ,ידידי ורעי ראש העיר הרב חנוך זייברט,
הרב אליהו דדון :
ממלא מקום ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין ,סגני ראש העיר הרב מנחם
שפירא ,הרב מנדל אייזנברג ,חברי מועצת העיר ,יושבי שולחן הנשיאות ,כל
אחד בשמו ייקרא ,מכובדיי כולם.
אני כקודמיי רוצה להודות למשמר היוצא ולברך את המשמר הנכנס .לברך את
הרב אברהם רובינשטיין ,שאנחנו שנים יחדיו .אבל אני חושב שבשנה
האחרונה שהוא כיהן כראש העיר ,הוא השכיל לנווט את העיר בלויאליות,
בחכמה ,וזאת תוך שמירה על המסגרת של התקציב ועל כך מגיע לו יישר כוח.
למשמר הנכנס ידידי הרב חנוך זייברט .משך ה  5 -שנים האחרונות שהכרנו,
אני חושב שהתנהלת ביושר ,התנהלת ממש במקצועיות ,מתוך חברות אמיתית.
אין לי ספק שאתה ניחן בכל הכשרונות בשביל לנווט את המערכת ולהצעיד
את העיר קד ימה לרווחת תושבי העיר .אני וחבריי נהיה שם לצידך.
חבריי חברי מועצת העיר ,יש לנו את הזכות לשרת את תושבי העיר .מאידך,
יש לנו מחויבות גדולה לשמור על צביונה ,קידומה ,לעתיד טוב יותר ,להמשיך
את תנופת הפיתוח של צפון העיר ,שהוא המנוף הכלכלי שבבוא העת ייתן את
הכלים לעתיד טוב יותר לאזרחי ותושבי העיר הזאת .כל זאת ועוד אנחנו
יכולים להשיג ,בת נאי שנהיה מאוחדים ,נשלב ידיים ,נראה מל עינינו את
טובת הכלל ,את רווחת הציבור .גם ביום חגיגי זה ,חובתנו להעלות את זכרו
של מורנו ורבנו עטרת ראשנו ,פוסק הדור ,מרן הראשון לציון הרב עובדי ה
יוסף ,זכותו תגן עלינו .על החלל והשבר העצום שנפער בפטירתו .השאיר דור
יתום .מחד  -גאון הגאונים ,פוסק הדור ,איש מורם מעם .מצד שני – לב
רחום ,שדאג לצרכי הכלל והפרט.
אני רוצה לספר לכם סיפור קצר ובזה גם לסיים .לפני שנים רבות ,כשהרבנית
עוד בחיי חיותה ,והיינו אני וסגן ראש העיר ,שהיה פה ,הרב אליהו סוויסה,
היינו אצל מרן .ומרן כתב לנו איזשהו מכתב .באמצע הגיע טלפון מרן הרים
את הטלפון ,הרים את האפרכסת ועונה לאדם שהוא לא מכיר .והוא מבקש
ממנו בקשה מסוימת ,ומרן לוקח את ספר הטלפון ומחפש איפה יש משרד של
תיווך .והרבנית כנ ראה מכירה את הרב יותר טוב מכולם .והיא שאלה אותו
'מה ,אתה מתווך? אתה מתווך?' .והוא פנה אלינו ואמר 'כן ,אני מתווך.
כשיהודי אין לו בית ,כשיהודי אין לו קורת גג – אני מתווך .אני עובדיה יוסף,
מתווך' .איזה גדלות ,איזה תעצומות נפש .מרן שידוע בהתמדה שלו ,בכל זאת,
ב רגעים שהוא רואה יהודי בצרה – אין מרן ,אין התמדה .גם התורה לא
עומדת בפניו .הוא צריך עכשיו לעשות חסד.
ואני לפני כמה חודשים ,כמה חודשים בלבד ,שלחתי למרן בקשה שיקבל 2
יתומים מהשכונה שלנו ויברך אותם .והם באו לשם והתפללו תפילת שחרית,
והיו צריכים להיכנס ,ולא נתנ ו לאף אחד להיכנס .גם לא לחברי הכנסת שהיו
שם ,גם לא רבנים שהיו שם .לאף אחד לא נתנו להיכנס .והם התקשרו אליי,
אמרו 'תעשה משהו שנוכל להיכנס ,עד שהגענו לכאן' ,שני ילדים תמימים.
ואני אמרתי להם 'המפתח נמצא בידיים שלכם .פשוט תיגשו לצבי חקק ותגידו
שאתם יתומים' .כשא ומרים שאתם יתומים ,הדלת נפתחת והלב נפתח גם כן.
ובאמת ,נכנסו פנימה ,ומרן בירך אותם והקדיש להם  15דקות לעודד את
רוחם .ומעבר לזה עוד הוציא מאחד הספרים  ₪ 200ונתן לכל אחד .זה היה
מרן ,זה היה פוסק הדור ,זו האבידה של הדור .אם אנחנו מסתכלים ב 800 -
שנה האחרונות ,אז היתה תקופה של הרמב"ן ,לאחר מכן התקופה של מרן
בית יוסף ,ולאחרונה תקופה של מרן ...זה ה תקופות שהיו לנו ,זה השבר
הגדול .אבל המורשת ,המורשת הברורה שהוא השאיר לנו ,זאת תהיה נחמתנו.
אני מברך את החברים החדשים ,מברך את ידידי ראש העיר הרב חנוך זייברט,
בשם ה' נעשה ו נצליח.
הרב חנוך זייברט :

ידידנו הרב רוחמקין.

הרב חיים מ .רוחמקין  :כב' ראש העירייה הנבחר הרב חנוך זייברט ,ממלא
מקומו ,סגני ראש העיר ,חברי מועצת העיר ,מזכיר העירייה ודוברה שעושה
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פה הרבה דברים מאחורי הקלעים ,וכל עובדי העירייה המסורים שבדרך כלל
הם גם לא זו כים לחשיפה הראויה.
נבחרנו חברי והעני למועצת העיר בני ברק על ידי ציבור גדול נכבד וחשוב
מתושבי העיר .כמו שכבר דיברו פה ,במצב ששורר לדאבוננו בארצנו ,שלוחמי
התורה  ...ומ שתדלים מידי יום ביומו לגזור עוד גזירות על בני התורה ,על
ציבור שומרי התורה ,ועל עולם התורה ב פרט .אבל ברוך ה' ,עם ישראל עבר
במשך ההיסטוריה ניסיונות קשים ומרים ובו עמד בהם בגבורה .ובעזרת ה',
כמו שמובטחנו ,כאשר ...אותו ,כן ירבה וכן יפרוץ .וציבור שומרי התורה
יעמוד בעוז ובתעצומות מול כל הניסיונות בלי שום פשרות וויתורים .ובמיוחד
עקב כך ,אנחנו מייחלים ו מצפים שכל חברי העיר בראשות ראש העיר בכוחות
משותפים ,יידחו כל ניסיון להצ ר את צעדי לומדי התורה .וביחד בעזרת ה'
נצליח לקדם את העיר גם במישור הרוחני וגם במישור הגשמי ,שגם הוא בעצם
רוחני.
אני רוצה לציין ולהדגיש ,המטרה של הסיעה שלנו ,לעבוד בשיתוף פעולה,
ביושר ,בהגינ ות ,בידידות ובאחווה עם כל חברי מועצת העיר ,לטובת תושבי
העיר .נשלחנו על ידי רבותינו לייצג ציבור חשוב ואיכותי ,אנח נו בטוחים
שקברניטי העיר ובראשם ראש העיר וממלא מקומו והסגנים שלו ,יטו אוזן
וייתנו לכל חוג וחוג ולכל ציבור וציבור את המגיע לו ,בזכות ולא בסדר .
אנחנו חשים ומרגישים שלא שררה אנחנו נוטלים ,אלא עבדות .בעזרת ה'
נהיה לפה לכל תושבי העיר ,נייצג את כולם באופן שווה ,הן את מוסדות
הציבור והן את האנשים הפרטיים.
אני רוצה עוד דבר להזכיר ולציין שכבר שוחחנו על כך מאחורי הקלעים ,אני
חושב שזה הזמן לדבר על זה בפו מבי ,לפני למעל ה משנה ,כמעט שנה וחצי
נפטר מרן אלישיב .אני חושב שזה יהיה כבוד לעיר בני ברק להנציח אותו על
דבר חשוב ומכובד.
חזרתי היום מהגולה ,ולאן שה געתי ואת מי שפגשתי ,כולם עיניהם נשואות
לציבור בני התורה ,לציבור החרדים בארץ ישראל וב מיוחד לנבחרי הציבור
בעיר בני ברק ,שזו העיר היחידה ,העיר הגדולה ,וכמעט היחידה שכל הנציגים
הם יהודים חרדים .ושוב אנחנו מקווים שנזכה לעבוד ביחד באהבה ,אחווה,
שלום ורעות ,ולקדש שם שמיים ושתהיה עיר מגדלור ,דוגמא ומופת ל כל
תושבי ארץ ישראל והעולם כולו .יישר כוח.
הרב חנוך זייברט :
וירז'בינסקי.

תודה

רבה.

אחרון

הדוברים,

הרב

יעקב

הרב יעקב וירז'בינסקי  :ערב טוב .כולם כבר חסרי סבלנות ואני לא אאריך.
כולם מצפים שאני אסביר את עצמי .אני פשוט רוצה להסביר שאני נגד
ההתנהלות שהיתה ,נגד מינויים שנעשו ללא התייעצות ,ללא שיתוף .ואני
רוצה להסביר למה אני מתכוון .אני מדבר ,חוזר אחורה 5 ,שנים אחורה,
בקדנציה הקודמת .אני נמצא כבר  15שנה בעירייה מאז הוועדה הקרואה.
דובר על מינויים בקדנציה הקודמת .ניגשו אליי וביקשו שאני אהיה יו"ר
ועדת כספים .אמרתי שאני לא מוכן .חזרו עוד פעם הלוך וחזור ,אני לא מוכן.
ואז אמרו לי 'א נחנו צריכים שאתה תהיה' .למה? – ' עיריית בני ברק עשתה
מספר פעמים תכניות הבראה ולא עמדה בהן .אנחנו מתכוונים הפעם ברצינות.
אנחנו רוצים להעמיד בן אדם כיו"ר ועדת כספים ,שבעצם משדר למשרד
הפנים משהו .אנחנו רוצים אותך .היית נשיא לשכת יועצי המס ,חבר
דירקטוריונים ,חב ר ועדה מייעצת של מבקר המדינ ה? – אנחנו רוצים שאתה
תהיה' .אמרתי 'אני לא רוצה להיות ,אני לא מחפש את התפקיד הזה ,ואני לא
מעוניין בו' .הדברים לא עזרו ,הגענו לשולחן  ,קיבלתי רשימה כמו שחילקו
עכשיו ,ואני שם נמצא .כפו את הדברים ,והדברים נעשו בצורה כזאת .הדברים
נעשו גם הפעם באותה צורה ועל כן אני מוחה ,ועל כן החלטתי שאני בעצם
פורש ,מצביע נגד ואני בעצם הולך בדרכי כמו שאני מבין.
אני מאחל לראש העיר בכל אופן על מנת שהעיר תצליח ,אנחנו ננסה לעזור
כולנו אחד לשני ,ואני מקווה ש ...את ההצלחה של העיר גם כך .תודה.
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אני חייב להגיד ליעקב דבר אחד ,עם כל הכעס
הרב חנוך זייב רט :
האצור שיש לך ,אנחנו ידידים כבר הרבה מאוד שנים ,ואני בטוח שהידידות
שהיתה לנו במשך הרבה שנים ,תמשיך להיות הלאה ,ללא כל קשר אם אתה
בקואליציה או באופוזיציה .ערב טוב לכולם ,אני נועל את הישיבה הראשונה.
מאחל לכולם הצל חה .תודה לכל אלה שבאו ,כל אלה שהשתתפו ,ברוכים תהיו
ותודה רבה .ערב טוב .הישיבה נעולה.

___ _______________
הרב חנוך זייברט
ראש העיר

________ _ ______
מר אברהם טננבוים
מזכיר העירייה
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קובץ החלטות
ג.

בחירת סגן מ"מ ראש העירייה (סעיף  14א לחוק הרשויות המקומיות בחירת
ראש הרשות ו וסגניו ).

ד.

בחירת סגני ראש העירייה (סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות בחירת
ראש הרשות וסגניו).

החלטה :הוחלט ברוב קולות (  1נגד) לאשר את בחירתו של אברהם
רובינשטיין כממלא מקום ראש העיר וכמחזיק תיק ההנדסה .למנות את הרב
אליהו דדון כסגן ר אש העיר וכממונה על החינוך .למנות את הרב מנחם
שפירא אחראי על תברואה ,פיקוח עירוני ושיטור .ולמנות את הרב מנחם
מנדל אייזנברג כסגן בתואר.
ה.

האצלת תפקידים וסמכויות (סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות
בחירת ראש הרשות וסגניו).

ו.

בחירת ועדות.

החלטה :הוחלט ברו ב קולות (  3נגד) לאשר האצלת תפקידים וסמכויות לכל
מחזיקי התיקים ומינוי כל חברי הוועדות על פי רשומה מצורפת.
החלטה :הוחלט ברוב קולות (  1נמנע) לאשר את ראש העיר כיור
הדירקטוריון של החברה הכלכלית וכמורשה חתימה בחברה הכלכלית.
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