בס"ד

עיריית בני ברק

לשכת מזכיר העירייה ודוברה

פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 20
מיום חמישי ,ז' באדר תשע"ה ()26.02.2015
 הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :www.bonuspro.net

עיריית בני ברק
ישיבת מועצה מן המניין מספר 20

השתתפו:
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב

חנוך זייברט ,ראש העיר;
אברהם רובינשטיין ,מ"מ רה"ע;
מנחם שפירא ,סגן רה"ע;
אליהו דדון ,סגן רה"ע;
מנחם מנדל אייזנברג ,סגן רה"ע;
ישראל משה פרידמן;
שלמה זכריה קוסטליץ;
מיכאל קקון;
נתן צבי כהן;
חיים מאיר לאנגסם;
יעקב וירז'בינסקי;
ישראל הפטקה;
פרץ אברמוביץ;
ישראל אברהם שכטר;
גדליה בן שמעון;
אברהם פרטוש;
משה שלום מלאכי.

נכחו:
אהרון אדלר ,רו"ח -גזבר העירייה ;אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה; יהודה
ליבוביץ  ,עו"ד ,היועה"מ של העירייה; הרב יוסף גרליץ ,יועץ רה"ע לנוער
ולרווחה; מרדכי ויסלובסקי ,מנהל מח' איכות הסביבה; נחמיה שקדי ,עוזר מ"מ
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

תכנית הפיתוח לשנים ה'תשע"ה-ה'תשע"ו (;)2015-2016
חוק עזר לבני ברק (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה) ה'תשע"ה (;)2015
ערבות העירייה לצרכי כספי הלוואה עד  12מליון  ₪שתקבל החברה הכלכלית
לבני ברק מבנק מסחרי;
פרוייקט בי"ס "עלה" -הגדלת החוזה ב;50% -
תקציב לשדרוג מרכז מידע במוקד העירוני;
ה צעות לסדר היום של הרב משה שלום מלאכי ,חבר המועצה בשני נושאים.1 :
אגרת שמירה ,פרטים ותיקון;  . 2פרסום בעיתונות החרדית ,תכנים וידיעות
שונות שע"י העירייה.
שונות.
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רבותי ,אני פותח את ישיבת המועצה .אנחנו משתתפים באבל
הרב חנוך זייברט:
של הגאון הגדול הרב ניסים קרליץ שליט"א על פטירת הרבנית ע"ה.
לכל השמחות ,לכל הדברים שקרו בחודש האחרון – מזל טוב .הרב קוסטליץ הוא באמצע
שבע ברכות עדיין ,ואם שכחתי את שמו של מישהו בשמחות – אז כולם נכללים בשמחות.
א.

ת כנית הפיתוח לשנים ה'תשע"ה-ה'תשע"ו (.)2015-2016

ועדת הכספים ישבה קודם ואישרה את תקציב ה-תב"רים
הרב חנוך זייברט:
והמליצה להביא את זה לאישור .אנחנו ממליצים לחברי המועצה לאשר את תקציב ה-
תב"רים .יש למישהו אלו שהן הערות? מי בעד בבקשה? מי נגד? מי נמנע?
הרב משה שלום מלאכי:
הרב חנוך זייברט:

זה לא היה בסדר היום.
תב"רים? היה.

החלטה :הוחלט ע"י חברי המועצה לאשר את ת כנית הפיתוח לשנים ה'תשע"ה-
ה'תשע"ו ( )2015-2016כפי שהומלצה על ידי ועדת הכספים .הרב משה שלום מלאכי
התנגד.
ב.

חוק עזר לבני-ברק (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה) ה'תשע"ה.2015-

חוק עזר לבני-ברק – נמצא בהל יך דיונים של ועדת רבנים,
הרב חנוך זייברט:
חברי ועדה שעוסקים בזה ,זה נמצא במהלך ועדת רבנים .אנחנו נמליץ לאשר את החוק.
הפעלה של החוק תלויה במועצת העיר ייה .זה לא חוק שמופעל אוטומטית .אנחנו נפעיל
אותו כאשר יגיעו להבנות בדברים שאנחנו חושבים אותם לנכון להגיע להבנות בתחום
הזה .החוק יופעל עפ"י מסקנות הוועדה ,שחברים בה :הרב שלמה שטרן והרב דוד
משולם.
הרב נתן צבי כהן:
ראש העיר ,אני מציע ,בכל אופן ,מאחר ואין פה את דעת כולם
על הדבר הזה ,כדאי שוועדת הרבנים ,אולי יש להם איזו החלטה שאולי תשפיע בתוך
החוק הזה.
הרב חנוך זייברט:

אנחנו נביא לדיון ,רק חבל לנו לא לפעול במקביל.

הרב נתן צבי כהן:

לא ,לכן אני מציע,

הרב חנוך זייברט:

אני אסביר לך משהו.

אם חבר הוועדה אומר שתוך שבוע ימים הם יכולים לגמור את
הרב נתן צבי כהן:
הדבר הזה ,אני מציע לדחות את זה למועצה הבאה.
או קיי ,אז אני לא מקבל את הצעתך ואני אגיד לך למה.
הרב חנוך זייברט:
אנחנו רוצים ,בכל זאת ,לנסות לקדם את זה במשך השנה הזאת .אנחנו צריכים להגיש
למשרד הפנים ,שזה גם הליך מאו ד ארוך .אם אנחנו הולכים בשני מסלולים ,החוק לא
יופעל .זה לא חוק שאוטומטית מופעל .זה לא חוק שעושה משהו .החוק הזה מתיר לי
לעשות צעדים א' ,תמורת צעדים ב' .אם לא נפעיל את צעדים א' – לא יהיו צעדים ב',
לכן אני חושב שאפשר לגשת לנושא הזה .זה כבר היה  4פעמים פה בדיונים .זה לא יופעל
בלי דבר שבהסכמה .לנו יש בעיות עם זה ,לזה יש בעיות עם זה ,אין פה משהו שמישהו
לא רוצה לעשות את זה בהסכמה ובהבנה.
הרב נתן צבי כהן:

אני הייתי רוצה שתהיה הצבעה פה אחד על זה.

הרב חנוך זייברט:

יש על זה הצבעה היום פה אחד.
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הרב נתן צבי כהן:

תהיה הצבעה פה אחד?

הרב חנוך זייברט:

כן .יש הצבעה פה אחד.

הרב נתן צבי כהן:

אם יש הצבעה פה אחד – אז בבקשה.

הרב חנוך זייברט:

או קיי ,מי בעד בבקשה?

???:

כבר קבעו ליום שני פגישה אצל הרבנים ,אצל הרב גרליץ.

הרב חנוך זייברט:

מצוי ין .מישהו נגד? יש מישהו נמנע?

הרב משה שלום מלאכי :אולי ,כדאי ,שתסתכל גם הצידה.
הרב חנוך זייברט:

לא ,כי חשבתי שבנגד הסתכלתי.

יש לי הערות על זה ,אני אביא את זה בהצעה בנפרד
הרב משה שלום מלאכי:
בפני החברים ,אולי ההצעה שלי תתקבל ותמצא חן בעיני כולם .עוד מעט נציע אותה.
החלטה :הוחלט ע"י חברי המועצה לאשר את חוק העזר לבני ברק (הסדרת שירותי
שמירה ואבטחה) ה'תשע"ה ( .)2015הרב משה שלום מלאכי התנגד.

חוק עזר לבני ברק (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה) התשע"ה2015-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250 ,)33( 249ו 251 -לפקודת העיריות( 1להלן – "הפקודה") ,מתקינה מועצת עיריית בני
ברק חוק עזר זה.
הגדרות

.1

בחוק עזר זה:
"בנין"

מבנה בתחום העירייה ,בין שהוא ארעי ובין קבוע ,בין שבנייתו הושלמה ובין אם
לאו ,בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון ,טיט ,ברזל ,עץ או חומר אחר ,לרבות
חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לו חיבור של קבע;

"היטל שמירה"

היטל שירותי שמירה המיועד למימון שירותי השמירה;

"המועצה"

מועצת העירייה;

"העירייה"

עיריית בני ברק;

"מדד"

מדד המחירים הכללי לצרכן ,שמתפרסם מעת לעת על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;

"מחזיק"

המחזיק בתחום העירייה בנכס כמשמעותו בסעיפים  1ו 269 -לפקודה והחייב
בארנונה כללית בגין נכס זה;

"מפקח על השמירה"

עובד עירייה שנתמנה על-ידי ראש העירייה לפקח על שירותי השמירה לפי חוק עזר
זה;

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
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"נכס"

כהגדרת "נכסים" בסעיף  269לפקודה;

"ראש העירייה"

לרבות עובד העירייה שראש העירייה הסמיכו בכתב לעניין חוק עזר זה לפי סעיף 17
לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם) ,התשל"ה;21975-

"שירותי שמירה"

שירותי שמירה אבטחה וסדרי ציבור כהגדרתם בתקנות העיריות (שמירה ,אבטחה
וסדר ציבורי ברשות המקומית) ,התשע"ב.32011-

הפעלת שירותי
שמירה

.2

(א)

העירייה רשאית להפעיל שירותי שמירה בתחומה;

(ב)

שירותי השמירה יהיו נתונים לפיקוחו של המפקח על השמירה.

פרסום

.3

ראש העירייה יפרסם הודעה על הפעלת שירותי שמירה כאמור לידיעת הציבור בלוחות
העירייה ,בעיתון המקומי ובאתר האינטרנט של העירייה.

המודעות של

היטל שמירה

.4

(א)

התקיימו התנאים הקבועים בסעיף  5להלן תטיל המועצה על המחזיק בנכס חיוב בגין היטל שמירה
בשיעור הקבוע בתוספת.

(ב)

היטל השמירה יחושב לפי שטח הבנין שבנכס במ"ר.

(ג)

מחזיק בנכס הזכאי להנחה מארנונה כללית מסוג ההנחות המנויות בתקנות  2ו 7 -לתקנות ההסדרים
במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג( 41993-להלן – "תקנות הנחה בארנונה") ,יהיה זכאי ,לפי
העניין ,להנחה מהיטל שמירה בשיעור זהה לשיעור ההנחה שלה הוא זכאי כאמור.

(ד)

מתן הנחה מהיטל שמירה כאמור בסעיף קטן (ג) יהיה טעון אישור ועדה מקצועית שתכלול את היועץ
המשפטי של העירייה או נציגו וגזבר העירייה או עובד בכיר מטעמו .החלטות הוועדה אינן טעונות אישור
המועצה ,אולם יונחו על שולחנה.

(ה)

קיימת זכאות למספר הנחות שונות על-פי תקנות הנחה בארנונה ,תינתן לזכאי הנחה אחת בלבד ,הגבוהה
מביניהן.

סייג להטלת

.5ההיטלהעירייה תהא רשאית לגבות את היטל השמירה לאחר התקיימות כל התנאים האלה:
(א)

התקבלה החלטה במועצה בגין הפעלת שירותי שמירה;

(ב)

ראש העירייה אישר את החלטת המועצה כאמור בפסקה (א);

(ג)

בדעת המועצה להפעיל שירותי שמירה בתוך פרק זמן שלא יעלה על  30יום.

קרן ייעודית

.6

כספי ההיטל יופקדו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק לצרכי מימון שרותי השמירה.

תשלום ההיטל

.7

ההיטל ישולם בתדירות ובמועדים כפי שתקבע העירייה ובהתאם לדרישת התשלום שתשוגר למחזיקים; העירייה
רשאית להטיל את חיוב ההיטל כחיוב דו-חודשי יחד עם חיוב הארנונה הכללית התקופתי ובדרך שבה מוטלת
ונגבית הארנונה כאמור.

מסירת הודעות

 2ס"ח תשל"ה עמ' 211
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 4ק"ת תשנ"ג מס'  ,5503עמ' .419
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.8

הודעות ודרישות תשלום ההיטל יומצאו למחזיק במצורף להודעות ודרישות התשלום של הארנונה.

הצמדה למדד

.9

הסכומים הקבועים בתוספת יעודכנו בדרך שנקבעו בתקנות העיריות ( סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי
שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות המקומית ) ,תשע"ג .52013

מגבלת גבייה

.10

החל ביום כ"ח בטבת תשע"ד ( 31בדצמבר  ,)2015הטלת היטל על פי חוק עזר זה תהא טעונה אישור המועצה
ואישור של שר הפנים או מי מטעמו.

הוראת שעה

 .11שיעורי ההיטל הנקוב שבתוספת יעודכנו בהתאם לעידכון שיעשה לפי התקנות.

תוספת
(סעיף )4

היטל שמירה

סך של  ₪ 1.45לכל מ"ר בנין ,לכל שנה.

_________ ,התשע"ה (____________)
הרב חנוך זייברט

ג.

_______________
ראש עיריית בני ברק

ערבות העירייה לצרכי כספי הלוואה עד  12מליון  ₪שתקבל החברה הכלכלית
לבני ברק מבנק מסחרי.

מסירת הודעות

 5ק"ת תשע"ג מס'  7209מיום  8.1.2013עמ' 584
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אנחנו עוברים לסעיף שונות .ועדת כספים ביקשה לתת ערבות
הרב חנוך זייברט:
לחברה הכלכלית תמורת הורדת ריבית .הדף הזה הגיע אל השולחן .מי בעד? אני ממליץ
לאשר את הבקשה של ועדת הכספים שהמליצה לאשר את הערבות .מי בעד? יש מישהו
נגד? תרשום הרב משה שלום מלאכי נגד.
החלטה :הוחלט ע"י חברי המועצה לאשר את המלצת ועדת הכספים למתן ערבות לצרכי
כספי הלוואה עד  12מליון  ₪שתקבל החברה הכלכלית לבני ברק מבנק מסחרי,
בתנאים של פריים מינוס  0.24ל 15 -שנה ,והיא מחליפה הלוואה בתנאים של פריים
פלוס  0.3ל 15-שנה .הרב משה שלום מלאכי התנגד.
ד.

פרוייקט בי"ס "עלה" -הגדלת החוזה ב.50%-

בית ספר עלה – רבותי ,אני מקריא לכם את מה שעבר בוועדת
הרב חנוך זייברט:
כספים להמלצה :הקמת פרוי יקט בית ספר עלה מתבצע דרך חברת משק וכלכלה,
ו בהתאם לנהלי החברה למשכ"ל ,ניתן להגדיל את היקף החוזה רק ב .25%-בסמכות
מועצת העירייה לאשר הגדלת החוזה עד ל .50%-כדי להמשיך בביצוע הפרוייקט נבקש
את אישורכם להגדלת החוזה ב .50%-זה נושא אחד.
החלטה :הוחלט  ,פה אחד ,לאשר את המלצת ועדת הכספים בנושא הקמת פרוייקט
בית ספר עלה ,להגדלת החוזה ב.50%-
ה.

תקציב לשדרוג מרכז המידע במוקד העירוני.

נושא שני – משרד הפנים אישר לנו  25,000שקל לשדרוג מערך המידע במוקד העירוני.
זה הגיע אחרי שביצעו את ספר ה -תב"רים ,לכן זה לא מופיע שם .מי בעד לאשר את
הבקשה הזאת? יצביע בעד .מי שנגד – שיצביע נגד .זה לא כסף עירוני ,לא הוספנו כסף
עירוני .זה פרוייקט שמגיע ממשרד הפנים .זה מופיע ב-תב"רים ,אגב.
החלטה :הוחלט ע"י חברי המועצה לאשר תב"ר בסך  25,000ש"ח לשדרוג מערך המידע
במוקד העירוני .הרב משה שלום מלאכי התנגד.
ו .הצעות לסדר -היום של הרב משה שלום מלאכי.
הרב חנוך זייברט:
הרב משה שלום מלאכי:

יש הצעה לסדר היום של החבר משה שלום מלאכי .בבקשה.
יש שתי הצעות.

הרב חנוך זייברט:
מועצה אחד שתי הצעות.

לא ,אבל אני מאשר לך הצעה אחת .אני לא יכול לאשר לחבר

הרב ישראל פרידמן:

למה לא קיבלנו את זה?

הרב משה שלום מלאכי:

הנוהל מאשר שתי הצעות.

ראש ה עיר ,אנחנו לא קיבלנו את זה לפני כן .אני מבקש לא
הרב ישראל פרידמן:
לדון בזה היום .לפי התקנון צריך לשלוח את ההצעה לסדר היום.
הרב משה שלום מלאכי:
שלחתי בזמן.
הרב ישראל פרידמן:
הבאה.

אני ביקשתי מהמזכירות שישלחו את זה לכל החברים.
אני לא קיבלתי .אני מבקש לדחות את זה לישיבת המועצה
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הרב משה שלום מלאכי:
הרב חנוך זייברט:
הרב משה שלום מלאכי:

אני ביקשתי מהמזכירות לשלוח לך,
אדוני ,יש לך כמה דקות לדבר על הצעה אחת ,בבקשה.
סליחה ,סליחה ,בוא לפני זה ,יש חוק ,אתה עובר נגדו,

אני עובר על החוק .אתה כל שבוע אומר לי שאני עובר על
הרב חנוך זייברט:
החוק .אין בעיה .נו ,נו ,נו ,דבר.
הרב משה שלום מלאכי:
הבעיה?
הרב חנוך זייברט:
הרב משה שלום מלאכי:
הרב חנוך זייברט:
הרב משה שלום מלאכי:
הרב חנוך זייברט:
עכשיו את המועצה.
הרב משה שלום מלאכי:
בישראל?
הרב חנוך זייברט:
הרב משה שלום מלאכי:
הרב חנוך זייברט:
הרב משה שלום מלאכי:
נוספת.
הרב חנוך זייברט:
הרב משה שלום מלאכי:
בעיר פה כנגד התושבים.
הרב נתן צבי כהן:
הרב משה שלום מלאכי:

אני רוצה להבין ,יש לי אפשרות להציע שתי הצעות ,מה
לא מאפשר לך .מאפשר לך הצעה אחת ,תחליט מה אתה מציע.
אתה לא יכול לא לאשר לי .זו לא סמכותך.
אתה רוצה להציע?
זה לא בסמכותך.
או קיי ,כיוון שהוא לא רוצה להציע ,אנחנו נאלץ לסגור
אתה רוצה לנמק איך אתה עובר על החוק ,ראש עיר
א ין בעיה .אתה רוצה להציע?
אני רוצה להציע שתי הצעות לסדר.
תתחיל עם ההצעה הראשונה ,בבקשה.
אני מתחיל עם ההצעה הראשונה ותהיה אחר כך הצעה
אני אחליט אחרי זה.
לא יתכן שיהיה פה ראש עיר שיעשה מה שהוא רוצה
למה זה באמת לא הופיע בסדר היום?
שלחו את זה במייל לכולם.
אני רוצה להביא בפני החברים כמה ידיעות בעניין

הרב משה שלום מלאכי:
הפרסום שע"י עיריית בני ברק.
כיום ,עיריית בני ברק מוסרת מודעות לפרסום על ידי פרסום במודעות רחוב וכן
בעיתונים יומיים ובשבועונים ,שאגב ,נאסרו על ידי גדולי ישראל ,אבל זה לא לעכשיו.
בעיתונים היומיים מפרסמת העירייה ב'המודיע' ,ה'מבשר' ו'יתד נאמן' ,ואילו בעיתון
'הפלס' נמנעת העי רייה מלפרסם אף לא מודעה אחת .ניכנס לנתונים המקצועיים
והענייניים ונעבור להצעה שלי.
כשאנחנו מסתכלים על מדד החשיפה שקובע בנושא הפרסום ושמקובל על כל החברות
במשק ,שזה סקר  , TDIעקף עיתון 'הפלס' לפני כמה חודשים את עיתון 'המבשר' ,ובימי
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ששי עיתון 'הפלס' כיום הוא ה יומון הנקרא ביותר בישראל בציבור החרדי .מבחינה
סקטוריאלית ,כל עיתון מארבעת העיתונים הללו מייצג ופונה לקהל אחר ,כאשר מתוך
סך העיתונים שמפרסמת בהם העירייה ,שזה ,כמו שאמרנו' ,המודיע'' ,המבשר' ו'יתד
נאמן' ,בעיתון 'הפלס' לא מובא לידי התושבים והקוראים שלו אף לא ידיעה אחת ,וכן
לא ידיעות נחוצות בדברים שמוטלים על התושבים ,כגון תשלומים וכאלה דברים .למשל,
בנושא ארנונה ,ידיעות בכל מיני דברים שהעירייה מפרסמת.
מאידך ,אותם תושבים שלא נחשפים לידיעות נחוצות שהעירייה מפרסמת ,משלמים
ארנונה כרגיל ,כמו כל התושבים ,משלמים את האג רות כמו כל התושבים ואת ההיטלים
כמו כל התושבים .אני חושב שדווקא בימים גדולים אלה ,ימי אהבת חינם ושימת שלום
בין איש לרעהו ,מוטל עלינו להוות דוגמא חיובית בעזיבת השיקולים המפרידים ואחיזה
בערכים של שלום אמת ,אהבה בין איש לרעהו .אני מציע לחברים לנקוט בעזיבת חרם
שמפריד לבבות בציבורים שלמים לאלתר ,ולאפשר ביטוי ראוי לציבור חשוב ,כל אחד
שיאחז ב ...הוא ואנחנו נהווה דוגמא יפה בימים חשובים כאלה .אני מבקש מהחברים
להצביע בעד פרסום בכלל היומונים ,ובכללם עיתון 'הפלס' ולהרבות שלום בעולם.
תודה.
הרב חנוך זייברט :או קיי ,לאחר שהבעת את דבריך ,אנחנו מבקשים להוריד את הנושא
מסדר היום .מליאת המועצה לא דנה בפרסומים ולא דנה בדברים האלה .זה דבר ששייך
לשולחן אחר .מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? בבקשה שיצביע .מי בעד שהנושא
יעלה לסדר היום – יכול גם הוא להצביע .תודה רבה .מאחר ורוב החברים ביקשו להוריד
את ההצעה מסדר היום ,נאלצנו בחוסר רצון להוריד את זה מסדר היום.
החלטה . :הצעה לסדר -היום בנושא פרסום בעיתונות החרדית -הוסרה ע"י חברי
המועצה ,להוציא את הרב משה שלום מלאכי שתמך בדיון בה.
ההצעה לסדר -היום בנושא אגרת שמירה:
יש עוד נושא שני לסדר היום שהצעתי ,שזה ההיטל של
הרב משה שלום מלאכי:
אגרת השמירה .אני רוצה להציע בפני החברים הצעה משופרת להיטל השמירה ולהפריד
בין אופן הגבייה לנושא של השמירה בעצמו .אני חושב שמקובל על כולם שהנושא של
היטל השמירה הוא נושא שצריך למצוא לו פיתרון ,כי הדבר מצריך באמת טיפול ואין
ספק שזה דבר חשוב .דווקא אבל אני חושב ,שבתקופה קשה כזו ,שהנטל הכלכלי רובץ
לפתחו של כל אחד ואחד ,ורבים מאיתנו לא עומדים בו ,וציבורים שלמים לא מצליחים
להתחיל את החודש ,שלא לדבר על לסיים את החודש ,שמנו לב לנקודה הזאת שהעירייה
לאחרונה ,לא רק שהיא מ וסיפה היטלים כדוגמת היטל השמירה ,העירייה מצמצמת
שירותים לתושב ,כגון הודעת ראש העיר על סגירת גני הילדים של הבנים ,כשעד עכשיו
עוד לא ידוע לרבים מההורים בעיר להיכן הולכים הילדים ללמוד בשנה הבאה ,ילדים
רכים .בפגישה שהיתה אצל ראש העיר ,זה לא פה ,אבל אני רוצה להגיד שהורים שהיו
אצלו ,הוא אמר להם – עד  2ק"מ אני יכול לשלוח אתכם עם הילדים .אני רוצה לדעת ...
עם הילד שלו  2ק"מ .אז אנחנו רואים צמצום בשירותים של התושבים מצד אחד ,ולנוכח
גדילת תקציב העירייה ,המבורך ,תקציב שאנחנו שמחים שהוא גדל ,רק לא נעשה בו
שימוש נכון ,כנ ראה ,ולא ידוע לי עדיין בצורה מיטבית להיכן הכספים הולכים .אני
חושב שלנוכח גדילת ההכנסות של העירייה מחד ,הנטל הכלכלי מאידך לרבים
מהתושבים שלא זכאים להנחות בארנונה ,ויש רבים כאלה ,משפחות גדולות שמכניסות
הכנסה ראויה ,אבל במשפחות ברוכות ילדים לא מתחילים עם זה את החודש .כולם
מכירים את הבעיה ואוחזים בה יום יום ,כל אחד בציבור שלו מתמודד עם זה .בנוסף,
יש זוגות מבוגרים שלא מצליחים לקבל בטבלת ההנחות הנחה ,ונאלצים לשלם .לחלק
גדול מהם זה עוד  150שקל ,שאין להם מאיפה לשלם אותם .זה גם כסף.
אני חושב שראוי לעשות הפרדה בין השירות עצמו שהוא חשוב ,להיטל שמטילים בימים
אלה על התושבים ,שנקרעים גם כך ,ואני חושב שראוי למנות ועדה מכלל סיעות
העירייה שתבחן את השילוב של ההוצאה הזאת בתקציב העירייה ,ואני מבטיח לכם
שאני אעזור לכם להראות מאיפה אפשר להביא את הכסף הזה .אני מציע לחברים
להתחשב במצב הכלכלי הקשה שיש פה ,אני חושב ,מעל  180,000תושבים שקופים ,שאין
להם מענה לקשיים היום -יומיים שלהם .אני מבקש להצביע בעד הטלת ההוצאה על
העירייה בלבד .תודה.
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או קיי ,רבותי ,מאחר שדבר אחד טוב יצא מהדרשה של הרב
הרב חנוך זייברט:
מלאכי ,שהרב שכטר יספיק להשת תף לפחות כמה דקות בישיבת המועצה ,אחרת כבר
ישיבת המועצה היתה נגמרת קודם .אז תודות לך מהרב שכטר ,והמצלמות ברוך השם
צילמו אותך לאורך כל הדרך ,אז השגת את מטרתך .ואי לכך,
הרב משה שלום מלאכי:
העירייה?
הרב חנוך זייברט:

יש לך תגובה עניינית למה לא להטיל את זה על
ואי לכך אנחנו נסתפק,

הרב משה שלום מלאכי:
העירייה המתעשרת.
הרב חנוך זייברט:
בתמונות.

תשובה עניינית למה לא להטיל את זה על קופת
מצלמים אותך .תצעק עוד פעם ,אז זה יעזור לך הרבה

הרב משה שלום מלאכי:

אבל תשובה עניינית אתה מוכן למצלמה לתת?

תשובה עניינית מקבל מי ששואל עניינית .ולאי זאת ,אנחנו
הרב חנוך זייברט:
מורידים מסדר היום .מי בעד להוריד מסדר היום? גם את זה תצלמו .מי בעד שיישאר?
צלמו אותו .יפה .צילמו .אותך .תודה רבה .ההצגה נגמרה .תודה רבה.
החלטה :הוחלט ע"י חברי המועצה להסיר את הצעתו לסדר היום של הרב משה שלום
מלאכי בנושא אגרת שמירה מסדר היום ולא לדון בה בישיבת מליאת המועצה .הרב
משה שלום מלאכי תמך בדיון בהצעה.

________ _ ______
אברהם טננבוים
מזכיר העירייה

___ _______________
הרב חנוך זייברט
ראש העיר
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קובץ החלטות
א.

תכנית הפיתוח לשנים ה'תשע"ה-ה'תשע"ו (.)2015-2016

החלטה :הוחלט ע"י חברי המועצה לאשר את ת כנית הפיתוח לשנים ה'תשע"ה-
ה'תשע"ו ( ,)2015-2016כפי שהומלצה על ידי ועדת הכספים .הרב משה שלום מלאכי
התנגד.
ב.

חוק עזר לבני-ברק (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה) ה'תשע"ה.2015-

החלטה :הוחלט ע"י חברי המועצה לאשר את חוק העזר לבני ברק (הסדרת שירותי
שמירה ואבטחה) ה'תשע"ה ( .)2015הרב משה שלום מלאכי התנגד.
ג .ערבות העירייה לצרכי כספי הלוואה עד  12מליון  ₪שתקבל החברה הכלכלית לבני
ברק מבנק מסחרי.
החלטה :הוחלט ע"י חברי המועצה לאשר את המלצת ועדת הכספים למתן ערבות לצרכי
הלוואה עד  12מליון  ₪לחברה הכלכלית לבני ברק מבנק מסחרי ,בתנאים של פריים
מינוס  0.24ל 15-שנה ,והיא מחליפה הלוואה בתנאים של פריים פלוס  0.3ל 15-שנה.
הרב משה שלום מלאכי התנגד.
ד.

פרוייקט בי"ס "עלה" -הגדלת החוזה ב.50%-

החלטה :הוחלט ,פה אחד ,לאשר את המלצת ועדת הכספים בנושא הקמת פרויקט בית
ספר עלה ,להגדלת החוזה ב.50%-
ה.

תקציב לשדרוג מרכז המידע במוקד העירוני.

החלטה :הוחלט ע"י חברי המועצה לאשר תב"ר בסך  25,000ש"ח לשדרוג מערך המידע
במוקד העירוני .הרב משה שלום מלאכי התנגד.
ד.

הצעות לסדר היום של הרב משה שלום מלאכי ,חבר המועצה בשני נושאים.1 :
אגרת שמירה ,פרטים ותיקון;  . 2פרסום בעיתונות החרדית ,תכנים וידיעות
שונות שע"י העירייה.

החלטה :הוחלט ע"י חברי המועצה להסיר את הצעותיו לסדר היום של הרב משה שלום
מלאכי מסדר היום ולא לדון בהן בישיבת מליאת המועצה .הרב משה שלום מלאכי תמך
לדון בהן.
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