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מורי ורבותי ,אנחנו פותחים את ישיבה מן המניין של מועצת
הרב אברהם רובינשטיין :
העיר .הישיבה הזאת זו ישיבה מספר . 15
לפני הישיבה אני רק רוצה להעלות על נס את חברי המועצה ,את הסגנים ,ממלאי מקום,
חברי המועצה ובעיקר את העוסקים בעניין החינוך ובענייני התשתיות של העירייה וקצת
לתת מספרים.
פתחנו ביום ראשון את שנת הלימודים ,מה שנקרא תש"פ 80,000 ,תלמידים ,זה חוץ
מהתלמידים שלומדים בתלמודי התורה של מוסדות הפטור וישיבות קטנות ,וכמובן
הישיבות הגדולות 80,000 .תלמידים זה בית יעקב ,החינוך העצמאי ,מעיין החינוך
התורני ,מוכר שאינו רשמי ,ממ"ד ,ממלכתי –  80,000תלמידים .אני חושב בעיר כמו שלנו
 80,000תלמידים ,יש לזה משמעות.
 913תלמידי גני ילדים חינוך מיוחד 205 ,מוסדות מתוכם  53עירוניים 251 .גנים עירוניים,
מתוכם  3רגילים ,חינוך רגיל ו  4 -חינוך מיוחד 17 .כיתות חדשות בבתי ספר יסודי6 ,
כיתות חדשות סמינרים.
יש פה הרבה מספרים .גם התעשייה של העברת כיתות ,אני חושב שזה היה דבר חסר
תקד ים .עבדו פה אנשים יום ולילה במשך  3חודשים או יותר מ  3 -חודשים .פתחו ,אני
חושב ,הכשירו  11גנים חדשים בשטחים של תמ"א שאנחנו קיבלנו ,שזה דבר כשלעצמו
תקדים מאד משמעותי .היה כבר בעבר קצת ,אבל השנה זה התרחב הרבה מאד .היינו
צריכים להעביר הרבה מאד גני ילדים חינוך מ יוחד ,להעביר בית ספר שלם 'אוהלי אליעזר'
למקום חדש בגלל בנייה שאמור לקום שם מבנה ראוי לשמו ,בפרדס כץ .העברנו את סמינר
כהנא .העברנו חלק מסמינר אלקיים לשכירות בגלל בנייה ,שמתחילים לבנות שם עוד אגף.
אני לא פירטתי הכול ,אבל אני חושב שגם מה שפירטתי זו דרמה גדול ה ,ומגיע לכל אלה
שהזכרתי יישר כוח ,חלקם יושבים פה ,חלקם לא יושבים פה ,כנראה הם הלכו קצת לנוח.
אבל באמת ,בשם תושבי העיר – אנחנו מודים לכולם ,כל מי שעשו במלאכה ,ועשו הרבה
מאד במלאכה .תודה רבה.
באמת ,אחרי התודות של ראש העיר ,אז לחזור אחריו זה באמת
הרב חנוך זייברט :
מיותר .באמת נעשתה פה עבודה יפהפייה ויפה מאד.
יש נושא שבאמת צריך להגיד תודה לראש העיר ,על הפעילות של בין הזמנים שנעשתה פה,
על כל הפעילות החינוכית שנעשתה פה .אי אפשר לדלג על הנושא הזה .כל עשייה וכל
פעילות שעושים בחופש היא משמעותית לכל השנה כולה.
לכ ן ,ברכות לראש העיר ,ברכות לצוות שפעל בזה ואני מקווה שהדבר הזה ימשיך הלאה
ויהיה לתועלת תושבי העיר.
אני רוצה להצטרף .אני חושב שמגיע פה הרבה יישר כוח להרבה
הרב אליהו דדון :
מאד אנשים שעשו את המלאכה במשך חודשים רבים .מי שהיה בתוך נבכי העניין יודע
כמה קושי רב היה בתוך כל העניין הזה ,להתחיל את שנת הלימודים על רגל ימין .כדרכנו
בקודש ,להודות לראש העיר על ישיבות ההכנה אין ספור .והאמת היא ,השנה חששתי מאד
ששנת הלימודים לא תיפתח כסדרה.
כל כך הרבה שינויים היו ,ומי שיודע ,רק המעבר הזה של בית ספר 'אוהלי אליעזר' ל'שערי
אהרון' ,גני הילדים שהיו צריכים להכשיר אותם ,באמת ,אין ספור בעיות שהיו ,ואני אומר
תודה לראש העיר ,באמת ,היתה פעולה נפלאה וברוך השם אנחנו התחלנו את השנה ברגל
ימין .כנ"ל בסמינרים ,כל התלמידות ברוך השם שובצו לשביעות רצונן ואנחנו מתחילים
את שנת הלימודים על רגל ימין .תודה לכולם.
תודה רבה .באמת ,אני לא ציינתי שברוך השם כל הילדים יש
הרב אברהם רובינשטיין :
להם כיסא ,שולחן ,קורת גג ,כיתה מסודרת .אין ילד בעיר שאין לו סידור .בכל אופן,
במוסדות הרשמיים .אולי יש מספר ממש שאפשר באצבע אחת עוד קשיים כאלה ואחרים,
אבל גם כן ,שוקדים על הפיתרונות שלהם בחינוך המיוחד ועוד כל מיני דברים קטנים.
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(מגיב להערה שלא ניתן לשמוע) נכון מאד .ואני מבין שאתה מאד עסוק בזה .אתה מאד
עסוק בזה.
הרב חנוך זייברט :

אל תספסר בילדים ,תעשה טובה.

מר יעקב וידר :

אתם מספסרים בילדים.

א תה מספסר בילדים ,אתה לא דואג לאף אחד ,מבלבל את
הרב חנוך זייברט :
המוח .תפסיק עם השטויות האלה שלך .אתה מספסר בילדים ,לא דואג לאף אחד .דבר,
דבר למצלמה.
אני מבקש להצטרף לברכות על פתיחת שנת הלימודים .אבל אני
הרב שלמה קוסטליץ :
חושב שקטע שהוא חסר ואני חושב שצריך להודות במיוחד ל ראש העיר .נעשה כאן בין
הזמנים הנושא של הלונה פארק ,מאות מאות אברכים חשפו את הדרך לצאת מחוץ לעיר,
מאות משפחות או אלפי משפחות ,זה לא משנה ,ילדי העיר יכלו לשמור על העיניים ,הגיעו
למקומות האלו ,מבחינתנו זה היה דבר גדול מאד.
אני קיבלתי עשרות עשרות טלפונים מאבר כים – הנה ,זו הפעם הראשונה שהעיר הכשירה
מקום שכל אברך יוכל ,עם הילדים שלו ,ללכת וקצת לנפוש ולהגיע חזרה הביתה
כשהילדים שמורים בקדושה ובטהרה .לכן אני רוצה להצטרף ,יישר כוח מיוחד .אני לא
מדבר על מה שהם קיבלו מסביב לזה ,עם הארטיקים ,עם כל הבילויים ,אבל זה דבר מאד.
עוד דבר אני רוצה להגיד על הנושא הזה של מוסדות – אני כמייצג הרבה מוסדות ,קיבלו
ציוד השנה מאד מכובד ,בצורה מכובדת ,הכול נערך למפרע ,הגישו רשימות ,קיבלו הכול,
כל אחד לפי הדרישות שלו.
הרב משה מלאכי :

זה לא חולק בצורה שוויונית ,הרב קוסטליץ.

הרב שלמה קוס טליץ :

אני רוצה להודות לראש העיר,

הרב משה מלאכי :

זה לא חולק בצורה שוויונית.

מר יעקב וידר :
לחלק לכולם.

בטח ,מי שקיבל מודה ,ברור .הבעיה שלא חילקו לכולם .צריך

הרב משה מלאכי :

יש כאלה שלא קיבלו מזגנים.

מר יעקב וידר :

לא צריך לבדוק לפי עדה ולא לפי קהילה ,צריך לחלק לכולם.

הרב משה מלאכי :
לי?

הרב זייברט ,אתה רוצה לדאוג לי? אצלנו חם ,אתה מוכן לדאוג

הרב חנוך זייברט :

לא ,יש לכם שותפים טובים.

הרב משה מלאכי :

אצלנו חם.

הרב חנוך זייברט :

תשתפו פעולה.

הרב זייברט ,עם כל הכבוד ,תדאג לי למזגנים .למה אתה צריך
הרב משה מלאכי :
לקבל ואני לא? יש לנו ציבור שלא קיבל ,בתשב"ר קיבלו ,תלמוד תורה תשב"ר קיבל
מזגנים ,אנחנו לא.
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הרב פרץ אברמוביץ:

מי שקיבל בזמן קיבל.

הרב משה מלאכי :
ולא קיבל שום דבר.

אנחנו ביקשנו בזמן .לפני הזמן .הסמינר שלנו הוא מוכר וה כול

הרב חנוך זייברט :

הסמינר שלכם ,הציעו לו להיות סמינר עירוני – הוא לא רצה.

הרב משה מלאכי :

מה הוא רצה?

תברר עובדות .הוא לא רצה להיות סמינר של העירייה .הציעו
הרב חנוך זייברט :
לו .אתה לא יודע עובדות .אתה מקשקש במוח פה בלי לדעת עובד ות.
הרב משה מלאכי :
בשום עיר זה לא קיים.

אין כזה חוק שקוראים לו סמינר עירוני .זה רק בבני ברק קיים.

הרב חנוך זייברט :

אתה מקשקש את המוח.

הרב משה מלאכי :
כמו כולם.

אם הוא מוכר על ידי משרד החינוך ,יש לו סמל מוסד ומגיע לו

מר יעקב וידר :

אתם מנותקים .מנותקים.

הרב חנוך זייברט :

לא מגיע לו .לא מגיע לו.

הרב משה מלאכי :

ומגיע לו יותר ,כי מעולם לא נתנו לו.

הרב חנוך זייברט :

לא מגיע לו.

בקדנציה שלך הוא לא קיבל כלום ומגיע לו אפליה מתקנת
הרב משה מלאכי :
יותר .ולא זו בלבד שהוא לא קיבל ,הוא לא קיבל מזגן אחד.
חבל שהשותף שלך לא פה ,כי הוא בא להגיד תודה רבה על מה
הרב חנוך זייברט :
שהוא קיבל ,רק אתם מתחלקים – אחד מקלל ואחד מברך .זו חלוקה טובה.
אתה תקבל ברכות ממי שאתה רוצה ,אני מייצג את ה  - -כולם
הרב משה מלאכי :
צריכים לקבל ,לא צריך לחלק לפי איזה מפתח כלשהו .כולם צריכים לקבל באופן שווה.
מר יעקב וידר :
שווה?

לא מקבלים באופן שווה .איפה מקבלים? איפה מקבלים באופן

הרב משה מלאכי :

זה כסף של מפעל הפיס ושל תב"רים.

איזה מוסדות אתה מייצג שאתה יודע שלא קיבלו? את מי אתה
הרב חנוך זייברט :
מייצג? את מי אתה מייצג? את מי אתה מייצג? איזה מוסד אתה מייצג שלא קיבל?
מר יעקב וידר :

אני מייצג את תושבי העיר .אתה לא תתנשא עלי.

הרב חנוך זייברט :

מי? מי המוסד שאתה מייצג? תגיד לי ,שאני אדע פעם אחת .את
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מי אתה מייצג?
לא תתנשא על המצביעים שלי .אתה לא תתנשא .אני מייצג את
מר יעקב וידר :
המצביעים שלי כפי שאתה מייצג.
הרב חנוך זייברט :

אני לא מתנשא .אתה מייצג את המצביעים שלך,

מר יעקב וידר :

יופי ,אז תכבד אותם.

הרב חנוך זייברט :
לא קיבל?

דבר איתי על איזה מוסד אתה מייצג .את מי אתה מייצג? מי

מר יעקב וידר :

אני מייצג את המצביעים שלי.

הרב חנוך זייברט :

איזה מוסד אתה מייצג?

מר יעקב וידר :
עדתם.

מהמצביעים שלי ,יש תלמידים ותלמידות שלא התקבלו בגלל

הבנתי שיש מוסד שאתה מייצג שהוא לא קיבל ששייך למוסד
הרב חנוך זייברט :
שלו .יפה .הבנתי לפחות .פעם אחת אני מבין.
מר יעקב וידר :

אז אל תגיד לי לא .אין בעיה.

הרב חנוך זייברט :
משותף.

יש אחד שמייצג ואחד אומר שהוא לא קיבל ,כנראה שזה משהו

הרב משה מלאכי :

זה לא שייך .זה שני סי פורים.

הרב חנוך זייברט :
פעם.

את מי אתה מייצג? תגיד לי ,את מי אתה מייצג? שאני אבין

הרב משה מלאכי :
על הריהוט,

הוא מדבר על קבלת בנות לזה ,זה לא קשור אלינו .אני מדבר

הרב חנוך זייברט :

אתם לא קשורים אחד לשני?

הרב משה מלאכי :

על הריהוט ,שניה אחת ,על הריהוט,

הרב חנוך זייברט :

אתם קשורים אחד לשני או לא? תענה לי.

הרב משה מלאכי :

ועל המזגנים.

הרב חנוך זייברט :

אתם קשורים אחד לשני?

הרב משה מלאכי :

אנחנו שתי מפלגות ,כידוע.

הרב חנוך זייברט :

אתם לא קשורים אחד לשני .ברוך השם ,ה בנתי.
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מר יעקב וידר :

מה זה רלוונטי ,קשור ,לא קשור? מה זה רלוונטי?

הרב משה מלאכי :

זה לא אומר שצריך כל דבר לזה ,תתייחס לגופם של דברים.

א.

הצעה לסדר היום של הרב משה שלום מלאכי ,חבר מועצת העירייה (רצ"ב
החומר);

הרב אברהם רובינשטיין :
בבקשה ,הצעה לסדר.

רבותי ,סעיף א' – הצעה לסדר של הרב משה שלום מלאכי,

הרב משה מלאכי :

יש לי  10דקות להציג את ההצעה שלי .אז כעת השעה היא

 , 18:11אני מניח שיכבו לי את המיקרופון באמצע ,כי זה עירייה של דיקטטורה כידוע.
אני מתכבד להתחיל את ההצעה .יש לי  10דקות ,להנאתכם .בבקש ה ,חברי מועצת
העירייה ,זה קשור לכל אחד ואחד מכם ,אז כדאי שתקשיבו ,בגלל שמי שממנה את
הוועדות זה מועצת העירייה בסופו של דבר.
ומשכך ,כדאי שאתם ,גם אם בסופו של דבר ראש העיר יחליט להפר את החוק פעם נוספת,
כדרכו ,הרי שמוטלת עליכם החובה לא לעשות משמעת קואליציונית בדבר הזה ,כי ביזוי
בית המשפט הוא על כל אחד ואחד מכם ,ואני מתחיל.
היתה עתירה שאנחנו הגשנו לבית משפט לעניינים מנהליים ,בשבתו כבית משפט לעניינים
מנהליים ,עתירת משנה  120141218שעסקה בעניין קביעת הוועדות בעירייה .תוך כדי
ההתדיינות בבית המשפט וכמובן בהמלצת השופ טת ,הגיעה העירייה להסכמות עם עורך
הדין המייצג אותנו ,עו"ד עופר יובל .ב"כ העירייה ,שייצג את העירייה,
הרב שמחה שטיצברג :

הרב מלאכי ,איזה בית משפט?

הרב משה מלאכי :

שניה ,שניה ,תן לי לסיים.

איזה בית משפט תגיד לי .זה בית המשפט שעוצר את הבחורים
הרב שמחה שטיצברג :
שמפגינים? את הבחורים שלא מתייצבים בצבא? זה אותו בית משפט?
הרב משה מלאכי :

שניה ,אני באמצע הצעה .הרב שטיצברג,

הרב שמחה שטיצברג :

רק תגיד אם זה אותו בית משפט.

הרב מנחם שפירא :

בית המשפט שנגד הפרדה.

הרב שמחה שטיצברג :

זה אותו בית משפט או לא? אני לא יודע.

הרב משה מלאכי :

אני באמצע הצעה.

הרב שמחה שטיצברג :

רק שאלתי .אני רוצה להבין.

הרב מנחם שפירא :
אותו.

אתה מבלבל אותו ,זה בלי ניקוד .זה בלי ניקוד ,אתה מבלבל

הרב משה מלאכי :

ככה ,מי שייצג את העירייה זה עו"ד עופר הלל ממשרד בר  -לב.
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החתימה שהגיעו אליה בהמלצת השופטת תוך כדי ההתדיינות קיבלה תוקף של פסק דין
בפסק דין ביניים ,לפני פסק הדין הסופי שעסק גם בחברה הכלכלית .שם נקבע שבוועדת
הכספים ישמשו  3חברי אופוזיציה כחברים בוועדת הכספים .בוועדת רווחה נקבעה
שישמשו  2חברים שהם חברי מועצה ו  2 -מו מלצי סיעות שהם לא חברי מועצה ,מטעם
האופוזיציה.
עוד נקבע ,שבוועדת שילוט מטעם האופוזיציה יכהן נציג אחד ,ועדת שמות נציג אחד,
פרדס כץ – נציג ונציג ציבור ,בוועדת רישוי עסקים אחד ,בוועדת נכים אחד ,בוועדת חינוך
אחד ,בוועדת מכרזים  2חברים ,בוועדה לקידום מעמד הילד אחד ,הוועדה למאבק בנגע
הסמים אחד ,ועדת נגישות אחד ,ועדת משנה לתכנון ובנייה  , 2החברה הכלכלית – נציג
אחד.
עוד נקבע בהמשך ,בסעיף  , 2שבוועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים יהיה אחד ,ועדת
איכות סביבה אחד ,ועדה לענייני ביקורת אחד יו"ר ,ועדת מל"ח אחד ,ועדת הנחות אח ד,
ועדת נפגעי טרור אחד ,הוועדה למיגור אלימות אחד ,ועדת שימור אתרים אחד.
העירייה חטאה לפסק הדין בשני מישורים :המישור האחד הוא ,שבוועדת כספים ,בה
אמורים להיות חברים אני ,יחד עם חבר נוסף שהוא אמור להיות ניר אריאל ,העירייה לא
מינתה אותנו.
בוועדת רווחה ,סלי חה ,אני עובר עכשיו מוועדת כספים לוועדת תכנון ובנייה – אמורים
להיות  2חברים .כרגע מכהן ניר אריאל בוועדה לתכנון ובנייה .לנו ,שאנחנו מוסכמים על
שאר חברי האופוזיציה ,כולל ניר אריאל שבזה אין לו מחלוקת איתנו ,יש עדיין רק נציג
אחד ואת החבר השני ,שאני אמור להיות ב וועדה הזו ,ועדה לתכנון ובנייה ,העירייה עדיין
לא מינתה ,למרות התחייבותה לבית המשפט ולמרות תוקף פסק הדין שניתן בעניין.
אז דבר ראשון ,החלק הראשון של ההצעה שלי מתייחס לוועדות הללו ,למנות בהן אותנו
כחברים ,אותי בוועדת תכנון ובנייה להוסיף אותי כחבר ,שם כאמור מכה ן כבר ניר
אריאל; בוועדת כספים להוסיף אותי ואת ניר אריאל כחבר .בכך תקיים העירייה את
הבטחתה למנות  3חברים בוועדת כספים ובתכנון ובנייה  2חברים .זה חלק אחד של
ההצעה.
החלק השני של ההצעה עוסק בשאר הוועדות ,ואני מקריא:
ועדת רווחה –  2ומומלצים  – 2העירייה לא מינתה .
ועדת שילוט –  – 1לא מינו.
ועדת שמות –  – 1לא מינו.
ועדת פרדס כץ – יש  1ועוד  1לא מינו.
רישוי עסקים – לא מינו.
נכים – לא מינו.
מכרזים – צריך להיות  , 2צריך להוסיף עוד . 1
ועדת לקידום מעמד הילד – אני חושב שכן מינו.
ועדה לתכנון ובנייה כבר הזכרנו בנפרד.
בחברה הכלכלית אמורה להיות רוטציה.
ועדת שימור אתרים ומיגור אלימות – בכל אחת מהן  1בהתאמה.
כאמור ,העירייה בוועדות האלה לא מינתה חברים מטעם האופוזיציה .עוד עשתה
העירייה ,שלא התאימה את גודל הוועדות כפי שמתחייב בחוק וכן את פסק הדין לקיים
רוטציה של שנה לכל אחד בחברה ה כלכלית ,היא עוד לא קיימה .ואני עובר לחלק הנוסף
שקשור לחלק השני של ההצעה שלי.
אנחנו עשינו ישיבה ,כל חברי האופוזיציה ,כולל ניר אריאל ,בה אנחנו ישבנו ועשינו חלוקה
שווה לחלוטין ברמת המיקרו ,הגענו עד חודש חודש כל אחד ,שיקבל בדיוק את מה שמגיע
לו .כל אחד הציג את מה שהוא רוצה וקיבל את כל מה שהוא רוצה .הרשימה צורפה היום
בסדר היום ,אחרי שבהתחלה סירבו בעירייה לצרף את זה ואת פסק הדין של בית המשפט.
אחרי שהעירייה סירבה לצרף את זה ,פניתי ליועץ המשפטי ,שבסופו של דבר אפשר לצרף
את זה ,ואולי אם מישהו לא ראה את זה אז אני אקריא את החלוקה שאנחנו עשינו ,עליה
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הוסכם:
בוועדת כספים –  3חברים –  1יהיה ניר אריאל ,עוד  1וידר ועוד  1אני ,משה שלום מלאכי.
סה"כ  3חברים .כאמור ,לאור פסק הדין ,העירייה התחייבה לקיים את פסק הדין ולתת 3
חברים.
בוועדת רווחה – קבעו שיהיו  2מומלצים ,אז הם קבעו ,קבענו שיהיה נציג הליכוד יעקב
וידר ומומלץ הציבור שלהם אודי טנא .בשם בני תורה – אותנו מייצג כנציג הרב מיכאל
אלמליח ונציג ציבור הרב שמעון רוט.
בוועדת שילוט – נקבע שאני אכהן כחבר ,בוועדת שמות נקבעה רוטציה 26 ,חודשים מח"ל,
 24חודשים הרב מיכאל אלמליח.
פרדס כץ – נקבע שיכהן יעקב וידר ונציג ציבור שירה כהן.
ועדת רישוי עסקים –  40חודשים מפלגת תן ,הרב ניר אריאל ,ו  10 -חודשים מח"ל – יעקב
וידר.
נכים – נקבע שאני אשמש כחבר לאורך כל הקדנציה.
בחינוך – יכהן הרב אברהם קאהן.
במכרזים – אני מכהן כחבר כבר ויוסיפו כנציג שני  40חודשים את מח"ל ו  10 -חודשים
הנותרים את ניר אריאל.
מעמד הילד –  40חודשים ניר אריאל 10 ,חודשים מיכאל אלמליח.
בוועדת סמים – הרב מיכאל אלמליח.
נגישות – הרב מיכאל אלמליח.
תכנון ובנייה – אותה הזכרנו קודם בנפרד ,הרב משה שלום מלאכי .אני מוריד את הרב,
שלא יהיו פה 'ספוילרים' ,אל תמהרו להביא לי פראק.
בחברה הכלכלית – קבעה השופטת רוטציה ,שהיא אמרה שבהיעדר הסכמה לרוטציה ,יעשו
אפילו חלוקה ל  4 -ולא ל  , 5 -אז כך שנציג יחד יקבל פחות משנה .אז בהיעדר הסכמתו,
אנחנו כבר מהיום צריכים להחיל רוטציה בין  4החברים .אבל ,אני עוד לא קיבלתי
התנגדותו עד עכשיו ,אז עשינו חלוקה של  12חודשים ,יסיים את כהונתו ב  12 -חודשים
הרב ניר אריאל ,עוד  12חודשים נציג מח"ל יעקב וידר ,ו  36 -חודשים הרב אברהם קאהן,
שאמור להתמנות תיכף ומיד אחרי הרב ניר אריאל.
בוועדת עובדים בכירים – ק בענו רוטציה 10 ,חודשים ניר אריאל 50 ,חודשים אני.
באיכות סביבה – אני( .אני מסיים)
ועדת ביקורת – נשאר ללא שינוי.
ועדת מל"ח – יכהן הרב ניר אריאל.
ועדת הנחות – ללא שינוי.
מיגור אלימות – מח"ל  10חודשים ו  40 -חודשים הרב מיכאל אלמליח.
ועדת נפגעי טרור – מח"ל קדנציה מלאה.
ועדת שימור אתרים – משה שלום מלאכי.
סך הכול עשינו חלוקה ברמת המיקרו של חודשים .השתקף מפסק הדין של השופטת
שבהיעדר הסכמה מלאה על ועדות ,אנחנו עושים את עיקרון הייצוג היחסי ומכינים שם
רוטציה .הרי שיש פה לקיים את החלק הראשון שלי בהצעה לסדר הנ וגע לתכנון ובנייה
וכספים ,ואת החלק השני הנוגע לכלל הוועדות.
אני מצהיר פה לחברי המועצה לא לשמוע באם יגידו לכם לא להצביע ,כי החובה שלכם
לקיים את פסק הדין ,כי בעתירה מופיע כל אחד ואחד מכם כמשיב ויש לקיים את פסק
הדין .בהיעדר קיום פסק הדין זה ביזוי בית משפט ,ב מובן החמור ביותר .אני לא מצפה
מראש העיר שיכבד את בתי המשפט ,כי הוא פוגע בחוק באופן יום יומי ,עיריית בני ברק
פוגעת בחוק באין ספור דברים .אני כאיש אופוזיציה אומר את זה במלוא האחריות ויש
לי דוגמאות רבות לכך.
ברגע האחרון אני פונה לראש העיר להתעשת ולקיים את פסק הדין על שני חלקיו שאני
הבאתי פה מיידית ,ללא שיהוי נוסף .תודה.
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הרב אברהם רובינשטיין :
מהלשכה המשפטית פה,

עורך הדין שלהם קיבל מכתב ,שלח מכתב ,קיבל מכתב תשובה

עו"ד יהודה ליבוביץ :

מעורך הדין שייצג אותם.

הרב אברהם רובינשטיין :

מעורך הדין שייצג.

הרב משה מלאכי :

הוא לא קיבל .הוא לא קיבל.

מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? מי נגד להוריד מסדר
הרב אברהם רובינשטיין :
היום? ההצעה הוסרה מסדר היום.
החלטה :הוחלט ,ברוב קולות ,להסיר מסדר היום את הצעתו לסדר של הרב משה שלום
מלאכי ,חבר מועצת העירייה ,להוציא את הרב מי כאל אלמליח ומר יעקב וידר.
ב.

 2הצעות לסדר היום של מר יעקב וידר ,חבר מועצת העירייה (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין :

סעיף ב' – שתי הצעות לסדר היום של מר יעקב וידר .בבקשה.

טוב ,חברים ,אני רוצה לפתוח בהצעה הראשונה.
מר יעקב וידר :
בשנים האחרונות ,מאז הקמת תאגידי המים ,זינקו מחירי המים בעשרות אחוזים ,כך
שמשפחה ממוצעת בבני ברק נאלצת לשלם אלפי שקלים נוספים מדי שנה .למעשה,
במקום להשקיע בתשתיות המים ,למנוע דליפות מים ולהוזיל את מחירי המים ,חלחלה
תרבות הג'ובים והקומבינות גם לתאגיד המים וחל גם גידול דרמאטי בנזילות המים .כך
שתושבי בני ברק משלמים הרבה יותר ומקבלים הרבה פחות.
לאור המצב העגום הזה ,בשנים האחרונות התגייסה סיעת הליכוד בכנסת ,בהובלת ידידי
השר אלי כהן וידידי חבר הכנסת דוד ביטן ,והובילה הצעת חוק לאיחוד תאגידי המים
וצמצום מספרם ,ו גם להתקנת מוני מים חכמים ושומרי שבת ,דברים שיובילו בהכרח
לצמצום גם במחיר שמשלמים התושבים .בנוסף ,ולא פחות חשוב ,בכל תאגיד יהיו חברות
מספר רשויות שיפקחו זו על זו וימנעו בכך בזבוזים.
לקידום הצעת החוק הצטרפו גם ראש עיריית בני ברק לשעבר ,אתם מכירים אותו ,חה"כ
יעקב אשר מיהדות התורה ,וגם מש"ס סגן השר יצחק כהן ,והחוק התקבל בכנסת פה אחד,
ללא מתנגדים .אין ספק שמדובר בהצעה חשובה שתחסוך הרבה מאד כסף לתושבי העיר,
תמנע בזבוז מים ותסייע גם לשמירת שבת.
משכך ,אני מציע בזאת החלטה:
 . 1מועצת העיר בני ברק ,בשם כלל תושבי העיר ,מוקירה ומברכת את השר אלי כהן ,חה"כ
דוד ביטן ,סגן השר יצחק כהן וחה"כ יעקב אשר ,על פועלם החשוב להורדת מחירי המים
ולקידום שמירת השבת.
 . 2מועצת העיר בני ברק תומכת לחלוטין במודל התאגוד האזורי וקוראת לכלל הרשויות
בארץ למהר ולהתאחד ולמנוע את בזבוז כספי התוש בים.
חברים ,אתם קיבלתם החלטה לא לעשות את זה ,להתנגד להחלטה שקיבלו בכנסת ,ואני
אומר לכם ,אתם הולכים ,במידה ותצביעו נגד ,מי שמצביע נגד – מצביע בעד העלאת מחירי
המים לתושבים .זה על אחריותכם ואני מצפה מכם להצביע בצורה חופשית ,לא כפי
שמורים לכם.
אני אשמח להצבי ע ואז אני אמשיך לשני.
הרב אברהם רובינשטיין :

מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום?
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מר יעקב וידר :

אתם נגד יעקב אשר? אני רוצה להבין.

הרב אברהם רובינשטיין :

מי נגד?

מר יעקב וידר :

אולי ראש העיר נגד ,אבל כולכם נגד יעקב אשר?

הרב אברהם רובינשטיין :

מי נגד להור יד מסדר היום את ההצעה?

מר יעקב וידר :

אתם בעד העלאת מחירי המים.

הרב אברהם רובינשטיין :

תודה רבה .ההצעה הוסרה מסדר היום.

החלטה :הוחלט ,ברוב קולות ,להסיר מסדר היום את הצעתו לסדר של מר יעקב וידר,
חבר מועצת העירייה ,בנושא תאגיד המים העירוני .להוציא את הרב משה שלום מלאכי
והרב מיכאל אלמליח שנמנעו.
נעבור לנושא הבא .תראו ,לפני שאני אקריא את ההצעה שלי,
מר יעקב וידר :
חשוב לי לומר ,אני מ ייצג את כלל התושבים .אני נגד התפיסה שלכם שכל אחד בא לגנוב
בשביל החברים שלו והמקורבים שלו .אני בעד האינטרס של כולם ,באופן הגון ושוויוני.
ולכן ,לבוא ולטעון – את מי אתה מייצג או לא מייצג – לא רלוונטי .אני מייצג את כלל
התושבים ואני מצפה שיהיו ככה כלל חברי המוע צה.
אני אקריא את ההצעה לסדר:
בחודשים האחרונים קיבלתי עשרות פניות מהורים ,תושבי העיר ,שבנותיהם עדיין לא
התקבלו לסמינרים ,חלקן בשל אפליה גזענית ,חלקן בשל עבודת האב,

הרב אברהם רובינשטיין :

אף אחד לא פנה אליך .אף אחד לא פנה אליך.

מר יעקב וידר :

אתה יודע מ י פנה אלי? מאיפה אתה יודע ,אתה נביא?

הרב אברהם רובינשטיין :

אף אחד לא פנה אליך.

מר יעקב וידר :

אתה נביא? זה שיש לך,

הרב אברהם רובינשטיין :

אף אחד לא פנה אליך.

מר יעקב וידר :
אפליה?

זה שיש לך פראק לא הופך אותך לנביא .אתה טוען שאין

הרב אברהם רובינשטיין :

אף אחד לא פנה אליך.

מר יעקב וידר :

רגע ,תאמר ,אתה טוען שאין אפליה?

הרב אברהם רובינשטיין :

אף אחד לא פנה אליך.

מר יעקב וידר :

אין אפליה?
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הרב חנוך זייברט :

אתה יודע למה לא פונים אליך?

מר יעקב וידר :

אין אפליה? אין אפליה?

הרב חנוך זייברט :
אחד.

אתה יודע למה לא פונים אליך? כי אתה לא יכול לעזור לאף

מר יעקב וידר :

תשאלו את ש"ס אם יש אפליה.

הרב חנוך זייברט :

כמה שעות השקעת בזה?

מר יעקב וידר :

תשאלו את הבנות בחוץ.

הרב חנוך זייברט :

ראש העיר השקיע  100שעות בזה ואתה השקעת ...

הרב אברהם רובינשטיין :

אף אחד לא פנה אליך .מי בכלל מסתכל עליך?

מי מסתכל עליך? אתם לא צריכים ,לא צריכים לפתור בעיות.
מר יעקב וידר :
אתם צריכים למנוע בעיות.
הרב אברהם רובינשטיין :

מי מסתכל עליך? מי פנה אליך?

אני אמשיך .אני אקריא שוב מהתחלה כי הפרעת את הרצף של
מר יעקב וידר :
חברי המועצה ולא כולם קראו את זה.
בחודשים האחרונים קיבלתי עשרות פניות מהורים ,תושבי העיר ,אני אתחיל כל פעם ,כל
פעם שיפריעו לי .תושבי העיר ,שבנותיהם עדיין לא התקבלו לסמינרים ,חלקן בשל אפליה
גזענית ,קשה לכם לשמוע ,פעם ראשונה שמדברים על זה במועצת העיר אז זה אולי קשה.
חלקן בשל עבודת האב ,חלקן בשל כך שאחד מבני המשפחה משרת בכוחות הביטחון וחלקן
גם מטעמים לא ברורים שאני לא מבין אותם .לא פעם ולא פעמיים הורים סיפרו לי שגם
בריאותם נפגעה וחיי המשפחה כולה נהרסו לחלוטין .לא יעלה על הדעת שילדה שלמדה
עם כל החברות שלה שנים ארוכות בבית ספר יסודי ,בהצלחה ובלי שום בעיה ,לא תוכל
פתאום להמשיך ללמוד עם חברותיה רק בגלל שהיא ממוצא מזרחי ,או בגלל שאחד מבני
המשפחה שלה משרת בכוחות הביטחון .לא מדובר רק בהתעמרות וגזענות ,אלא בדם ממש.
השבוע ,אחרי שנערה תושבת העיר לא התקבלה לשום סמינר בעיר בגלל שמועות שונות
לגבי אח שלה ,התברר לאחיה שבגללו חייה של אחותו נהרסו ולא לא היה יכול לצאת את
הצער והכאב והתאבד.
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן:
מר יעקב וידר :

זו השמצה פרועה .אתה פופוליסט.

האם ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו?

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן:

תתבייש מה שאתה אומר .אין לך מושג מה קורה,

(צועקים ביחד)
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן:

בושה וחרפה.

הרב חנוך זייברט :

הוא רוצה שתצעק ככה.

מר יעקב וידר :

גם אם זה קשה לכם.
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לא ,אבל הוא מגזים ,להגיד ש הבן אדם התאבד
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן:
בגלל זה? זה עובר גבול .יש משמעות למילים .יש משמעות למילים.
תקשיב ,זה קשה לשמוע ,זה קשה לשמוע .נכון ,לכן תקבל
מר יעקב וידר :
החלטה למנוע את האפליה הזאת.
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן :זה פשוט קשה לשמוע .תבחר את מילותיך ,אתה לא יכול
להגיד כאלה דברים.
(צועקים ביחד)
מר יעקב וידר :

תלמד לשמוע על הבעיות בחוץ ,תלמד לשמוע.

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן :בינתיים בעיות בחוץ אני שומע ,כי אליך אף אחד לא
פונה ואלי כן פונים .תרגיע.
באחריותנו ,גם כבני אדם וגם כנבחרי ציבור ,להגן על ילדי
מר יעקב וידר :
וילדות העיר ,לשמור על הרצף החינוכי והיציבות החברתית שלהם ולהבהיר ,אנחנו חברי
מועצת העיר ,שלא נאפשר שום גזענות והתעמרות.
לאור ההצלחה הגדולה של הרישום האזורי בעיר אלעד ובהמשך להצעת החוק לרישום
אזורי שהגישה סיעת ש"ס בכנסת ,מוצעת בזאת החלטה:
 . 1אגף החינוך יביא לאישור מועצת העיר כבר בישיבה הבאה רשימת אזורי רישום
למוסדות חינוך על יסודיים בכל רחבי העיר.
 . 2נוכח מנהל אגף החינוך כי מוסד חינוך עבר על הוראות איסור אפליה שבסעיף / 5א לחוק
זכויות התלמיד ,תישלח התראה בכתב לבעל המוסד.
 . 3לא הפסיק מוסד החינוך את האפליה באופן מיידי ,תשלול ממנו העירייה כל תמיכה
בכסף ובשווה כסף ,במישרין או בעקיפין ,לרבות שלילת הקצאות או קרקע או מבנה.
חברים ,אתם אל תעצמו את העיניים ,הבעיה קיימת ,היא לא קיימת מהיום ,היא קיימת
מאז שש"ס נוסדה .למעשה תנועת ש"ס נוסדה בשביל לפתור את הבעיה של הסמינרים .אל
תעצמו את העיניים .הגיע הזמן לפתור את זה .אני אומר את זה כאן פומבית .אם יש לכם
הצעה טובה יותר לפיתרון האפליה ,אני מוכן להסיר את ההצעה שלי ולקבל את ההצעה
שלכם .אבל הגיע הזמן שתקבלו החלטה שתפסיק לאלתר את הגזענות ואת האפליה של
הילדות בבני ברק כי מדובר בדמי ם .תודה.
אני רוצה להגיב בבקשה .אני רוצה להגיב ,הוא דיבר על תנועת

הרב גדליהו בן שמעון :
ש"ס ,אני רוצה להגיב.
קודם כל ,זה קצת מצחיק שאחד שלא חווה מעולם אפליה מדבר על אפליה.

מאיפה את יודע מי חווה ,מה חווה? מה רלוונטי אם חוויתי?
מר יעקב וידר :
תגיד לי ,רק ג 'ינג'י דואג לג'ינג'י?
הרב גדליהו בן שמעון :

אני חוויתי אפליות ולא אתה.

מר יעקב וידר :

מה זה קשור בכלל?

הרב גדליהו בן שמעון :

אל תיקח עלינו פטרונות.

מר יעקב וידר :

מי לוקח עליך פטרונות.
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הרב גדליהו בן שמעון :

אל תיקח עלינו פטרונות.

מר יעקב וידר :

אני נציג של תושבי העיר ואני מייצג ,אל תתנשא עלי,

הרב גדליהו בן שמעון :

אני זה שחוויתי אפליה.

מר יעקב וידר :

אל תתנשא כמו זייברט .אל תהיה זייברט ,אל תתנשא.

הרב גדליהו בן שמעון :

אני זה שחוויתי אפליה ,לא אתה.

מר יעקב וידר :

אז הגיע הזמן שתצטרף אלי ותילחם בזה.

הרב גדליהו בן שמעון :

אתה לא יודע מה זה אפליה.

מר יעקב וידר :

תילחם בזה .תילחם באפליה.

דבר שני ,אני ביקשתי ממך בתחילת השבוע ,אתה לא יודע מה
הרב גדליהו בן שמעון :
נעשה באותה משפחה שאתה מדבר ואתה מכניס דברים ואתה מוציא דברים מהקשרם,
ואתה פשוט מוציא ומקטין משפחה לתפארת על דבר שלא קשור בכלל.
מר יעקב וידר :

במקום לדבר על הבעיה ,אתה מדבר על הסימפטום.

הרב גדליהו בן שמעון :

ביקשתי ממך בצורה רגישה,

מר יעקב וידר :

לא רלוונטי מה ביקשת.

הרב גדליהו בן שמעון :

רגישה ,תהיה רגי ש לנושא,

מר יעקב וידר :

לא רלוונטי מה ביקשת.

הרב עו"ד משה מורגנשטרן  :גדליהו ,הרגישות לא מעניינת ,הכותרת בעיתון מעניינת ,חילול
השם מעניין .אין פה שום אמת ,יש פה פופוליזם זול .זו הגישה של חבר המועצה וידר מאז
שנכנס לעירייה – פופוליזם זול ושליטה על הדם .לא מעבר לזה.
מר יעקב וידר :

איזה פופוליזם?  ...של גזענות ,אני לא מבין את זה.

זה ממש בושה וחרפה שמשפחה שעוד לא קמה משבעה ,אתה
הרב גדליהו בן שמעון :
מספסר בגופות .זו בושה וחרפה.
מר יעקב וידר :
שהיא ספרדיה.

תסביר לי למה ילדה לא יכולה להמשיך עם חברותיה בגלל

הרב גדליהו בן שמעון :

עכשיו אני אענה לך.

מר יעקב וידר :

אני רוצה לשמוע .למה היא לא יכולה להמשיך?

אני אענה לך כאחד שחווה את האפליה הזאת ,ואתה צודק.
הרב גדליהו בן שמעון :
אבל ,אתה לא תיקח עלינו פטרונות.
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מר יעקב וידר :

מי לוקח עליך? אני נציג של תושבי,

הרב גדליהו בן שמעון :

תקשיב טוב,

מר יעקב וידר :

אל תיקח עלינו פטרונות ,אני נציג של תושבי,

אתה לא תיקח עלינו פטרונות .אנחנו הספרדים הכי חווים את
הרב גדליהו בן שמעון :
האפליה ,אבל אני אצביע ,אנחנו נצביע נגד ההצעה שלך ,אתה יודע למה?
מר יעקב וידר :

ברור ,א תם מצביעים תמיד,

הרב גדליהו בן שמעון :

לא ,ממש לא.

מר יעקב וידר :

כי אתם פודלים של העסקנים ,אתם פודלים של העסקים.

הרב גדליהו בן שמעון :
אלו הרבנים ולא העסקים.

לא ,ממש לא .מי שקובע על חינוך ילדי ישראל ובנות ישראל

מר יעקב וידר :

תתבייש.

מי שקובע על חינוך ילדי ישראל זה לא אנחנו ,זה הרבנים
הרב גדליהו בן שמעון :
וגדולי ישראל .זו הסיבה שאנחנו לא מצביעים איתך היום.
מר יעקב וידר :

תכניס אותי ואני אשכנע .תכניס אותי.

הרב גדליהו בן שמעון :
אתה רוצה לקחת עלי נו,

אמרתי לך ,ובזה אני מסיים ,אדם שלא חווה מעולם אפליה,

מה רלוונטי מה חווית? תגיד לי ,אם לא חווית תאונה ,אתה לא
מר יעקב וידר :
יכול למנוע תאונות דרכים?
הרב גדליהו בן שמעון :

אבל אני חוויתי אפליה .אבל אני שומע לרבותי,

מר יעקב וידר :
הזה? ממש לא רלוו נטי.

אתה לא יכול למנוע תאונות דרכים אם לא חווית? מה זה הדבר

אני שומע לרבותי .אני מייצג משפחות שחוו אפליה ,אבל מי
הרב גדליהו בן שמעון :
שיקבע לנו בנושא הזה זה לא אתה ,זה לא אף אחד מפה ,זה אך ורק,
מר יעקב וידר :

העסקים מחליטים ,זו הבעיה.

הרב גדליהו בן שמעון :

אך ורק גדולי ישראל.

מר יעקב וידר :

לא הרבנים .מה פתאום גדולי ישראל? אתם מחליטים.

הרב גדליהו בן שמעון :
הכול.

לכן אנחנו שומעים לגדולי ישראל ולא מצביעים איתך .זה

מר יעקב וידר :

העסקנים מחליטים ולא גדולי ישראל.
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הרב גדליהו בן שמעון :

ממש לא .גדולי ישראל יקבעו לנו את החינוך ולא אף אחד מפה.

תכניס אותי אל גדולי ישראל .בוא תכניס אותי ,אני אשמיע
מר יעקב וידר :
להם את הטענות שלי ,תכניס אותי.
הרב גדליהו בן שמעון :

גדולי ישראל יקבעו לנו את החינוך ולא אף אחד מכם.

הרב אברהם רובינשטיין :
ההצעה מסדר היום?

מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? מי נגד להוריד את

מר יעקב וידר :

תתביישו לכם .כולכם בעד אפליה.

הרב אברהם רובינשטיין :

מי נמנע?

מר יעקב וידר :

התנגדתם לקריאה נגד אפליה .תתביישו לכם.

הרב אברהם רובינשטיין :

תודה רבה.

החלטה :הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את הצעתו לסדר של מר יעקב וידר ,חבר
מועצת העירייה ,בנושא סמינרים .להוציא את הרב משה שלום מלאכי והרב מיכאל
אלמליח שנמנעו.
ג.

עדכון תקציב לשנת ( 2019רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין :

סעיף ג' – עדכון תקציב לשנת  . 2019מי הדובר?

אני .אז כמו שאמרנו ,ועדת כספים המליצה לאשר ,זה שינוי
רו"ח אהרון אדלר :
מינורי .כל השינויים פה זה שינויים של העברה מסעיף לסעיף ,למעט הגדלת תקציב של
איכות הסביבה שקיבלנו  ₪ 170,000ואנחנו מעבירים את זה להוצאות איכות הסביבה.
בהמשך לשאלה שנשאלה בוועדת כספים על הוצא ות פרסום – הכוונה היא להוצאות פרסום
סביבתי .זה לא איזה שהם הוצאות פרסום לכבוד או למשהו ,זה חלק מאותם ₪ 170,000
שקיבלנו תקציב נוסף ,לכן כל הסעיף הזה ,פרסום ועבודות קבלניות ,זה איכות הסביבה,
אותם  170,000שקל .תודה רבה .אני מבקש ,ראש העיר ,להעלות את זה
להצ בעה.
מי בעד עדכון תקציב  , 2019לאור הדברים של גזבר העירייה
הרב אברהם רובינשטיין :
אריק אדלר? מי נגד? תודה רבה .ההצעה התקבלה .תודה רבה.
החלטה :הוחלט ,ברוב קולות ,לאשר את עדכון התקציב לשנת  . 2019להוציא את הרב
משה שלום מלאכי ,הרב מיכאל אלמליח ומר יעקב וידר שהתנגדו.
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קוד חשבון

שם חשבון

משרד איכות הסביבה
1379013997
1781011511
1781011531
1781011560
1781011720
1781011731
1781011732
1781011780
1781011930
1781012110
1781013410
1781013720
1781013750
1781013751
1781013781
1781013930
1812217721
1812217785
1813815750
1813815753
1822014781
1822021782
1828320750
1828320781
1832011560
1832011720
1844416752
1844417787
1879011751
1879013550
1879013750
1879013752
1879013753
1938013422
1938013930

כיבוד-פיקוח
דלק ושמנים
משרדיות
חומרים-פ.עירוני
דלק קטנועים-פ.עירוני
אחז.רכב-שיטור משולב
הוצאות שונות
ציוד יסודי
שכר
שכ"ד-שיטור עירוני
חומרים-שיטור עירוני
ע.ק-שיטור עירוני
כ"א-שיטור עירוני
ביגוד
ציוד יסודי  -שיטור עירוני
חומרי שיכפול ולימוד-יסודי
אירועים וטכסים-גנ"י
ע.ק-.קייטנת בי"ס החופש הג
ע.ק-.קייטנת ביס חופש הגדו
פעילות תרבות-תתים
פעילות קהילתית/נוער
ע.ק -.קידום נוער
קידום נוער חרדי-מדרשות
משרדיות
אחז.וחומרים-ט.חלב
ע.ק-מועד.קשישים עצמיות
בני משפחה מטפלים

כ"א-איכוה"ס
פרסום
עב.קבלניות-איכוה"ס
פינוי אסבסט
ניטור והדברת יתושים
חומרים
רכישת ציוד יסודי

תקציב העירייה
לשנת 2019

הפרש

תקציב מוצע
לשנת 2019

-300
9
2
1
1
3
8
2
6
3,107
230
4
20
242
30
100
900
90
1,277
3,014
700
3,300
80
10
20
400
64
56
200
20
227
150
180
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-170
-9
-2
-1
-1
-3
-8
-2
-6
242
-40
3
-242
29
40
-30
30
115
-115
600
-600
80
-80
2
-2
-100
100
-34
235
-144
10
103
-40
40

-470
3,349
190
7
20
59
140
870
120
1,392
2,899
1,300
2,700
80
12
18
300
100
30
291
56
30
330
110
220

ריכוז לפי דוח רבעוני

רבעוני

תקציב
העירייה לשנת
2019
-1,408,448
-387,000
-140,000

תקבולים
ארנונה כללית
הנחות בארנונה (הכנסות)
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
הכנסות מותנות
תקבולים ממשרד החינוך
משרד המשטרה
תקבולים ממשרד הרווחה
משרד התמ"ת
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות

-19,286
-7,988
-101,299
-3,500
-409,338
-7,656
-152,174
-21,240
-7,808
-92,469
-19,460
-39,028
-202

תשלומים
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות מותנות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
פרעון מלוות אחרות
פרעון מלוות מים וביוב
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
הנחות בארנונה (הוצאות)

1,408,448
210,584
229,301
3,500
300,801
252,832
39,601
199,964
23,916
1,007
2,920
4,022
140,000

נטו

-

הפרש

תקציב מוצע
לשנת 2019
-1,408,618
-387,000
-140,000

-170
-170
-

-19,286
-7,988
-101,299
-3,500
-409,338
-7,656
-152,174
-21,240
-7,978
-92,469
-19,460
-39,028
-202

170
242
-72
-

1,408,618
210,826
229,229
3,500
300,801
252,832
39,601
199,964
23,916
1,007
2,920
4,022
140,000

-

19

-

ריכוז לפי פרק ראשי

פרק
תקבולים
11
12
16
19

21
22
23
24
26
28
31
32
33
34
35
37
41
43
44
47
51
59
תשלומים
61
62
63
64
71
72
73
74
75
76
78
81
82
83
84
85
87
91
93
94
96
97
98
99

שם פרק

ארנונות
אגרות
הכנסות מימון
מענקים כלליים
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובניין עיר
נכסים ציבוריים
שרותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
איכות הסביבה
מים
נכסים ציבוריים
תחבורה
מפעל הביוב
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

מינהל כללי
מינהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובניין עיר
נכסים ציבוריים
חגיגות ,מבצעים ואירועים
שרותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
איכות הסביבה
מים
נכסים ציבוריים
תחבורה
חשמל
מפעל הביוב
פנסיה ופיצויים
תשלומים בלתי רגילים

תקציב
העירייה
לשנת 2019
-1,408,448
-527,000
-530
-388
-111,929
-8,057
-4,251
-9,187
-1,832
-612
-16,404
-437,407
-9,001
-1,250
-182,035
-14,415
-332
-2,410
-2,158
-39,797
-1,300
-3,065
-35,088
1,408,448
44,499
23,189
2,920
23,916
107,012
3,615
20,819
23,672
1,512
5,302
9,039
553,637
20,250
4,608
239,565
52,838
5,398
2,405
17,045
18,305
2,87320
1,300
825
223,904

הפרש

תקציב מוצע
לשנת 2019

-170
-170
-

-1,408,618
-527,000
-530
-388
-111,929
-8,057
-4,251
-9,187
-1,832
-612
-16,404
-437,407
-9,001
-1,250
-182,035
-14,415
-502
-2,410
-2,158
-39,797
-1,300
-3,065
-35,088

170
170
-

1,408,618
44,499
23,189
2,920
23,916
107,012
3,615
20,819
23,672
1,512
5,302
9,039
553,637
20,250
4,608
239,565
52,838
5,568
2,405
17,045
18,305
2,873
1,300
825
223,904

ה.

התנגדות מועצת העיר בני ברק להצטרפות תאגיד המים העירוני "מי ברק" למודל
של תאגוד אזורי (רצ"ב החומר);

סעיף ה' – התנגדות מועצת העיר להצטרפות תאגיד המים
הרב אברהם רובינשטיין :
העירוני "מי ברק" למודל של תאגוד אזורי.
ובכן ,הכנסת אישרה חוק תאגוד אזורי ,שמשמעותו כי תאגיד מי ברק לא יהיה עצמאי
ועלול להתאחד עם רשויות מקומיות נוספות סמוכות ובין היתר קרית אונו ,גבעת שמואל,
רמת גן ,תל אביב  ,סביון ועוד.
יש משמעות ,אנחנו ברוך השם תאגיד בריא ,תאגיד יציב ,יש יציבות איתנה ,תאגיד שהוא
צועד מהראשונים בתאגידי המים.
הרב עו"ד נתן בצלאל :

תאגידים אחרים לומדים ממנו.

תאגידים אחרים לומדים ממנו ,כמו שאמר חבר הדירקטוריון
הרב אברהם רובינשטיין :
הרב נתן בצ לאל ,עו"ד נתן בצלאל .אנחנו לא רוצים לקחת על עצמנו עול אחר .לא רוצים
גבנות לקחת .לא רוצים לקחת גבנות,
מר יעקב וידר :

רוצים לשמור על השמנת .רוצים לשמור על השמנת ,כן.

הרב אברהם רובינשטיין :

של ערים אחרות .סליחה ,אל תתערב.

מר יעקב וידר :
דעתי.

אני אומר את דעתי ,גם אם היא לא נוחה לך .אני אומר את

הרב אברהם רובינשטיין :

כשתקבל את רשות הדיבור.

מר יעקב וידר :

כמו שאתם ביקשתם כשאני דיברתי,

הרב אברהם רובינשטיין :

מורי ורבותי ,אני רוצה להגיד לכם,

שניה אחת ,שניה אחת ,סליחה ,ראש העיר ,אני רוצה לשאול.
הרב משה מלאכי :
אתה אומר שחשוב לך התאגיד שזה יהיה מקומי ,אני מוכן לקבל ,נגיד שיש לך שיקולים.
אם השיקולים שלך הם רוחניים ,למה אתה הולך לגבות כסף ממקוואות? מעולם לא עשו
את זה.
מקוואות פרטיים ,אתה הולך לקחת מהם כסף לראשונ ה .אין פה שום 'יידיש קעייט' ,שום
'יידיש קעייט' .מחר תגבה מבתי כנסת ,מחר תגבה מכל מיני ,מה יהיה?
תגיד ,אתה באמת חושב שכל דבר אפשר להגיד בלי לחשוב על
הרב חנוך זייברט :
מה שאומרים? תגיד ,באמת פסה דעתך מן העולם?
הרב משה מלאכי :

אחרי שתדאג לי למזגנים אני אענה לך.

הרב חנוך זייברט :

פסה דעתך מן העולם?

אחרי שתדאג לנו למזגנים אני אענה לך .אתה לא מכיר בזה
הרב משה מלאכי :
שאני קיים ,אני לא צריך לענות לך.
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הרב חנוך זייברט :

נראה לך שאם התאגיד יתאחד עם תל אביב תשלם פחות כסף?

נראה לך?
אתה תכיר ש אני קיים .יש לנו ציבור גדול שמגיע לו זכויות.
הרב משה מלאכי :
אנחנו גם הולכים למקווה ,הרב זייברט ,לא רק חסידי גור .לא רק חסידי גור הולכים
למקווה.
הרב חנוך זייברט :

אין לי בעיה שאתה מדבר .אין לי בעיה בכלל.

הרב משה מלאכי :

תכבד ,זה הכול.

הרב חנוך זייברט :

אבל אני שואל אותך שאלה.

הרב משה מלאכי :

תהיה ענייני.

אבל אני שואל אותך שאלה – אתה חושב שאם תתאחד עם תל
הרב חנוך זייברט :
אביב תשלם פחות כסף למקוואות?
הרב משה מלאכי :

אבל אתם,

הרב חנוך זייברט :

לא ,אני שואל אותך.

הרב משה מלאכי :

אתם ממילא נוהגים כ מו תל אביב.

הרב חנוך זייברט :

אבל תתרגל לענות כששואלים אותך .תתרגל לענות.

במרכז השלטון המקומי הוקם צוות מאבק ,כשאני חבר בצוות
הרב אברהם רובינשטיין :
המאבק .רוב ראשי הרשויות המקומיות הם נגד ההתאגדות האזורית ,רובם ככולם ,שרובם
מהם גם חברי ליכוד .חיים ביבס  ,שהוא יו"ר מרכז השלטון המקומי ,הוא עומד ראש חץ
להתאגדות .ראש עיריית רחובות ,שהוא גם חבר ליכוד ,הוא יו"ר פורום ההתנגדות .אז
גם שחברי כנסת מהליכוד הצביעו בעד התאגוד,
הרב משה מלאכי :

גם חברי כנסת מיהדות התורה ,ידידך יעקב אשר.
כל ראש י הרשויות בארץ ישראל שחלקם הגדול הוא אנשי

הרב אברהם רובינשטיין :
ליכוד ,מתנגד לתאגוד.
אני רוצה להעביר החלטה שעיריית בני ברק ,מועצת העיר מתנגדת לתאגוד האזורי .מי
בעד ההתנגדות? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה.
החלטה :הוחלט ,ברוב קולות ,לאשר את ההצעה להתנגדות מועצת העיר להצטרפות
תאגיד המים העירוני "מי ברק" למודל של תאגוד אזורי .להוציא את מר יעקב וידר
שהתנגד והרב משה שלום מלאכי והרב מיכאל אלמליח שנמנעו.
רגע ,אני רוצה לדבר שתי מילים .לפעמים יש דבר שאני באמת
הרב חנוך זייברט :
קצת מתפלא על הפוליטיקה שמתנהלת פה .יושבים פה אנשים שיודעים שבמידה וחס
וחלילה התאגיד של בני ברק יתאגד עם תאגידים אחרים ,ייפגעו מזה תושבי העיר .ואני
באמת לא רוצה להיכנס לפרטים איך .ומוסדות התורה ייפגעו מזה בצורה גלויה וחזקה
מאד.
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מר יעקב וידר :

יעקב אשר רוצה לפגוע במוסדות התורה?

אני לא דיברתי עכשיו אליך ,תן לי לדבר.
הרב חנוך זייברט :
ויודעים ,יושבים פה שני אנשים שהם יודעים שזה מה שיקרה ,הם יודעים שזה מה שיקרה.
הרב משה מלאכי :
פוגעים ,סליחה.

זה כבר קורה .זה כבר קורה .אתם כבר פוגעים .אתם כבר

הרב חנ וך זייברט :

יודעים שזה מה שיקרה.

הרב משה מלאכי :

זה מניפולציות .זו דמגוגיה.

הרב חנוך זייברט :

יודעים שזה מה שיקרה .יודעים שזה מה שיקרה.

הרב משה מלאכי :
במוסדות תורה ומקוואות.

אדרבא ,אני אתמוך בזה אם אתם תגידו לי שאתם לא תפגעו

הרב חנוך זייברט :

אתה תתן לי לדבר .אני מבין שלא נעים לך ,תן לי לדבר.

הרב משה מלאכי :

לא ,זה מאד נעים לי.

הרב חנוך זייברט :

לא נעים לך ,אבל תן לי לדבר.

הרב משה מלאכי :

אבל אתה עושה דמגוגיה ,זה לא נעים לי.

תן לי לדבר .לא סוד שהתאגיד של בני ברק לא גבה מים
הרב חנוך זייברט :
מהמוסדות .האיום שהיה עליו ,שיאגדו אותו עם תאגידים אחרים .ולכן ,בגלל האיום הזה,
נאלצנו ,לא אנחנו ,התאגיד לא שייך לפורום הזה ,התאגיד הוא תאגיד עצמאי שיש לו
דירקטוריון עצמאי ,נאלץ לגבות כסף מהמוסדות .כי הוא ידע שברגע ש  ...מוסדות ,וזה
האיום שהלכו נגדו ,ויודע ים את זה שני החברים האלה .ולכן במשך השנים הלכנו שלב
אחרי שלב ,התאגיד הלך שלב אחרי שלב לגבות את הכסף.
הרב משה מלאכי :

יש פיתרונות ,זה לא נכון .לכל דבר יש פיתרון.

הרב חנוך זייברט :
נושא,

היה שווה שאנשים שרוצים לדאוג למוסדות התורה יבינו שיש

הרב משה מלאכי :

אנחנו דואגים .עובדה שאני לא מקבל את הדברים שלך.

לא דיברתי עליך בכלל ,דיברתי על מי שנמנע ,לא מי שנגד .מי
הרב חנוך זייברט :
שנגד אני מבין אותו ,הוא נגד ,זה בסדר ,נגד זה בסדר ,אין לי בעיה.
הרב משה מלאכי :

אז שני האנשים נמנעו במקרה.

הרב חנוך זייברט :

מי שנגד זה בסדר .אבל מי שנמנע,

הרב משה מלאכי :
כמו עיריית תל אביב.

סליחה ,אנחנו נמנענו ,אבל אני רוצה להגיד לך שאתם נוהגים
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הרב חנוך זייברט :

לא דיברתי אליך .אליך אני לא מדבר.

הרב משה מלאכי :

אתם גובים כסף ממקוואות או לא? תענה לי.

הרב חנוך זייברט :

אל יך אני לא מדבר.

הרב משה מלאכי :

אל תדבר אלי .תענה לי עניינית אבל.

הרב חנוך זייברט :

מה אתה שואל?

הרב משה מלאכי :

אתם הולכים לגבות כסף ממקוואות בקרוב?

הרב חנוך זייברט :

התאגיד ,כן.

הרב משה מלאכי :

פנו אלי כל המקוואות ואני יודע שאתם הולכים לגבות.

הרב חנוך זייברט :
גובה?

אתה מכיר תאגיד אחד שלא גובה? אתה מכיר תאגיד אחד שלא

הרב משה מלאכי :

אז במה אתה שונה מעיריית תל אביב?

הרב חנוך זייברט :

אני מבין שאתה לא רוצה,

אתה היית  5שנים ראש עיר ,אתה יודע למצוא פיתרונות .ואני
הרב משה מלאכי :
יכול להציג לך פ יתרונות ,אם אתה רוצה על השולחן הזה – אני אגיד לך פיתרונות.
הרב חנוך זייברט :

אתה מכיר תאגיד שלא גובה?

הרב משה מלאכי :

אתה יודע שזה לא שייך לשולחן הזה ,אז עזוב .זה לא רציני.

הרב חנוך זייברט :

אז אל תענה.

הרב משה מלאכי :

אתם לא יושבים איתם .אתם זורקים אותם כמו כלבים.

הרב חנוך זייברט :

אתה לא יכול להתעלות לשניה אחת ,זה הבעיה שלך.

יש פה חברי מועצה מהקואליציה שאמרו לי בדבר הזה שהם
הרב משה מלאכי :
צודקים ,מה לעשות? הם לא רוצים לצאת בקול רם ,מה לעשות?
הרב חנוך זייברט :

הם גם צודקים ,ש  -מה ,הם לא רוצים שהתאגיד יתאגד?

הרב משה מלאכי :

לא .הם לא רוצים בעניין הזה של הגבייה ,שאתם הולכים,

הרב חנוך זייברט :

אבל מה זה קשור לתאגוד? מה זה קשור?

הרב משה מלאכי :

אתם לא יושבים איתם למצוא פיתרונות.

הרב חנוך זייברט :

אתה לא יודע להתעלות על עצמך .בסדר.

הרב משה מל אכי :

אני מוכן להתעלות ,אם אני אראה פיתרונות בשטח .אנחנו
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כולנו חיים באותה סירה בסופו של דבר.
אני רוצה להגיד לכם ,רבותי ,מבחינת העיר בני ברק ,המאבק
הרב חנוך זייברט :
נגד התאגוד ,אברהם דיבר בעדינות ,הוא מלחמת קודש .גם בנושאים של הפיתוח של העיר,
העיר שלנו ת היה אחרונה בפיתוח ,כי מבחינת גודל של עיר אחרת ,מתייחסים הרי לגודל
של עיר גם ,החידוש של התשתיות שלנו ייפגע ,כל מערכת העיר שאנחנו פועלים פה בכל
מיני פעילויות בשבת או דברים אחרים ייפגעו .ומבחינתנו ,תאגיד המים ,עדיף לנו לבטל
את התאגיד,
הרב אברהם רובינשטיין :

ה סמל שלנו – השבת.

מר יעקב וידר :

הסמל שיש לכם מנגנון של ג'ובים ,אתם לא רוצים לוותר עליו.

(מדברים ביחד)
אגב ,אני מעדיף לסגור את המועצה הדתית מאשר לסגור את
הרב חנוך זייברט :
תאגיד המים אם צריך לחסוך כסף לג'ובים .בוא נראה מי יושב שם ,נסגור את זה .הם לא
מב יאים שום תועלת לעיר ונסגור.
אני בעד סגירת מועצות דתיות בכל הארץ .ש"ס מוכנה לזה?
מר יעקב וידר :
אני מוכן .אין בעיה .אני בעד לסגור מועצות דתיות בכל הארץ.
בוא נסגור את הג'ובים שם ונפתור את הבעיה אולי .נסגור את
הרב חנוך זייברט :
הג'ובים שם – נפתור את הבעיה .
מר יעקב וידר :

איתך ביחד .זייברט ,אני איתך ביחד.

הרב חנוך זייברט :

כן .כן.

הרב אברהם רובינשטיין :

טוב ,רבותי ,אנחנו הצבענו על נושא התאגיד.

ו.

הוספת חברי דירקטוריון לחברה הכלכלית;

סעיף ו' – הוספת חברי דירקטוריון לחברה הכלכלית.
הרב אברהם רובינשטיין :
אני רוצה להציע להוסיף את רו"ח שושנה ורטהי ימר  ,ומאיר פינקלשטיין ,עובד עירייה
אני רוצה חוות דעת מהיועץ המשפטי .אנחנו לא קיבלנו את זה.
מר יעקב וידר :
לא קיבלנו את זה מראש .אדוני היועץ המשפטי ,סליחה ,לא קי בלנו מראש ,מה ,הוא מודיע
לנו פה בזה? איך זה עובד? מה זה ,ג'ונגל פה?
הרב אברהם רובינשטיין :

אז תתנגד .אתה יכול להתנגד.

לא להתנגד .זה לא חוקי .אני רוצה לשמוע חוות דעת – זה חוקי
מר יעקב וידר :
להציג לנו את זה פה ,לא מראש? אנחנו רוצים לדעת מי הם ,למה הם מונו  .זה חוקי? אני
שואל ,אני רוצה חוות דעת של היועץ המשפטי .זה חוקי לא להציג לנו את זה מראש?
לכתוב ישיבת מועצת עיר בלי לכתוב מה .שונות .זהו ,רק לכתוב שונות .זה חוקי? אני
רוצה התייחסות .אם הוא אומר לי כן – אני שותק .אני רוצה התייחסות לזה בבקשה.
הרב אברהם רובינשטיין :

אני אכבה לך .הוא לא עובד אצלך.
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מר יעקב וידר :

הוא עובד אצל כולנו .הוא לא עובד אצלך.

הרב אברהם רובינשטיין :

הוא לא עובד אצלך.

מר יעקב וידר :

הוא לא עובד אצלך .הוא עובד אצל התושבים.

הרב אברהם רובינשטיין :

אני רוצה להציע,

מר יעקב וידר :

אדוני היועץ המשפטי ,זה חוקי? אני שואל – זה חוקי?

רו"ח שושנה גולדפינגר ,מבקרת העירייה ומאיר פינקלשטיין –
הרב אברהם רובינשטיין :
מי בעד? רו"ח שושנה גולדפינגר נציגת ציבור ומאיר פינקלשטיין עובד עירייה – מי בעד?
מי נגד? שני השמות האלה התקבלו .מועצת העיר החליטה שהם ייכנסו לדירקטוריון של
החברה הכלכלית.
החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר הוספת חברי דירקטוריון לחברה הכלכלית :רו"ח
שושנה ו רטהיימר כנציגת ציבור  ,ומר מאיר פינקלשטיין ,עובד עירייה ,להוציא את הרב
משה שלום מלאכי ,הרב מיכאל אלמליח ומר יעקב וידר שהתנגדו.
ז.

שונות.

עכשיו ביקש לדבר יעקב וידר .בבקשה .זה הסעיף האחרון
הרב אברהם רובינשטיין :
ואחרי זה הישיבה מסתיימת.
תראו ,לוועדת הכספים ועדכון התקציב ,העסקנים מבקשים
מר יעקב וידר :
להוציא מהתקציב הקיים שאושר בתקציב העירייה ,מבקשים מאיתנו להעביר לסעיפים
אחרים .וחברי המועצה שעוזבים ,נצלם אותם איך שהם עוזבים ולא מעניין אותם כספי
תושבים ,אנחנו נראה לתושבי בני ברק איך לא מעניין אותם כספים ,תראו איך כולם,
תראו איך כולם עוזבים ,תראו ,כל חברי המועצה עוזבים ,תראו ,תסתכלו איך הם עוזבים.
כשהם יבואו לספר שהם דואגים לכם ,תראו להם את הווידיא ו הזה .עכשיו אני א דבר.
אתם מבקשים לצמצם את הדברים החשובים בזמן שיש עלייה דראסטית בתחושות
הביטחון של תושבי העיר .רימונים מתפוצצים ,יריות ברחובות ועוד מקרי אלימות
נוספים .העסקנים רואים לנכון לצמצם את השיטור העירוני ,כמו שמי שראה בעדכוני
התקציב ,ולאיפה להעביר אותם? לפרסום .להע ביר אותם לפרסום או ליחצ"נות שלעסקים
יותר חשובה מביטחון.
גם לעובדי קבלן עלומים העבירו כסף ,כמו שאפשר לראות בעדכוני הקציב שאני אראה
לתושבים .אני אראה לתושבים שמעבירים מביטחון ,מעבירים אל פרסום .רק בהצעה
שלפנינו יש כמעט  5מיליון עובדי קבלן וכל זה מכספי ציבור  .זה הזוי ולא מתקבל על
הדעת שתושבי העיר יממנו את חגיגת הג'ובים והקומבינות של העסקים במקום שהכסף
יילך לתשתיות הקורסות – לביטחון ,לגינות ציבוריות ,למגרשי ספורט שאתם בוחרים
להרוס.
דבר נוסף – הוספת דירקטוריון שהיועץ המשפטי התעקש לא לענות לי על זה – תקנות
העירי יה קובעות שהנציגים בחברה הכלכלית ימונו – שליש יהיו חברי המועצה ,שליש
מעובדי העירייה ושליש מהציבור .לגבי חברי המועצה ,מגיע לאופוזיציה נציג ,שאנחנו
הגשנו היום עם מלאכי ברוטציה נציג של אופוזיציה ומשום מה לא העלו את זה.
לגבי שאר החברים ,עובדי עירייה ונציגי צי בור ,הם צריכים למלא שאלון על ניגוד
אינטרסים ,על ניסיון ,תעודות השכלה ,זיקה כלשהו לראש הרשות ,לחברי המועצה,
למפלגה כלשהי .אדוני ראש העיר ,תקשיב ,זה חשוב ,אני מבקש שתקשיב .כדי שאנחנו,
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חברי המועצה ,נוכל לדעת מה מידת ההתאמה שלהם .צריך גם להחתים עורך דין על
ההצ הרה הזו .אתם צריכים להראות לנו ,חברי המועצה ,את זה .אם אתם דורשים מאיתנו
למנות אנשים בלי שנדע מראש מי הם ,מה הכשירות שלהם .לכן דרשתי מהיועץ
המשפטי שיאמר האם זה חוקי ,והוא סירב לענות ,אני לא מצליח להבין למה .לא יתכן
שעירייה תתנהל ככה .אתם רוצים למנות – תיי דעו אותנו מראש ,כמו שקורה בכל עירייה
מתוקנת בישראל .תודה רבה.
הרב אברהם רובינשטיין :

הישיבה נעולה .תודה רבה.

___ _______________
הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר

________ _ ______
שמואל ליטוב
מנכ"ל העירייה
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