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 סגן רה"עהרב אליהו דדון
 סגן רה"עהרב גדליהו בן שמעון
 חבר הנהלההרב ישראל משה פרידמן
הרב שלמה זכריה קוסטליץ  -חבר הנהלה
 חבר הנהלההרב מיכאל קקון
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 חבר מועצההרב משה שלום מלאכי
 חבר מועצהמר יעקב וידר
הרב אריאל ניר ,חבר מועצת העירייה לא השתתף בישיבה ז ו ,מחשש לניגוד אינטרסים.
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 סגן מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360שמעון קשש
מר יוסי רובינשטיין  -מנהל מחלקת נכסים
 מנהל מחלקת תרבותיעקב רוזן
 עוזר לסגן רה"עאליהו הררי
 לשכת רה"עמוטי זילברברג
 לשכת רה"עאברהם מאושר
 לשכת רה"עפרץ שפירא
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יצחק שכטר
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אברהם אלתר
יוסף קורנגוט
חיים וירניק
אליהו שושן
גב' חיה לו ין
רו"ח שושנה לרנר

 מנהל אגף מערכות מידע אגף מערכות מידע אגף מערכות מידע מנהלת מחלקת ועדות עירוניות -מנהלת אגף יזמות וכלכלה

על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

 2הצעות לסדר היום של מר יעקב וידר ,חבר מועצת העירייה (רצ"ב החומר);
השבת קרקע שהופקעה למטרה ציבורית ( ,גוש  6643חלקה  ) 112למדינת ישראל,
כיוון שייעוד הקרקע כבר א ינו ציבורי (מצ"ב חומר);
תב"רים (תקציב בלתי רגיל) אוקטובר ( 2019רצ"ב החומר);
דו"ח כספי מבוקר לשנת ( 2018רצ"ב החומר);
דו"ח רבעוני לשנת ( 2019רצ"ב החומר);
שונות.
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גבירותי ורבותי ,אנחנו פותחי ם ישיבה מן המניין ,ישיבה מס'
הרב אברהם רובינשטיין :
 16של מועצת העירייה .על סדר היום :סעיף ראשון –  2הצעות לסדר היום של מר יעקב
וידר ,חבר מועצת העירייה .בבקשה ,מר יעקב וידר.
א.

 2הצעות לסדר היום של מר יעקב וידר ,חבר מועצת העירייה ;

תודה .קודם כל ,אני רואה שמנחם שפירא לא נמצא פה ,אני
מר יעקב וידר :
רוצה לאחל לו מזל טוב לנישואי הבת.
לפני שנה בדיוק נבחרתי למועצת העיר .אלפים רבים של תושבים ותושבות בעיר בחרו
לצאת מהבית ולתת לי את קולם .למה הם עשו את זה? כי אני היחיד ,יחד עם חבריי,
שפרסם מצע ,תוכנית עבודה מסודרת למען התושבים אחרי הבחירות .המצע הזה לא נכתב
ביום אחד  ,ערב ערב יצאתי לחוגי בית ,למפגשים עם תושבים ,כדי לשמוע מה הם באמת
רוצים וצריכים .לא מה שהעסקנים רוצים ,אלא מה שהתושבים רוצים .אגב ,כמו שאתם
יודעים ,חבר מועצה לא מקבל שכר ,את כל העבודה הציבורית עשיתי אז ואני עושה גם
היום בהתנדבות מלאה .אני מקפיד להשקיע ,גם עכשיו ,שעות רבות כדי לענות לפניות
התושבים ולייצג אותם באמת.
אגב ,היום יום הזיכרון של מר"ן הרב עובדיה יוסף זצ"ל .שמחתי מאד לשמוע שבעיריית
ירושלים ראו לנכון להנציח את זכרו בעיר כמו עשרות ערים בישראל שהנציחו ב  6 -השנים
האחרונות .אני מקווה שבקרוב ההצעה שלי תת קבל וזה יקרה גם בבני ברק .ואני אעשה
הכול כדי שזה יקרה.
בכל מקרה ,לפני שנה ,במצע שאני מחזיק איתי פה ,הבטחתי לתושבים ניקיון ,מלחמה
בשחיתות ,ריסוק הבירוקרטיה ,צמצום הוצאות ,השקעה בחינוך ,טיפוח העסקים ,תוכנית
תחבורה ,שיקום שכונות ויחס שווה לכל תושב ,בלי קשר ל קרבתו לעסקים או העדה שלו
או הקהילה שלו .רבותי ,מאז שנבחרתי למועצה ,שנה בדיוק ,אני משתדל לבצע את תוכנית
העבודה הזו בדיוק כמו שהבטחתי לתושבים .בשנה האחרונה גיליתי שהמצב קשה הרבה
יותר ממה שחשבתי לפני כן .איך אפשר להילחם בבירוקרטיה כשאי אפשר לדעת לדוגמא
מי עוב די העירייה .כשאני שואל בשמם של התושבים – לאן נעלם הכסף שלהם? יש פה
שקט ,שקט מוחלט .זה לא רק מנוגד לחוק ,זה מנוגד להלכה ,לצדק ,ליושר .אנשים פה
בעיר מחשבים אם לקנות בבוקר לחם או חלב ,וכאן מטילים עליהם עוד ועוד גזירות.
אני ממשיך הלאה – מלחמה בשחיתות וצמצום ה וצאות .איך אפשר להילחם בשחיתות
כשמאות מיליוני שקלים נעלמים בסעיפים הזויים ומוזרים? ושוב ,כשאני שואל בשמם של
התושבים – למה שוב מעלים את הארנונה ולמה מקבלים דו"חות ממצלמות רגילות
ודיגיטליות וניידות ומה לא ,ולאן נעלם הכסף שלהם – יש פה שקט ,שקט מוחלט.
אני ממשי ך הלאה – תוכנית תחבורה וניקיון – בני ברק זכתה במקום הראשון ברשימת
הערים המלוכלכות בישראל .לא רק זה ,גם בתחרות זיהום האוויר בעיר זכינו במקום
הראשון .אז גייסתי מיליונים ממשרדי הממשלה לפרויקטים של תחבורה ,איכות סביבה,
מדע ,כלכלה ועוד ,הכול נעלם .בעצם לא הכול .בשיתוף פעולה עם שר התחבורה הקודם,
ידידי חה"כ ישראל כץ ,הבאנו לתושבי העיר תחנת רכבת .שדרוג תחנות תחבורה ציבורית.
מסופי תחבורה ציבורית ועוד .ואני מברך את העסקנים שבמקרה הזה התעלו על עצמם
והחליטו להפסיק להפריע.
אני ממשיך הלאה – השקעה בחינוך – איך הגענו למצב שילדים בחינוך המיוחד קושרים
את עצמם לבית ספר מפחד שמקורב לעסקן כלשהו ייקח להם אותו? איך הגענו למצב
שהתלמידים יוצאים לחלץ עצמות בין השיעורים ומגלים שעסקנים ,לא פחות ,השתלטו
להם על החצר? ושוב ,כשאני שואל בשמם של הילדים – איך זה יכול להיות? יש פה שקט,
שקט מו חלט .יש עוד הרבה – גינות ,מגרשי ספורט ,אפילו את האוטובוס לחוף הים לקחתם
להם .וכשאני שואל שוב – יש פה שקט ,שקט מוחלט.
אני ממשיך הלאה – טיפוח העסקים – פתאום קם עסקן אחד בבוקר והחליט פשוט להסיר
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את כל המסכים ,את כל המסכים בעיר .ושוב ,כשאני שואל בשמם של העסקים – למה? יש
פה שקט ,שקט מוחלט.
אני ממשיך הלאה – יחס שווה לכל תושב ,בלי קשר לקרבה שלו לעסקים ,או העדה שלו,
הקהילה .פה זה כבר שונה .כששאלתי ,חברי לסיעת ש"ס ,בשמן של הילדות הספרדיות
שנשארו בבית ,ובשמן של ילדות של חיילי צה"ל שנשארו בבית – למה? לא היה פה שקט.
היו חלקים פה שגם צחקו .דם של ילדות נשפך ורק לי אכפת?
אני יכול להמשיך הלאה .אני יודע שיש כאלה שקשה להם לשמוע את האמת ,יש כאלה
שהיה להם כל כך קשה שהם ניסו לשרוף לי אפילו את המשרד .הנה ,אני מודיע ,אני לא
מפחד ,תושבי העיר נתנו בי אמון ואני אמשיך לעבוד קשה כד י להצדיק אותו.
כולנו נחרדנו השבוע לראות את כתבתו של אורן אהרוני בחדשות כאן ,על מאות מיליוני
שקלים מכספי הציבור שזורמים דרך העירייה למקומות לא ידועים .גם בישיבות הקודמות
ניסיתי להבין ,בין היתר ,לאן בדיוק הולכים מיליוני השקלים שבסעיפי שוחטי בקר,
קאונטרי – ל א הצלחתי לקבל שום תשובה .לאחר הביקורת הציבורית והמוצדקת שהוטחה
בעסקי העירייה לאחר פרסום התחקיר ,פורסמה הודעה כי שוחט הבקר מועסקים
בירושלים .לא הצלחתי להבין למה תושבי בני ברק צריכים לממן כל שנה במיליוני שקלים,
לאורך השנים בעשרות רבות של מיליוני שקלים ,משחטה עלומה בירושלים ,שככל הנראה
בכלל שייכת לאדם פרטי.
משכך ,אני מציע החלטה ,ואני מצפה מחברי המועצה ההגונים להצביע בעד:
על מנת למנוע לזות שפתיים ,כיוון שתפקידנו לפקח על השימוש בכספי ציבור ,ומחויבים
אנו לבצע את תפקידנו באמונה ,מועצת העיר מחליטה לקיים את ישיבתה הבאה במשחטה
העירונית ,היכן שלא תהיה בארץ.
שנית – בנוסף ,המועצה תזמן לישיבה הבאה את שוחט הבקר ושאר בעלי התפקידים
במקום ,שמקבלים את שכר מתושבי בני ברק ,על מנת שיציגו את עצמם ואת מהות
תפקידם .אני רוצה הצבעה על זה.
אני חושב ,שניה אחת ,מ"מ ראש העיר ודאי יזדהה עם זה,
הרב משה מלאכי :
שאפשר לעשות במשחטה ,יש שם סטייקים ,הרב זייברט ,במשחטה העירונית .אני חושב
שראוי לקבל את ההצעה ,בכל מקרה.
הרב אברהם רובינשטיין :

תעלה את ההצעה השניה.

לא ,הצבעה ואז אני אציע את השניה .אחרת הייתי רושם אותן
מר יעקב וידר :
בנייר אחד ,זה שתי הצעות נפרדות ,לא קשור .אני זכאי להציע שתי הצעות – אני רוצה
שתי הצעות .זו לא הצעה אחת.
טוב ,מורי ורבותי ,כחלק משירותים מוניציפאליים ,מספקת
הרב אברהם רובינשטיין :
העירייה שירות לתושב לצרכי התושבים .בעיריית בני ברק נתנו שירותי כשרות לאורך
השנים .בהתאם ל הנחיות על ידי רבני העיר המנוחים ,הגאון הרב יעקב לנדאו והגאון הרב
משה לנדאו זצ"ל ,הכוללים הקפדות נוספות בשחיטה ובבדיקה.
ב' – לפיכך מתקצבת העירייה הוצאות אלו .יצוין כי תקציב זה נבדק במשך עשרות השנים
האחרונות ,הן על ידי הוועדה הקרואה והן החשב הבודק מטעם משרד הפיקוח – משרד
הפנים ,באופן שוטף.
אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום .מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? מי
נגד? תודה רבה .ההצעה הוסרה מסדר היום ברוב קולות.
החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,להסיר מסדר היום את הצעתו הראשונה לסדר של מר
יעקב וידר ,חבר מועצת העירייה .להוציא את הרב אברהם קאהן והרב משה שלום מלאכי
ו מר יעקב וידר שהתנגד ו .
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הרב אברהם רובינשטיין :

הצעה שניה בבקשה.

לפי איזה נוהל אתה מתקצב את זה היום? נגיד שפעם היה ,בזמן
הרב משה מלאכי :
הרב לנדאו הקודם היה איזה נוהל כלשהו במשרד הפנים ,קראו לזה זמני בני ברק,
משהו כזה .מאז פטירתו זה פקע .לפי איזו סמכות אתה מעביר כספים,
הגשת הצעה לסדר? אתה יכול להגיש על זה הצעה לסדר ולדבר
הרב אברהם רובינשטיין :
כמה שתרצה 10 ,דקות יש לך .לא הגשת הצעה לסדר – אין לך זכות דיבור.
הרב משה מלאכי :
לכם תשובות.

ופניה ליועץ המשפטי ואתם מתחמקים מלענות תשובות ,כי אין

בחודשים האחרונים אישרה ועדת השלושה העברת קרוב ל 100,000 -
מר יעקב וידר :
שקל בחודש מכספי הציבור למקורבי ראש העיר ,תחת סעיפים משונים כמו – ניו  -מדיה,
ייעוץ לפרסום ,מדיניות חברתית ועוד .אם רוצים דוגמאות? יש לי דוגמאות ,הכנתי .יותר
מחצי מיליון שקל לחברה בשם 'פידבק' ,בלי שום מכרז .עוד חברה ,בשם 'שחור לבן',
מקורבו המובהק של ראש העיר ,עוד מאות אלפי שקלים ,בלי שום מכרז .עוד אחד – חברה
בשם 'קישורים' , 360 ,עוד מקורבים לעסקנים  30,000שקל בחודש .הנימוק – ניו  -מדיה,
בלי שום מכרז כמובן .ע וד יותר מ  100,000 -שקל לחברה בשם 'גילהר' ולמדיניות חברתית,
ויש עוד הרבה מאד.
בנוסף ,לאחרונה נחשף בתקשורת כי בעירייה מועסקים יותר מ  7,000 -עובדים בעלות
אדירה ,אך ככל הנראה המספרים גבוהים אף יותר .חברי המועצה ,אני רוצה שתבינו את
כמות העובדים .עשינו חישוב ,כמעט על כל בניין בבני ברק אמור להיות עובד .אני שואל
אתכם באמת בכנות ,כשאתם מסתכלים במראה ,אם אתם מסתכלים במראה ,האם בבני
ברק יש באמת תמורה לתושב פר עובד לבניין? באמת ,תחשבו על זה .אציין כי דרשתי
פעמים רבות לחשוף את המספר המדויק של עובדי העירייה ולי כעת ברור מד וע הוא
הוסתר .משכך ,אני מציע בזאת החלטה:
 . 1מנכ"ל העירייה יפרסם בתוך  7ימים באתר העירייה את רשימת ההתקשרויות עם
יועצים חיצוניים ,לרבות כלל המסמכים שהוגשו בהליך ,הסכומים ששולמו והתוצרים
שהופקו.
 . 2בנוסף ,מנכ"ל העירייה יפרסם בתוך  7ימים באתר העירייה מספר מדו יק של כלל עובדי
העירייה ,לרבות עובדי גופי סמך ,עובדים זמניים וכדומה .תודה רבה.
בהתאם להצעתך שבסדר היום – העירייה פועלת בנושא בהתאם
הרב אברהם רובינשטיין :
לחוזר מנכ"ל  8/2016מנובמבר  2016שכותרתו :נוהל התקשרויות לביצוע עבודות
מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מ יוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז .הנוהל
קובע בסעיף  : 10.1ועדת התקשרויות תפרסם את החלטותיה המנומקות באתר האינטרנט
של הרשות המקומית וכו'.
 : 10.3אחת לשנה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית דו"ח המפרט את
המציעים שהרשות המקומית התקשרה עמם וכו' ,כולל ס וג העבודה וההיקף הכספי של כל
התקשורת .העירייה מבצעת את הנוהל ככתבו וכלשונו ,לרבות בנושא הפרסום .הפרסום
האחרון היה בתאריך  , 1.8.2019בו עלה הדו"ח כאמור בסעיף  . 10.3לנוהל.
המשך – בהתייחס להצעתך לסדר היום :מספר המשרות בעיריית בני ברק מפורסם באופן
קבוע מדי שנה בספר התקציב .לשלמות התמונה – מספר העובדים למשרה הינו ביחס
 . 45.9%לפיכך ,מספר העובדים 7,660.
 . 2לפיכך ,הצעתך מיושמת למעשה  - -אתה מוכן לא להפריע? לפיכך ,הצעתך מיושמת
למעשה מזה שנים רבות.
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 . 3יובהר כי קיימת ייחודיות בעיריית בני ברק בה עובדי מערכת החינוך הינם עובדי
העירייה ואילו ביתר הערים עובדי החינוך הינם עובדי משרד החינוך .מכאן המספר הגבוה
יחסית של העובדים.
מי בעד להוריד את ההצעה של וידר מסדר היום? מי נגד להוריד את ההצעה מסדר היום?
מי נמנע? ההצעה הוסרה מסדר היום.
החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,להסיר מסדר היום את הצעתו השניה לסדר של מר יעקב
וידר ,חבר מועצת העירייה .להוציא את הרב אברהם קאהן והרב משה שלום מלאכי ומר
יעקב וידר שהתנגדו.
ב.

השבת קרקע שהופקעה למטרה ציבורית למדינת ישראל ,כיו ון שייעוד הקרקע כבר
אינו ציבורי;

סעיף ב' – השבת קר קע שהופקעה למטרה ציבורית למדינת
הרב אברהם רובינשטיין :
ישראל ,כיוון שייעוד הקרקע כבר אינו ציבורי (מצ"ב חומר) .יוסי רובינשטיין ,בבקשה
בקצרה ,בגלל שוועדת הכספים דנו והצבענו ,היתה החלטה להמליץ ,אז בבקשה ,פתח פיך.
כבר דנו בוועדת הכספים על זה ,אני אחזור שוב על עי קרי

מר יוסי רובינשטיין :
הדברים.
מדובר בחלקת קרקע  ,גוש  6643חלקה  , 112בסמוך לקניון איילון ,שהייעוד בעבר נרשם
לטובת העירייה ,בגלל שהייעוד היה לדרך .כיום הייעוד בהתאם ל  -תב"ע החדשה כבר
סחיר ,ולכן לפי החוק צריכים להשיב את זה חזרה לבעלים המקוריים שהם בעצם  - -סחיר
היה הייעוד המקורי  ,לאחר מכן זה נהפך לדרך ואז נרשם על שם העירייה .כיום ,כשהייעוד
חזר להיות סחיר ,החוק אומר שנדרש להחזיר את זה לבעלים המקוריים ,שזה בעצם רשות
מקרקעי ישראל ולשם כך נדרש אישור המועצה.
מי בעד סעיף ב' בהצעה לסדר של ישיבת המועצה? מי נגד? מי
הרב אברהם רובינשטיין :
נמנע? ההצעה התקבלה ברוב קולות.
החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,לקבל את המלצת ועדת הכספים להשבת קרקע שהופקעה
למטרה ציבורית למדינת ישראל ,כיוון שייעוד הקרקע כבר אינו ציבורי .להוציא את הרב
משה שלום מלאכי שהתנגד והרב אברהם קאהן ומר יעקב וידר שנמנעו.
ג.

תב"רים ( תקציב בלתי רגיל) אוקטובר ( 2019רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין :

סעיף ג' – תב"רים.

ועדת כספים דנה בעניין והחליטה להמליץ למועצת העיר לאשר
רו"ח אהרון אדלר :
את זה .ה  -תב"רים מחולקים לפי היטלי השבחה ,היטלי פיתוח ותקציב חיצוני .החומר
מוצג בפניכם .אני מבקש את אישור המועצה ל  -תב"רים.
אני רוצה להגיב משהו על הנושא של ה  -תב"רים ,ברשות ראש
הרב אברהם קאהן :
העיר .אין לנו שום דבר נגד לתקצב את תלמוד התורה ,גני ילדים וכו' וכו' ,כל מה שיש
פה .יש פה אבל בינוי של ישיבה תיכונית ברחוב נורוק ,שלכאורה זה ממש מיעוט בעיר.
וכאשר אנחנו מדברים על,
רו"ח אהרון אדלר :

אבל משרד החינוך משלם את זה ,זה לא אנחנו.
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בסדר ,אבל זה צריך לעבור דרך העירייה .אני אתן דוגמא
הרב אברהם קאהן :
למשל :לפני מספר חודשים הגעתי להסכמה עם לשכת ראש העיר על סלילת שביל  -לא
התנגדתי.
הרב עו"ד משה מורגנשטרן :סכ סוך באופוזיציה.
לא התנגדתי .אני אומר ,לפני כמה חודשים הגעתי להסכמה
הרב אברהם קאהן :
בלשכת ראש העיר לסלילת שביל ב'חיידר' של תפארת יעקב ברחוב שמעיה .בחורף הולכים
שם ממש בתוך ביצה ,בקיץ כשצועדים שם האבק עולה עד לב השמיים .וקיבלנו הסכמה
לזה ,ומשום מה ממש ע כשיו בשבוע האחרון הודיעו שחוזרים בהם ולא לאשר את זה.
אני בשמחה ,אני חושב שאנחנו יכולים להצביע בעד ,אבל יש פה עוד בתי ספר וכו' שהם
לא שותפים בכלל בכל העניין הזה .אנחנו נאלץ להצביע נגד וזה חבל מאד .זו הסיבה.
מי בעד לאשר את ה  -תב"רים ,ס עיף ג' ,במועצת העיר? מי נגד?
הרב אברהם רובינשטיין :
מי נמנע? תודה רבה .ההצעה התקבלה ברוב קולות.
החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,לקבל את המלצת ועדת הכספים לאשר את רשימת
התב"רים אוקטובר  . 2019להוציא את הרב אברהם קאהן והרב משה שלום מלאכי
שהתנגדו ומר יעקב וידר שנמנע.

אני בדקתי ואני רוצה להגיד את זה פעם אחת ולתמיד ,אין פה
הרב משה מלאכי :
שום פיקוח ב  -תב"רים שמשרד החינוך מעביר ומשרדי ממשלה ,אין שום פיקוח איך הכסף
עובר אחר כך למעשה בפועל .הכול מחדל אחד ענק ויש לי דוגמאות ואני לא רוצה כעת
להרחיב .בגלל שאני חושב שזו הצעה לסדר בפני עצמה אני אציג את הדברים ותסמרנה
שערות ראשינו .אני חושב שזו פשוט חרפה לעיר בני ברק ,שאנחנו צריכים להוות סמל
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ודוגמא לניקיון כפיים שככה זה נראה .סליחה שאני אומר את זה.
ד.

דו"ח כספי מבוקר לשנת ( 2018רצ"ב החומר);

ה.

דו"ח רבעוני לשנת ( 2019רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין :

סעיף ד' – דו"ח כספי מבוקר לשנת . 2018

אנחנו ,בהמשך להמלצת ועדת כספים לאישור ,אנחנו נציג
רו"ח אהרון אדלר :
בפניכם את הדו"ח השנתי המבוקר של  , 2018שבעצם מועצת העיר כבר דנה בו כשהוא היה
דו"ח רבעוני ,ברבעון  . 4/2018אין בו שום שינוי .השינוי הוא מינור י ,של אלפי שקלים,
ולכן אין טעם אפילו לציין אותו .אבל את  2018עיריית בני ברק סיימה ,כמו כל  10השנים
שקדמו ,באיזון ,ולכן הדו"ח הכספי המבוקר המפורט מוגש לפניכם לאישור .אנחנו עוד
מעט נראה סעיפים נבחרים מהדו"ח.
לגבי דו"ח רבעון  . 2/2019אני אגיד במילים כלליות קוד ם כל .עיריית בני ברק ,כבר דיברנו
על זה באריכות בוועדת כספים ,עיריית בני ברק ,כמו עוד רשויות ,עיריית בני ברק היא
תלוית ארנונה ותלוית מדינה .ולכן ,ההכנסות וההוצאות לא מתפלגות באופן ליניארי
לאורך כל השנה ,אלא יש הכנסות שבסוף שנה מתקבלות ולא בתחילת שנה ,וזה גו רם מדי
שנה ב  90 -השנים האחרונות לעיוותים בין המחצית הראשונה לבין המחצית השניה .מי
שיסתכל יראה ,שכל מחציות השנים בשנים האחרונות נגמרות בגירעון ,ולמרות זאת
עיריית בני ברק מסיימת את השנה בסופו של דבר באיזון.
ואני אתן דוגמא מכרעת ,ואמרתי גם בוועדת כספים ,ההכנס ות למשל מ  -רמ"י .עיריית בני
ברק מבצעת עבור רמ"י פרויקט במיליארד  ₪ונזקפות לזכותה עמלות .העמלות האלה,
בהיקף של  10מיליון  , ₪נזקפות לזכות הכנסות שוטפות ,אבל דא עקא שהן מגיעות רק
בסוף שנה .לכן ,לכאורה ,חסרים לנו  5מיליון  ₪בתחילת השנה וזה יוצר גירעון .אבל ,יש
לנו כבר את כל האישורים מ  -רמ"י לאותן הכנסות ,וזה רק בגלל בעיות חשבונאיות של
כללים חשבונאיים שהעירייה מדווחת על בסיס מזומן ,אנחנו לא יכולים לרשום את זה
כהכנסה אלא במועד התקבול שלה .ועוד כמה דוגמאות כאלה ,כך שהיום ,שאנחנו נמצאים
היום ב  1 -בנובמבר ,אנחנו יודעים להגיד למועצת העיר ,כמו שאנחנו אומרים לה כל שנה,
שעם הרבה סיעתא דשמיא ועם הרבה מאמץ והרבה עבודה של ראש
העיר ושל כל הצוות המקצועי ,אנחנו נסיים גם את  2019באיזון.
עכשיו אני רוצה להגיד שני דברים ,אני רוצה להיכנס קצת לפירוט של המספרים ,אבל
קודם אני רוצה לדבר ,בלי שהתבקשתי ובלי שהכנתי ,דברים שכואב לי.
יש פה חבורה גדולה ונפלאה שעובדת ימים ולילות כדי שהעירייה הזאת תתנהל נכון,
מאוזן וכדין .באות משלחות מכל הארץ ללמוד איך מנהלים רשות .אני אמרתי את זה,
הגיעה לפני חודשיים משלחת מ  OECD -לבקר בישראל ללמוד רשויות מקומיות ,משרד
האוצר בחר בבני ברק כדי להציג התנהלות של רשות מקומית .אז הגיעו לפה בכירי האוצר
עם כלכלנים מכל מדינות אירופה ,כדי ללמוד איך מנהלים רשות.
מר יעקב וידר :
לזה ,לכן הם באו.

חבל שאת הקומבינות אתה לא מלמד אותם .אולי הם התכוונו

רו"ח אהרון אדלר :

לא הפרעתי לך.

מר יעקב וידר :

אני שואל .אולי לא הבנת למה הם באו.

לא הפרעתי לך .יותר מכואב ,לא רק לי ,אלא לעוד הרבה אנשים
רו"ח אהרון אדלר :
בעירייה ,שאנשים שלא נקפו אצבע לטובת העירייה ,ואני לא אנקוב בשמות ,אם מישהו
מתפרץ שלא יחשו ב שאני מתכוון אליו ,של אנשים שלא נקפו אצבע ולא חלמו בלילה על
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העירייה ,מלכלכים את שם העיר הזאת,
מר יעקב וידר :

הכנסתם גם על שוחטי בקר בערים אחרות?

רו"ח אהרון אדלר :

לא אגיב לך אם אתה מתפרץ .מי אמר שהתכוונתי אליך?

מר יעקב וידר :

לא ,סתם ,אני שואל בתמימות.

רו"ח אהרון אדלר :

ולכן ,יצאה כתבה שלילית,

הרב חנוך זייברט :
נעלב.

היה פעם אדם שנכנס למקווה ,אמרו לו שהטיפש ייצא ,אז הוא

חנוך ,אני רוצה רק אני לדבר .לכן אני אומר ,בדקנו את עצמנו
רו"ח אהרון אדלר :
היטב .אני רק אתן דוגמא קטנה? עיריית בני ברק ,לראשונה בתולדותיה ,בתמימות דעים
מוחלטת ,החליטה לעשות מעשה יפה לתושבים ולהקים קאונטרי .הקצבנו לזה  2מיליון
 ₪לתכנון ,טובי המתכננים ,גם הרב זייברט מעורב ,גם הרב רובינשטיין מעורב ,כל הצוות
המקצועי .סוף סוף ,אחרי  90שנות עיר ,בונים קאונטרי לטובת  208,000התושבים .כמה
ציניות ,כמה רשעות צריך כדי להגיד את המילה – יש קאונטרי? בטח שאין .מתכננים
קאונטרי .כמה רשעות במשפט הזה .למה? למי זה מגיע? זה קידוש השם? זו המטרה שלנו?
תודה.
הרב עו"ד משה מורגנשטרן :המטרה היא לא קידוש השם ,המטרה היא קידוש הבן אדם ,זה
הכול .המטרה מקדשת את האמצעים – למחוק את כולם ,להשמיץ את כולם וזה הכול.
העיקר שיראו אותי בטלביזיה.
רו"ח אהרון אדלר :
כמה מילים ,רו"ח לרנר.

משה ,תן לי .אני רוצה להמשיך במצגת של המספרים .בבקשה,

או קיי .אז לגופם של מספרים ,נעשה את זה בקצרה ,כי דנו
רו"ח שושנה לרנר :
בזה באריכות יותר בוועדת הכספים.
בשקף הראשון מוצגים לפנינו התקבולים ,עם רשימת ההפרשים בביצוע לעומת התקציב
היחסי .אנחנו יכולים לראות שבארנונה יש פער לעומת התקציב היחסי שהיה אמור להיות.
עם זאת ,כבר בשלב זה אנחנו יודעים לומר שבעזרת השם תהיה עמידה ביעד התקציב.
שימו לב שמדו בר ביעד גבוה בהרבה יותר משנה קודמת ,כך שיש עליה לעומת שנה קודמת,
אבל לעומת התקציב היחסי ישנו פער.
הנחות הארנונה – זה ההיפך .יש לנו פה הקדמה של תהליכי מתן הנחות ,שירות לתושב
ומתן הנחות על פני שנה שלמה.
ביתר סעיפי ההכנסות – צפויה עמידה ביעדי התקציב ברמה שנת ית .ההפרשים הם בהחלט
הפרשי עיתוי.
סעיפי ההוצאות – כפי שניתן לראות ,בשכר הכללי צפויה עמידה וגם כרגע ההפרש הוא
לא הפרש מהותי .בפעולות הכלליות ישנו קיטון לעומת התקציב היחסי והוא נובע בעיקר
מפעולות מותנות שאכן לא הבשילו במהלך מחצית ראשונה של  . 2019יתר הסעיפים –
קיימת עמידה גם לעומת התקציב היחסי ,והנחות ארנונה זה שיקוף מקביל בהכנסה
ובהוצאה.
תקציבי חינוך ורווחה – בסך הכללי ניתן לומר שקיימת עמידה גם לעומת התקציב היחסי
וברמה השנתית צפויה עמידה ביעדי התקציב.
והסך הכללי ,כפי שהגזבר הציג קודם ,דו"ח כספי יוני  2018ה סתיים בגירעון של  23מיליון
שקל וברמה השנתית הסתיימה השנה בעודף .דו"ח כספי  – 2019כרגע גירעון ,גירעון
שאנחנו רואים אותו בהחלט כגירעון של הפרשי עיתוי .אגב ,גם משרד הפנים רואה את זה
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ככה .וברמה השנתית אנחנו צופים ,נכון לנתוני היום ,נובמבר  , 2019עמידה ואיזון בי עדי
התקציב.
הרב אברהם רובינשטיין :

תודה רבה.

רו"ח אהרון אדלר :
ודו"ח רבעוני . 2/2019

אנחנו מבקשים את אישור הדו"ח השנתי של דצמבר 2018

ערב טוב לכולם .אני רואה את אריק איך שהוא מדבר על כל
מר נתי נחום :
ההתקפות ועל כל הדברים שלא יודעים להעריך מה העירייה עוש ה ,אני רוצה לספר לכם
שני דברים שהיה לי עם מר וידר .זה שני דברים שנפגשנו באגף התברואה יחד איתו.
אחד – זה היה ש  4 -חודשים אחרי פסח הוא פרסם שיש ערימת אשפה באיזו שהיא נקודה
בעיר .אני פגשתי אותו ,אמרתי לו – איך אתה מפרסם את התמונה הזאת ,כשפסח היה
לפני  4חודש ים? הוא אמר – לא ,שלחו לי את התמונה ,אז אני העליתי אותה לסטטוס
שלי .אמרתי לו – אתה רוצה ,תבדוק את הדברים בצורה יותר יסודית .אם אתה באמת
רוצה לעזור לציבור ,תבדוק את הדברים בצורה רצינית ,לא בצורה ,א' ,חומר ישן ,מלפני
פסח ,שיש לך איזו שהיא ערימה באיזה שהוא רח וב .כל הערימה היתה על מצות או כל
מיני דברים שלא לקשורים לעניין.
דבר שני – הכתבה שהיתה עכשיו ב'כאן' ,שראיתי שהוא מאד הזדעזע מהכתבה הזאת ,אני
דווקא חושב שהכתבה ,אני שמעתי אותך שהזדעזעת מאד ,ככה אתה אמרת .רבותי9 ,
דקות של שידור ,אני חושב שזו תעודת כבוד לעיר ש הוא מצא ערימה אחת שצילם אותה
מ  3 -נקודות .אני גם הזמנתי אותו ,אמרתי לו – איפה שיש לך בעיות ,תבוא,
מר יעקב וידר :
רחובות.

פה ,רוצה רשימה של רחובות? בוא נזרוק ,יאללה .בוא נזרוק

מר נתי נחום :

בוא נלך ביחד,

מר יעקב וידר :

רחוב אצ"ל היית לאחרונה? אני צילמתי שם ערימות של זבל.

הנה ,שוב פעם אתה חוזר על אצ"ל ,זה לא הרחוב היחיד בבני
מר נתי נחום :
ברק .כמה רחובות יש בבני ברק?
מר יעקב וידר :
ציבור.

קודם כל ,אתה פקיד ,תכבד נבחרי ציבור קודם כל ,תכבד נבחרי

או קיי ,תודה רבה תבדוק את הדברים בצורה יותר רצינית ולא
מר נתי נחום :
בשביל 'ווטס  -אפים' ,תבדוק את הדברים לא בשביל 'ווטס  -אפים' ,תהיה איש רציני ,תבוא
לסיור ,תצא החוצה ותראה את הדברים .אתה מדבר ואתה לא מבין מה אתה אומר בכלל.
טוב ,סעיף ד' וסעיף ה' ,איך שהציגו אנשי הגזברות ,מי בעד
הרב אברהם רובינשטיין :
דו"ח כספי מבוק ר לשנת  2018ודו"ח רבעוני לשנת  ? 2019מי בעד? מי נגד? מי נמנע? תודה
רבה .שני הסעיפים האלה התקבלו ברוב קולות.
החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,לקבל המלצת ועדת הכספים ולאשר את הדו"ח הרבעוני
לשנת  2019והדו"ח המבוקר לשנת  . 2018להוציא את הרב משה שלום מלאכי שהתנגד
והרב אברהם קאהן ומר יעקב וידר שנמנעו.
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טופס  - 1תמצית מאזן
30.6.19
נכסים
נכסים נזילים :קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים  -תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

31.12.18

47,499
78,947
499
126,945
57,740
56,265
114,005

100,820
32,068
777
133,665
63,106
55,683
118,789

101,175

101,250

25,941
127,116

)(75
101,175

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

109,113
)(39,975
69,138

110,275
)(19,384
90,891

סה"כ נכסים

437,204

444,520

4,255
1,928
67,848
186,725

30,312
1,209
47,734
203,538

36,258
297,014

16,973
299,766

83,925
56,265

89,071
55,683

התחייבויות ועודפים
בנקים :משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר  -הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*)  -הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות ,הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים

437,204
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חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות  /הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

1,064,204
174,730
32

927,354
184,450
32

)(8,290
569

5,066
567

91,646
83,925

83,438
89,071

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

3071

4994
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טופס  - 2תקציב רגיל
תקציב שנתי *
מאושר

תקציב יחסי
לתקופה

ביצוע מצטבר

סטיה
מהתקציב

סטיה
מהתקציב ב%

הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

(10)%

387,000

193,500

19,286
8,058
105,806
520,150

9,643
4,029
52,903
260,075

175,109
80
9,169
4,990
45,341
234,689

)(18,391
80
)(474
961
)(7,562
)(25,386

(5)%
24%
(14)%
(10)%

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה

409,744
152,036
36,436
92,469
19,460
38,153

204,872
76,018
18,218
46,235
9,730
19,077

229,525
76,463
17,009
46,244
9,212
11,752

24,653
445
)(1,209
10
)(518
)(7,325

12%
1%
(7)%
0%
(5)%
(38)%

1,268,448

634,224

624,894

)(9,330

(1)%

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות

140,000
1,408,448

70,000
704,224

76,613
701,507

6,613
)(2,717

9%
(0)%

הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

210,764
231,631

105,382
115,816

106,579
107,219

1,197
)(8,597

1%
(7)%

442,395

221,198

213,798

)(7,400

-3%

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

300,801
252,836
553,637
39,601
199,964
239,565

150,401
126,418
276,819
19,801
99,982
119,783

157,064
142,120
299,184
19,615
102,300
121,915

6,664
15,702
22,366
)(186
2,318
2,133

4%
12%
8%
(1)%
2%
2%

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון ,כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

1,235,597
1,007
23,916
24,923

617,799
504
11,958
12,462

634,897
515
11,611
12,126

17,099
12
)(347
)(336

3%
2%
(3)%
(3)%

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה

2,920
5,008

1,460
2,504

1,578
2,234

118
)(270

8%
(11)%

1,268,448

634,224

650,835

16,611

3%

העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות

140,000
1,408,448

70,000
704,224

76,613
727,448

6,613
23,224

9%
3%

)(25,941

)(25,941

עודף (גרעון)
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טופס  - 3תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים

תקופת הדוח

שנה קודמת

2,715

7,466

20,336

33,145

42

2,316

183
1,201
24,477

1,465
44,392

27,605
50,503

24,283
69,264

102,585

137,939

תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון ,ציוד וכד')
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים

75,198
5,634

156,356
21,282

80,832

177,638

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

21,753

)(39,699

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

460,607
551,498
)(90,891

371,938
423,130
)(51,192

563,192
632,330
)(69,138

460,607
551,498
)(90,891

39,975
109,113
)(69,138

19,384
110,275
)(90,891

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

49,270
49,270
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הרב אברהם רובינשטיין :

הרב אליהו דדון ,בבקשה.

השבוע חל ה"י ארצייט " של פוסק הדור מר "ן הרב עובדיה יוסף
הרב אליהו דדון :
וכולנו צריכים להעלות את זכרו של אחד מגדולי עולם ,שמעבר ליבול הספרותי שלו,
הספרים שהוא חיבר שאין לזה אח ורע בעולם התורה ,הוא קומם והרים את קרנם של
עולם התורה מעבר לעולם התורה הספרדי .מה שהרב עובדיה עשה זצ"ל ,אין לו אח ורע,
אין לו אח ורע .דורות רבים ,איך החכם שלום אמר? דורות ,דורות רבים לא קם לנו מנהיג
ופוסק כל כך גדול ,גם בתקופת הבן איש חיל .זה היה מר"ן הרב עובדיה יוסף ,שאנחנו
מעלים היום את זכרו .מה שהוא עשה ,כמו שכולנו יודעים ,הפעילות שלו במשך עשרות
שנים ברבנות בתל אביב ,ברבנות הראשית ,בה קמת תנועת ש"ס ,זה דברים שאין להם אח
ורע .ואנחנו רוצים להעלות את זכרו ואני רוצה לתת כמה מילים לומר גם לרב גדליהו.
אין ספק שהערב בכל פינה בארץ מזכירים את יום ההילולה,
הרב גדליהו בן שמעון :
היום ה"יור  -צעייט" של מר"ן הרב עובדיה יוסף ,שהרים את קרנה של יהדות ספ רד .אני
רוצה בהזדמנות זו ,מועצת העיר ,אדוני ראש העיר ,מתאבלת גם על לכתו של הרב הגאון
הרב ניסים קרליץ ,שהיה מפוסקי הדור ,מפוסקי ההלכה גם בעיר בני ברק ,ואני חושב
שאין ספק שהשפעתו של מר"ן הרב עובדיה על כל כלל ישראל זה דבר שרואים אותו היום
בחוש .אין היום בארץ פינה שהרב עובדיה לא היה שם ,לא נגע שם .בזכותו קמה תנועת
ש"ס והעומד בראשה הרב אריה דרעי ,שברוך השם ניתן היה לראות את זה גם בבחירות,
איך אנשים התקרבו ,איך אנשים הגיעו ובחיל ורעדה רוצים לשמור על הגחלת ,על הגחלת
היהודית ,כשבחוץ משתוללת סערה ,אבל בפנים התיבת נח חיה ,קיימת ואנשים נכנסים
ומתרבים אליה יום יום .ואין לי ספק שגם עיריית בני ברק ומועצת העיר רוצה לשמר על
הגחלת .יש פה עשרות של משפחות של בני תורה יהודים ,יראי שמים ,בני עדות המזרח,
שרוצים לקבל את מה שמגיע להם ובעזרת השם אנחנו מתפללים ומייחלים,
הרב חנוך זיי ברט :

גדליהו ,למה עשרות? אלפים ,אלפים ,למה עשרות רק?

עשרות ואלפים .עשרות אלפים .אנחנו רק ראינו את הגידול
הרב גדליהו בן שמעון :
הגדול שהיה עכשיו בבחירות האחרונות לציבור הספרדי ,לתנועת ש"ס ,אין ספק שכל זה,
מר"ן מסתכל מלמעלה ,זו לא אגדה ,זו מציאות ,ואני מתפלל ומייחל בעזרת השם שגם
בבני ברק הציבור הספרדי יקבל את כל מה שמגיע לו ,כפי ששאף הרב עובדיה.
אני הסברתי לך את זה כבר כמה פעמים ,שההנצחה של הרב
הרב גדליהו בן שמעון :
עובדיה היא לאו דווקא על שם רחוב ,אלא ככל שיקומו עוד מוסדות תורה ועוד ישיבות
ועוד כוללים ועוד ו עוד פעילות תורנית ,זה נר הזיכרון הגדול ביותר למר"ן הרב עובדיה
יוסף .תודה רבה.
אני רוצה להעלות את זכרו של פוסק הדור הגאון הגדול הרב
הרב אברהם רובינשטיין :
ניסים קרליץ ,שבמוצאי שמחת תורה עלה בסערה השמימה .הגאון הרב ניסים קרליץ היה
ממתווי דרכה הרוחניים של הע יר .יש הרבה דברים שבעיר ,בהתייעצות עם עוד רבנים ,בני
ברק קיבלה על עצמה למשל בניית  6.5קומות ,סגירת חנויות ב  11 -בלילה ,שהוא היה אחד
מהמובילים של הדברים האלה ,למען צביון העיר .חוץ מזה ,הוא היה גדול ,ענק שבענקים,
בתי דין ובתי הוראה בכל רחבי העולם .היום רוב בת י ההוראה שברחבי הארץ ודאי ,וגם
חלק גדול ברחבי העולם ,הם תלמידיו ותלמידי תלמידיו .תהא נשמתו צרורה בצרור
החיים.
איבדנו היום עוד פוסק גדול ,הגאון הרב שלמה זלמן אולמן ,שהיה פוסק גדול בבית דינו
של הרב רוזנר זצ"ל ,כולו היה תורה ,פוסק הלכה ענק ,ברמה גבוהה ,איש שה איר פנים
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לכל אחד .גם כן ,תהא נשמתו צרורה בצרור החיים .היתה לי זכות מיוחדת להיות בקרבתם
של שני גדולי עולם אלה ,גם הגאון הרב ניסים קרליץ ,גם הגאון הב שלמה זלמן אולמן.
מבחינתי יש אבידה אישית ,אבל זו גם אבידה ציבורית לעיר ולכלל ישראל .שלא נדע
מצער.
הישיבה נעולה.
לצערנו קרה השבוע דבר שלא יקרה .היה בית כנסת ברחוב
הרב עו"ד נתן בצלאל :
אבטליון ,שלצערי לפני כמה שנים ,שנים הם מתפללים שם ,ולפני כמה זמן הרסו את
המקום ,בלי ידיעה ,הרסו להם והוציאו אותם משם .לאחר הבנייה קיבלו בית כנסת חדש
במקום להתפלל ,ולצערי השבוע ע שו הכנסת ספר תורה ,יום למחרת אחרי הכנסת ספר
תורה ,אלה שקיבלו את ההקצאה הוציאו את ספר התורה ,את ארון הקודש ,את כל הציוד
ושמו את זה לצערי בחדר ואפילו ליד חדר אשפה .ביזיון .ואני מוחה בעניין .ואני מבקש
מראש העיר וחברי המועצה לדאוג ולנסות לראות לפתור את הבעיה ב הקדם האפשרי
ודחוף .לא יתכן ביזיון כזה בעיר .על זה אני מוחה.

___ _______________
הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר

________ _ ______
שמואל ליטוב
מנכ"ל העירייה
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