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השתתפו :
ה רב
הרב
הרב
הרב
הרב
ח"כ
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב

חנוך זייברט
אברהם רובינשטיין
מנחם שפירא
אליהו דדון
מנחם מנדל אייזנברג
הרב יגאל גואטה
ישראל משה פרידמן
שלמה זכריה קוסטליץ
מיכאל קקון
שמחה שטיצברג
עזרא אברהם גרין
נתן צבי כהן
יעקב וירז'בינסקי
ישראל הפטקה
פרץ אברמוביץ
ישראל אברהם שכטר
דרור בן אפרים
גדליה ו בן שמעון
עו"ד בצלאל נתן
אברהם פרטוש
יהודה טוויל
משה שלום מלאכי

-

ראש העיר
מ"מ רה"ע
סגן רה"ע
סגן רה"ע
סגן רה"ע

נכחו :
אהרון אדלר ,רו"ח -גזבר העירייה;
א ברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה;
יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ;
ישראל דרנגר  ,ר מ"ט רה"ע;
יוסף גרליץ ,יועץ רה"ע לנוער ולרווחה;
יוסף צימט ,עוזר רה"ע;
חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
אברהם אלתר ,מנהל אגף מיכון ומחשוב;
יהונתן ספרא ,מנהל אגף החינוך;
נתנאל נחום ,מנהל אגף תברואה;
מאיר שטיינריך ,סגן מנהלת אגף תקציבים;
אברהם וינברגר ,סגן מנהלת האגף לשירותים חברתיים;
שלום שמעון ,עו"ד -מנכ"ל החברה הכלכלית לבני -ברק;
דוד צלניק ,מנכ"ל תאגיד "מי ברק";
בצלאל שניידר ,אדריכל -אדריכל מנהדס העירייה;
יהודה גלבר ,מנהל מח' ה סעות;
ישראל לייזר ,מנהל מח' חזות העיר;
יעקב רוזן ,מנהל מח' תרבות;
שמעון קשש ,מנהל מח' ילדים ונוער בסיכון ותכנית ; 360
משה וייס ,מנהל מח' גביה;
שלמה בורובסקי ,מנהל המוקד העירוני;
שלמה מלכא ,מנהל מח' שיטור עירוני;
ב נימין שטיינהרט ,מנהל מח' מוסדות באגף הכנסות;
משה בנדה ,מנהל לוגיסטי ,אגף תכנון ומחשוב;
תומר חן ,מנהל אגודה לתרבות הדיור;
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עקיבא ברילנט ,עו"ד -החברה הכלכלית;
מאיר רוזן ,אגף מיכון ומחשוב;
צבי אייזן ,יועץ מ"מ רה"ע;
נחמיה שקדי ,עוזר הרב אברהם רובינשטיין ,מ"מ רה"ע;
אליהו ארנד ,עוזר הרב מנחם שפירא ,סגן רה" ע;
יעקב זכריהו ,עוזר הרב אליהו דדון ,סגן רה"ע;
דוד לרנר  ,עוזר הרב מנחם מנדל אייזנברג ,סגן רה"ע;
יוסף יעקובוביץ ,עוזר הרב חיים מאיר לנגסאם ,חבר הנהלת העירייה;
רו"ח שושנה גולפינגר ,מבקרת העירייה;
רו"ח שושנה לרנר ,משנה למנהלת אגף תקציבים;
אורלי טירי ,מנהלת מח ' קבסי"ם.

על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

מסיבת פרידה והוקרה לחבר הנהלת העירייה ,היקר והדגול הרב יגאל גואטה ,עם
כניסתו לחברות בכנסת;
קבלת פנים לחבר המועצה החדש ,הרב יהודה טוויל ;
הכרזה על מגרשים  76,77,78בגוש ) 7361הרב ברוט  ( 6 , 4 , 2כמתחם פינוי בינוי
לצרכי מס;
אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת ) 2014רצ"ב החומר(;
דו"ח כספי ר י בעון ) 9/15רצ"ב החומר(;
אישור מינוי חברי דירקטוריון "מי ברק" )נשלח לישיבה קודמת(;
בחירת גב' לאה בן שמעון לחברה בדירקטוריון "מי ברק" ) נשלחו קורות חיים(;
בחירת עו"ד אהרון )רוני( אהרוני לחבר בדירקטוריון "מי ברק" ) נשלחו קורות
חיים(;
שונות.
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הרב חנוך זייברט :
שצריך להצביע עליהם.
ד.

אריק אדלר נמצא כאן? בבקשה ,תציג את שני הנושאים

אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת . 2014

ערב טוב .אנחנו רוצים להציג את הדו"חות הכספיים של
רו"ח אהרון אדלר :
 , 2014המבוקרים .היה דיון ארוך ו ממצה בוועדת כספים ,ועדת כספים אישרה את
הדו"חות הכספיים .זה בהמשך לדיון שגם היה במועצת העירייה שעברה על הדו"חות
האלה ,הלא מבוקרים ,ולמעשה ,אין שינוי בין הדו"חות שהוצגו ואושרו בוועדת כספים
ובמועצת העירייה לפני כשנה לבין הדו"חות שמוצגים עכשיו .העירייה סיימה א ת 2014
באיזון והדו"חות הוצגו בפניכם ונשלחו לכולם ואושרו על ידי ועדת כספים.
או קיי .מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של שנת 2014
הרב חנוך זייברט :
המבוקרים? מי בעד? ירים את ידו .מישהו נגד?
החלטה  :הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  , 2014להוציא את הרב משה
שלום מלאכי שהתנגד.
ה.

דו"ח כספי ריבעון . 9/15

הנושא השני – הדו"ח הריבעוני לשנת  , 2015שגם נדון בוועדת
רו"ח אהרון אדלר :
הכספים ואושר .העירייה סיימה את הדו"ח הריבעוני במינוס  23מיליון .זה לא משקף
את השנתי ,היות והארנונה משחקת לפי דו חודשי וזה לא מבטא את תשלומי הארנונה
של אוקטובר .כמו כן ,יש בחודשים נובמבר -דצמבר הכנסות שהצטברו ,שהיו צריכות
להגיע לאורך השנה והגיעו בסוף השנה .הסעיפים העיקריים :ארנונה –  220מיליון ;₪
תקבולים ממשרד החינוך –  204מיליון  ,₪כאשר בסעיף ההוצאות הסעיפים העיקריים
הם :הוצאות שכר וכללי –  128מיליון  ;₪פעולות כלליות –  120מיליון  ,₪ושאר
ההוצאות נשלחו אליכם ונדונו באריכות בוועדת כספים .כבוד ראש העיר .ראש העיר,
אני סיימתי להציג ,אם אתה רוצה להעלות את זה להצבעה – זה בסדר.
רבותי ,יש למישהו הערות על הדו"ח? יש מישהו בעד? כול ם
הרב חנוך זייברט :
בעד .מי בעד הדו"חות? יש מישהו נגד? תודה רבה.
החלטה  :הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי ריבעון  , 9/15להוציא את הרב משה שלום
מלאכי שהתנגד.
טופס  - 1תמצית מאזן
30.9.15

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
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31.12.14

12,643
61,906
4,226
78,775
66,136
55,956
122,092

38,181
36,150
631
74,962
42,178
55,956
98,134

96,134

95,335

23,028
119,162

799
96,134
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גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים )במינוס( )(2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

66,344
)(28,668
37,676

58,230
)(16,074
42,156

סה"כ נכסים

357,705

311,386

37,471
5,155
49,500
124,259

23,150
5,480
46,111
116,939

13,734
230,119

4,233
195,913

71,630
55,956

59,517
55,956

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

357,705

5

311,386
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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

1,086,679
207,658
32

997,085
214,427
32

18,116
12,704

13,091
12,749

40,810
71,630

33,677
59,517

)*( מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

1554

1554

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

314,600
150
9,158
5,290
71,441
400,639

235,950
113
6,869
3,968
53,581
300,479

220,859
191
7,609
4,683
48,565
281,907

)(15,091
79
741
716
)(5,016
)(18,572

(6)%
70%
11%
18%
(9)%
(6)%

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

262,868
110,139
26,930
62,575
4,252
35,610

197,151
82,604
20,198
46,931
3,189
26,708

204,857
85,133
17,243
48,278
1,191
21,515

7,706
2,529
)(2,955
1,347
)(1,998
)(5,193

4%
3%
(15)%
3%
(63)%
(19)%

903,013

677,260

660,124

)(17,136

(3)%

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

112,999
1,016,012

84,749
762,009

92,815
752,939

8,066
)(9,070

10%
(1)%

הוצאות
הוצאות שכר כללי

170,191

127,643

6

128,926

1,283

1%
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פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

163,323

122,492

120,405

)(2,087

(2)%

333,514

250,136

249,331

)(805

0%

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

219,778
134,173
353,951
29,078
148,479
177,557

164,834
100,630
265,463
21,809
111,359
133,168

171,700
100,428
272,128
23,137
112,772
135,909

6,867
)(202
6,665
1,329
1,413
2,741

4%
(0)%
3%
6%
1%
2%

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

865,022
1,350
29,101
30,451

648,767
1,013
21,826
22,838

657,368
319
20,468
20,787

8,602
)(694
)(1,358
)(2,051

1%
(68)%
(6)%
(9)%

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

4,122
3,417

3,092
2,563

2,927
2,070

)(165
)(493

(5)%
(19)%

903,012

677,259

683,152

5,893

1%

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

113,000
1,016,012

84,750
762,009

עודף )גרעון(

92,815
775,967

8,065
13,958

)(23,028

)(23,028

טופס  - 3תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח
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

שנה קודמת

10,000

89,486

9,500

14,795

4,199

9,254

136
74
200

14,035

231
970
25,324

24,571
36,521

13,508
41,600

85,127

169,918

תשלומים בתקופת הדוח

7

10%
2%
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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

60,480
12,667
7,500

71,652
18,483
89,486

80,647

179,621

עודף )גרעון( בתקופת הדוח

4,480

)(9,703

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

283,671
325,827
)(42,156

303,742
336,195
)(32,453

368,798
406,474
)(37,676

283,671
325,827
)(42,156

28,668
66,344
)(37,676

16,074
58,230
)(42,156

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(

189,989
189,989

א.

מסיבת פרידה והוקרה לחבר הנהלת העירייה היקר והדגול ,הרב יגאל גואטה,
עם כניסתו לחברות בכנסת.

ב.

קבלת פנים לחבר המועצה החדש ,הרב יהודה טוויל.

)הרב יהודה טוויל מתחייב כחבר המועצה(.
הרב חנוך זייברט :
אנחנו מקדמים בברכה את הרב יהודה טוויל ,חבר המועצה החדש ,איש עשייה רב
פעלים ,שאני מאמין שהרוח שלו תהיה איתנו פה ביחד ושיתוף הפעולה שיהיה בינו לבין
כל החברים במועצת העירייה יביא לתועלת רבה לעירייה ,לעשייה מבורכת ,ואני בטוח
שעוד נשמע ממנו רבות ב 3 -השנים הקרובות שנשארו לקדנציה הנוכחית .חבל שלא
עשינו את זה מקודם ,אבל השגנו רוב לתקציב ,לאישור הדו"חות ,ככה לא היה ספק ,לא
היתה בעיה.
אני נמצא בעירייה הרבה אחרי שנמצא פה יגאל גואטה ,אבל בתקופה שאני הייתי פה
ביחד איתו ,הן בקדנציה הזאת והן בקדנציה הקודמת ,ראינו אדם שכל מה שמעניין
אותו וכל מה שהוא רוצה להשיג זה א יך לעזור לשני ,לדאוג לשני ,לפעול למען הזולת.
איש שנראה קשוח ,אבל מי שמכיר את הלב שלו יודע שהלב שלו רך מאד ,והמעטה
החיצוני שלו לא תמיד מעיד על הפנימיות שלו .הוא חבר טוב .איש שיודע לשתף פעולה.
אנחנו בטוחים שהעשייה שלו בכנסת תהיה לטובה ולברכה לכלל עם ישראל .ה וא ישמש
כפה לכל האנשים שצריכים עזרה וסיוע ,לאדם החלש ,לאיש החלש ,לאיש שבשדות.
שמענו את יגאל מציג את עצמו בהשבעה שלו ,הוא אמר שבסך הכל אני ילד שהגיע
מקריית שמונה ,להורים עניים ,שהגיעו באחת העליות ,זרקו אותם לקריית שמונה ,אבל
הקימו משפחה לתפארת ,ואחד מבני המ שפחה לתפארת זה יגאל ,שהנה היום הוא נמצא
איתנו פה ,בבני ברק .עד היום הוא היה איתנו ,עכשיו הוא בכנסת .אנחנו בטוחים
שמעשיו ילוו אותו ,ילוו אותנו איתו ביחד והוא יוכל לעזור לעיר .יש לנו כבר היום
משלחת שלמה שיכולה לעזור לנו שם .גם גפני תושב בני ברק.
נאחל לו בשם כולם הצלחה רבה בתפקידו .ניקח ברכות ממספר אנשים פה .מי שרוצה
לברך ולכבד את יגאל ,גם להגיד כמה מילים .יש לנו עוד סעיפים אחרי זה בסדר היום.
אולי קודם הסגנים ואחרי זה נפנה לחברים.
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ערב טוב .אני רוצה לברך את הרב יגאל גואטה שהתמנה
הרב נתן צבי כהן :
השבוע כחבר כנסת ,תושב בני ברק .כתוב שמי שעולה לגדולה ,מוחלים לו על עוונותיו.
אני מקנא בו .מוחלים לו .אז אני מוחל גם לך אם היה בינינו לפני  15שנה ,אני מוחל לך.
הרב יגאל גואטה :

זה אומר שאני יכול להתחיל מחדש?

אתה יכול להתחיל מחדש ,אבל בתור חבר כנסת  .בנאום
הרב נתן צבי כהן :
הראשון שלך התבטאת שאתה רוצה לדאוג לשקופים ,ואני מבקש ממך ,יגאל ,השארת
בבני ברק גם שקופים אשכנזים ,לא רק ספרדים .דאג להם ,גם לאשכנזים בבני ברק.
שתצליח בתפקיד שלך .אני מאחל לעיריית בני -ברק שתמצא יו"ר ועדת שמות ,שהיית
מאוד פעיל בה ,וברוך השם הצלחנו לע שות הרבה דברים טובים .בזה היה לנו הרבה קשר
ביחד ,אז לכן אני מבקש מראש העיר שידאג עוד פעם שיהיה יו"ר ועדת השמות ,ובכל
המקומות שהעברת את ההחלטות ,שיהיו גם שלטים בשטח.
אז שתהיה לך הצלחה גדולה מאוד ,בעזרת השם ,ואני מברך את הרב טוויל .אנחנו קצת
מכירים ,לפעמים פוגשים אחד את השני ,מנחה,מעריב ,שהשם ייתן לך סיעתא דשמיא,
שתוכל לפעול ולעשות ,והצלחה לכולנו אי"ה ,שנמשיך הלאה לעשות דברים טובים למען
כלל ישראל.
רבותי בפרשת השבוע נכתב על "כי אמר גר הייתי בארץ
הרב אברהם רובינשטיין :
נכרייה" .שם האחד אליעזר ,כי אלוקי אבי בע זרי .שואלים כולם ,זה היה צריך להיות
הפוך ,אלוקי אבי בעזרי ,אחרי זה הוא היה גר בארץ נכריה .קודם הוא ברח .יש
שאומרים ,בן אדם קם בבוקר ,אומר את הברכה" ,המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה
מעפעפי" ,לא אומרים אמן .מתי אומרים אמן? אחרי שאומרים את כל התפילה ,יצר
טוב ,י צר רע ,אחרי זה עונים – אמן .במה דברים אמורים? בן אדם קם בבוקר ,הוא לא
יודע למה הוא קם .יכול להיות שהוא יעשה מעשים טובים ,אולי הוא יעשה מעשים
רעים .אנחנו לא יודעים מה הוא יעשה .לכן ,על הקימה שלו עדיין הוא לא מברך ,בגלל
שלא ידוע מה הוא ישתמש עם הקימה שלו במש ך היום ,אבל כשהוא מתחיל להגיד את
התפילה מה השאיפות שלו במשך היום ,אז הוא בסדר ,היום התחיל טוב ואז עונים לו –
אמן.
אותו דבר ,משה רבנו בורח ממצרים" ,אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה" .מה הוא
היה עושה? אם הוא היה נבלע בתוך מדיין ,הוא היה נהיה מדייני ,היתה אי זו תועלת?
היה משהו מזה? אבל אחרי שיש במדיין והוא הרגיש במדיין "גר הייתי בארץ נוכריה"
והוא לא התערב במדיין ,והוא נשאר משה רבנו ,אז אחרי זה הוא אומר "אלוקי אבי
בעזרי".
הרב יגאל ,אתה קם בבוקר ,חושב מחשבות טובות ובמשך היום אתה עושה מעשים
טובים .רוצה לעשות מעש ים טובים .בצורה שלך ,באופי שלך ,ב'דוגריות' שלך ,בישירות
מה שנקרא ,ואנחנו מתפללים ומקווים שבאמת הגעת למקום שאתה יכול ,לכאורא,
לפעול דברים טובים .תעשה דברים טובים .תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב,
שיתאהב שם שמים על ידך.
טוב ,צריך לדבר על יגאל  ,צריכים לעשות הכנות ,אבל אני
הרב אברהם פרטוש :
יכול לומר ,על זה נאמר – "עין במר בוכה ולב שמח" .אנחנו פה חברי המועצה ,חברי
סיעת ש"ס ,באמת מצטערים על כך שהוא ,בעצם ,עוזב אותנו .העשייה שלו במסגרת
הסיעה היא עשייה מאוד מאוד ברוכה ,מאוד ,מאוד רחבה .ידענו שיש לנו מישהו שהרבה
אנשי ם אין להם את התכונה הזאת ,להגיד כל מה שהוא חושב בלי לשמור בבטן ,ויש את
זה ליגאל ,אבל בעצמות שיש לו ,אני חושב שעיריית בני ברק קטנה עליו ,ולכן משמים
נעשה הדבר והוא הגיע להיות חבר כנסת.
בהכירי אותו ,רבותי ,הרבה מאוד שנים ,אני יכול לומר לכם דבר אחד ,שלא סתם
האמירה שלו שהוא יכול לעזור לכל אחד ,אלא בפועל הוא עושה את הדברים האלה .אני
חושב שכל אחד מאיתנו יש לו איזה פנקסון קטן שהוא רשם מהם הדברים שהיה רוצה
לשנות .אז אני אומר לאותם אנשים ,שבעצם ,יש להם את הפנקס .אני חושב שעכשיו
הזמן לפתוח את הפנקס ובעצם להתחיל לשנ ות דברים .למרות שאנחנו קטנים ,אבל
כשיש לנו את יגאל ,אני חושב שאפשר ,שהמעשים שאנחנו רוצים לשנות יהיו גדולים.
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זה בעניין של יגאל .ואיך אומרים? אני יכול לאחל לו שיילך בדרכו זו ויושיע את ישראל.
אנחנו כולנו פה מצטערים שהוא עזב אותנו ,אבל שמחים שהוא הלך למקום יו תר גדול
כדי לעשות דברים.
מן המשמר שיוצא אל המשמר שנכנס ,נמצא איתנו רבי יהודה טוויל .הקהל הקדוש אולי
לא מכיר אותו ,חברי המועצה ,אבל הוא מזרעו של עלי הכהן ,והגדולה של המשפחה
הזאת ידועה לכולנו .אם זה האבא ,אם זה האחים ,אם זה הדודים ,שאני באמת מכיר
אותם עשרות בשנים .אלה אנשי עשייה ,אנשי חסד ,אנשי תורה ,ואני חושב שנוסף לנו
פה עוד בן תורה שיוסיף רוחניות למקום וגם את העשייה שלו ,שהיא עשייה ברוכה ,אני
חושב שכולנו נתברך בו .אז ברוך הבא רבי יהודה .תודה רבה.
הייתי רוצה דבר ראשון לברך את יגאל ידידנ ו הטוב,
הרב מנחם שפירא :
שהתקדם והופך להיות השגריר של עיריית בני ברק ושל כל הארץ .מי שמכיר את יגאל
שהוא איש שטח חזק ,שמסתובב בשטח ,אוהב את השטח ,השטח אוהב אותו ,והוא אחד
הכלים החזקים שיהיו לש"ס וליהדות החרדית ברחבי הארץ ,שיוכל לעזור לאנשים.
הייתי נותן לך עצות ,אנשים נוהגים  ,מי שהולך לכנסת נותנים לו עצה – תהיה ככה,
תהיה ככה .ואני רוצה להגיד לך ,כאחד שמתבונן עליך מהצד תקופה ארוכה ,תהיה יגאל
גואטה .זה הדבר הכי טוב ,הכי אמיתי ,אתה עם הלב הטוב שלך ועם הכח שיש לך בפה,
שאתה יכול להביע את העמדה של היהדות החרדית ,את העמדה של האזרח ה קטן ,של
האזרח המסכן .אם תביע את זה בצורה הנכונה בטוח שתצליח להשפיע ,והשפעה בכנסת
זו השפעה שיכולה לעזור לדורות .כל ועדה הכי קטנה ,כל סעיף וסעיף בוועדה ,אם אפשר
לעצור שם ולסדר משהו ,זו יכולה להיות החלטה לדורות ,לעם ישראל ,תיקון אמיתי.
השם יעזור שיהיה סייעתא דשמיא במעשי ידיך ושתזכה לקדש שם שמים.
ואתה ,הרב טוויל ,רוצים לברך אותך שבעזרת השם תצליח ,תיכנס לנעליים הגדולות של
יגאל בצורה נכונה .יש סיכוי ,בעזרת השם .צריך סייעתא דשמיא ,הקדוש ברוך הוא
יעזור לך ותקדש שם שמים בעירייה ,יחד עם כל החברים פה.
ערב טוב .אני רוצה להגיד ,כרגע הרב רוחמקין נמצא
הרב משה שלום מ לאכי :
בגולה ,אז אני אגיד את דבר האופוזיציה ,שאני חושב שיש לזה משמעות מאוד נכבדה.
האופוזיציה ,מקובל לחשוב שזה בעצם ה'אנדר דוג' בכל מקום ,וכ' -אנדר דוג' רואים
דברים אחרת .באמת ,כאופוזיציה מאוד קשה להתנהל לפעמים מול קואליציה דורסנית
ולפעמים זו התמודדות קשה ,אבל ,כשאני זוכר את כל האינטראקציות המשותפות שהיו
לנו עם הרב יגאל גואטה ,בכל מיני דברים שהיינו צריכים לצלוח ביחד ,הוא לא נשא אל
ליבו דברים ,שיקולים זרים ,הוא פשוט מאוד הסתכל בגובה העיניים מה הוא יכול
לעזור ,והו א עשה את זה פשוט מטוב לב ,שאני חושב שזה משקף את זה שבעצם גם
כשמפת האינטרסים לא מחייבת לתת עזרה ,אז עושים את זה מתוך אמונה שלעזור לשני
זה דבר גדול .אני חושב שעכשיו ,כשיש לו שליחות גדולה בכנסת ,הוא יסתכל על
הקשיים שיש לכל מיני אנשים במקומות שונים ,בלי שבעצם אף אחד לכאורה משם ,אף
אחד ,הוא לא חייב לתת דין וחשבון לאף אחד ,הוא כבר נמצא במעמדו ,אבל הוא הוכיח
את זה שלמרות שהוא אוחז במעמדו הוא יודע לעשות את מה שנצרך ממנו.
מכאן אני נושא את ברכתי ואת ברכת הסיעה ,סיעת בני תורה ,לברכה והצלחה בכל
מעשה ידיו ,שיתקדש שם שמי ם על ידו.
אני רוצה לברך אותו באמת .קודם כל ,אני רוצה לברך את
הרב עו"ד נתן בצלאל :
המשמר הנכנס ,את הרב יהודה טוויל ,באמת שיעלה ויצלח ובאמת תהיה לכולנו לעזר,
גם לציבור ,באמת ,שתוכל לעזור לכולם.
אני רוצה לברך גם את המשמר היוצא ,את ידידנו הרב יגאל .סיימנו בפרשה האחרונה
את פרשת המן .פרשת המן שהיתה ,ברוך השם בפרשת בשלח ,זה ידוע שכל העולם נהנה
מהמן הזה גם ,לא רק עם ישראל .אומרים שהמן שהיה ,שנשאר ,הוא היה הולך ונרקב,
היה הולך בנהרות והכל .כשהעולם טעם מ זה ,הבין שיש פה משהו שונה ,לכן כולם הודו
בזה – הנה ,יש משהו שונה – ואז העריכו את המן הזה גם .אני חושב ,ברוך השם אני
מאחל גם לידידנו יגאל ,כרגע הוא היה פה אצלנו במקום קטן ,מקום כאילו נראה קצר,
אבל כולם הרגישו אותו בכל מקום בכל העיר ,אבל כרגע ,לא רק רואים או תו גם בכל
הארץ ,אלא בכל העולם .רואים את זה מהנאום האחרון שלו שהיה ,שהוא לא נמצא רק
פה בישראל ,אלא נמצא בכל העולם ,הן באירופה ,הן באמריקה ובכל העולם .אני מאחל
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לו ,באמת ,שיצליח בכל מה שהוא עושה .עלה והצלח בכל מעשיך.
ערב טוב .אני רוצה לבר ך ,כמובן ,את ידידי ורעי הרב יגאל
הרב גדליה בן שמעון :
גואטה ,חבר הכנסת ,שהשבוע הוא באמת הוכיח לכולם באמת מה זה גם ציות לגדולי
ישראל .אני אגיד לכם מה הזוית שלי שאני תמיד אוהב לראות ביגאל גואטה ,זו
ההתבטלות המוחלטת שלו לגדולי ישראל .ברגע שאומרים לו – הרב אמר – מבחינתו זה
קודש קו דשים .אחד פגש אותי השבוע ואומר לי – יגאל איש עשייה .מה הוא יעשה
בכנסת? הכנסת זה עולם הדיבורים .זה לא עולם העשייה .המוניציפאלי זה עולם
העשייה .אמרתי לו – יגאל בכל מקום שנמצא מוכיח שהוא יכול לעשות הכל ,אפילו
בדיבורים של חבר כנסת .אין לי ספק שהבחירה ביגאל גוא טה כחבר כנסת זה משב רוח
רענן לתנועת ש"ס ,ואנחנו כבר רואים ב 4-5 -ימים שהוא חבר כנסת ששמו נודע לתהילה
ואנשים רואים בו אבן דרך להצלחה ולעממיות .כמו שאמר ידידי הרב שפירא – תישאר
יגאל גואטה .אני מאחל לך הצלחה.
וכן לידידי ,הרב טוויל ,חבר המועצה שנכנס ,תתכונן גם אתה לפרסם את הטלפון שלך,
כדאי לך ,ואולי תגיע גם לכנסת.
אני רוצה לברך פה את יגאל גואטה שמסובב
הרב ישראל משה פרידמן :
הסיבות סובב שדווקא בפרשת יתרו הוא יעלה לגדולה ויקבל תפקידים יותר גדולים,
להיות עבד לעבדי השם ,לשרת את עם ישראל .אנחנו רואים בפרשת יתרו ,כ אשר יתרו
אמר למשה רבנו 'נבול תיבול' ,נתן את העצה של שרי עשרות ,שרי מאות ,שרי אלפים,
צריך לחלק יותר כדי להגיע לכל אחד ואחד .והשבוע מצאו באמת את היראי אלוקים,
אנשי אמת ,אנשי חיל ,שונאי בצע ,שיגאל בנושא הזה הוא ממש מצטיין ,בנושא הזה
ששונא בצע ,בישרות ,לכן זו אבן בוחן לאיש ציבור ,למי שצריך לעזור לציבור ,מי שצריך
להוריד את ה'נבול תיבול' מכל העסקנים שקיימים היום בתקופה הקשה הזו ,אז יגאל
הוא הכי מתאים לזה .אני מאחל לו שהקדוש ברוך הוא יעזור ,שתצליח בכל מעשה ידיך
ותרבה כבוד שמים ותעזור לכל אחד ואחד כמו שאתה רוצה ,כמ ו שעזרת עד היום .עכשיו
הקדוש ברוך הוא נתן לך הרבה יותר כלים ,הרבה יותר אפשרויות ,הרבה יותר אמצעים,
שתוכל לנצל את הכל ולעזור לכולם ,ושיתקדש שם שמים דרכך.
אני מאחל הצלחה לחבר המועצה הנכנס ,הרב יהודה טוויל ,אני לא מכיר אותו ,אבל אני
מקווה שעכשיו כבר נכיר אות ו ,שתצליח ושתוכל ללכת בדרכים שיגאל השריש פה.
תודה.
בפרשת השבוע ,הרב הזכיר את השאלה הידועה ,על למה הוא
הרב יהודה טוויל :
קרא לו קודם אליעזר ואחרי זה קרא לו גרשום .למעשה זה היה צריך להיות הפוך .היה
צריך לקרוא לו קודם אליעזר ,אלוקי אבי בעזרי ,ואחרי זה לקרוא לו גרשום .ספר
משכנות  ...אומר שלמעשה מה שהוא קרא לו גרשום ,זה לא בגלל שהוא היה גר במדיין.
משה רבנו למעשה היה בבית המלך .הוא הגיע לבית המלך והוא היה צריך להיות למעשה
שם נסיך ,ומשה רבנו לא הרגיש ככה ,הוא הרגיש שם בתור גר .לכן הוא קרא לו גרשום,
שהרגשתי שם ,ג ר שם הייתי.
אני אומר כאן לחברי המועצה ,למעשה ,אני מרגיש שנכנסתי פה לכאורה למקום של בית
המלך ואפשר להיות נסיך פה ,אבל לא .כיון שאנחנו צריכים להרגיש מה שקורה בחוץ,
עם כל האנשים שצריכים את העזרה ,צריכים את הסיוע ,בעזרת השם אנחנו מתכוננים,
כמה שאפשר ,כיוון שא נחנו ,כמו שאמרו ,אנחנו ממשפחת טוויל ,מעלי הכהן ,צריכים
לעסוק גם בתורה ,גם בגמילות חסדים .בעזרת השם נשתדל לעשות את הדברים האלה
כמה שיותר.
הרב חנוך זייברט :

תודה רבה.

ולך ,הרב יגאל ,שתצליח בעזרת השם .כמו שהצלחת פה ,ככה
הרב יהודה טוויל :
תצליח שם כפל כפלי ים בעזרת השם.
תודה לרבי יהודה .אנחנו מאחלים לך כולם בהצלחה ואני
הרב חנוך זייברט :
מאמין שנשמע אותך עוד הרבה פה במועצה .ברוך בואך אלינו למועצה.
דברי סיכום של כל המברכים נשמע מפיו של סגן ראש העיר ,רבי אליהו ,בבקשה.
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אני רוצה לברך את המשמר היוצא ,אני גם אגיע למשמר
הרב אליהו דדון :
הנכנס .הגמרא מספרת ששמעון האמסוני היה דורש את כל ה"אתים" שבתורה ,עד
שהגיע ל"את ה' אלקיך תירא" ולא ידע מה להגיד .פירש .אמרו לו תלמידיו – מה עושים
עם כל ה"אתים" שדרשת עד היום? אמר להם – כשם שמקבלים שכר על הדרישה ,כך
מקבלים שכר על הפ רישה ,עד שבא רבי עקיבא ודרש "את" ,לרבות תלמידי החכמים.
אני חושב שבמידה מסויימת אני יותר מכולם יכול להעיד על יגאל .אני גם זה שלחצתי
על יגאל להיכנס בכלל לנושא המוניציפאלי .הוא כל כך לא רצה את זה .הוא איש עשייה.
אנחנו יודעים מה הוא עשה כל השנים ,והיה קשה להכ ניס אותו לזה ,אבל גם כשהוא לא
היה ולא טיפל בנושאים המוניציפאליים ,הוא טיפל בהרבה מאוד דברים שהיו של כלל
הציבור .הוא היה חבר דירקטוריון חברה קדישא ועשה מהפכה בחברה קדישא .הוא פעל
בהרבה מאוד נושאים והיה מוביל בנושאים האלה.
אני מלווה את יגאל רבות בשנים ואני כל הזמן מתפעל שהוא לקח על עצמו תפקיד של
שלוחה של כלל הציבור בנושאים הרפואיים והוא אחד הידידים הגדולים של הרב פירר.
הוא זה שמוביל ומביא בכל כך הרבה בקשות .צריך להבין ,לשבת עד השעות הקטנות של
הלילה בשביל משפחה מקריית שמונה ,מירוחם ודימונה ,ולהבין שהדברים האל ה נעשים
על ידי אדם שכביכול אולי הוא נראה ,זו הישירות שלו ,לפעמים הוא קצת בוטה ,אבל
אין אחד כמו יגאל ,עם לב רחב ,לב אוהב ,לב מאד גדול ,שמוכן לתת הרבה בשביל
הזולת ,ושנים ,שנים רבות אני יותר מכולם חייב תודה גדולה ליגאל ,כי במשך כל השנים
יגאל נרתם ,לא היה צריך הרבה פעמים לבקש ממנו ,כל בקשה הוא היה הראשון לכל
דבר שבקדושה .הוא עשה את זה .והיום הוא יכול לעשות את זה לא רק ,אני חושב
שכולם ,בלי יוצא מן הכלל ,בכל פעולה שהוא עשה ובכל ועדה שהוא היה הוא היה
דומיננטי והשאיר את רישומו על כל ועדה שהוא היה בה .אני מאוד צריך להודות ליגאל,
לא רק אני אלא כל חברי המועצה על כלל התרומה שלו במשך כל השנים שהוא חבר
מועצה ,במיוחד סיעת ש"ס בעירייה .הוא היה פעיל מאוד ,הוא נרתם ,הוא לחם למען
הציבור ,כלל הציבור ,לאו דווקא השקופים ,אנחנו יודעים את זה .חלק גדול מהפעילות
שלו היתה בשביל כלל ה ציבור והוא עשה את זה בחכמה גדולה ,באהבה גדולה .היום הוא
עבר למישור הארצי יותר ,ואין לי ספק ,אני רוצה לגלות ,אני לא יודע אם אני יכול
לומר ,מי ששם לב לנאום של יגאל בכנסת ,זה היה נאום שיוצא מן הלב ,שמשקף את
המציאות של יגאל .בא מקריית שמונה ,פעל רבות ,היה בישי בות הטובות ביותר ,למד
בקול תורה ,בבית התלמוד .הגיע מקריית שמונה ועשה הרבה מאוד דברים.
הרב יגאל גואטה :

לא קול תורה.

הרב אליהו דדון :

לא קול תורה .בית התלמוד.

בית התלמוד היתה יותר טובה מקול תורה .מי שלא היה
הרב יגאל גואטה :
מתקבל שם הלך לקול תורה.
ומי ששם לב ,הוא ,בעצם ,אמר את האני מאמין שלו ,והאני
הרב אליהו דדון :
מאמין שלו שהוא אמר בכנסת ,זה בעצם המשך לפעילות הברוכה שהוא עשה במישור
המוניציפאלי והיום הוא עושה ויעשה את זה ,אין לי ספק שהוא יעשה את זה במישור
הארצי.
כשהוא ירד מהבמה ראש הממשלה אמר לו – אני חייב לציין שמאוד ריגשת אותי .אין לי
ספק ,אם תבוא עם האני מאמין הזה ,אז ההצלחה תאיר לך פנים לכל אורך הדרך .אז
ללא ספק ,אנחנו כולנו מאחלים הצלחה מאוד גדולה ליגאל .אין לי ספק שמה שהוא עשה
בקטן פה הוא יעשה שם בגדול ויקדש שם שמים ,באמת יתקדש שם שמים על ידיו ,כ י
הוא בן תורה במהות שלו ,ואין לי ספק שהוא יעשה את כל הפעולות צמוד ליו"ר וצמוד
למועצת חכמי התורה ולגדולי ישראל.
אני רוצה לפנות למשמר הנכנס ,הרב יהודה טוויל .הוא למד איתי כמה שנים בכולל .אני
מכיר אותו לפני ולפנים ,ממשפחה של עשייה .וכמו שאמר ידידי אבי פרטוש ,ידוע,
מקובל שהם משפחת בני עלי ,ובני עלי ידוע שלא היו מאריכים ימים ולכן קיבלו על
עצמם לעשות מעשה חסד .והמשפחה הזאת היא משפחה ידועה בתל -אביב ,עם הכוללים
שלהם ,עם האגודות שיש להם ועם הפעולות הגדולות ופעולות חסד גדולות .יהודה נכנס
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למועצה ,אין לי ספק שהוא ישאיר את רישומו במועצת העיר ,ואני רוצה לאחל לו
הצלחה מאוד גדולה .ושוב ,ליגאל ,הצלחה מאוד גדולה .תודה רבה.
לפני שנשמע את מכובדנו ,הרב יגאל ,שתי הערות לדרשה של
הרב חנוך זייברט :
אלי .מעניין ,שני אנשים מאותה סיעה ,איך אתה מכיר את החברים שלך כל כך טוב
בסיעה? לא ה צלחתי להבין .אבל אני רואה שאתה מכיר את החברים שלך לעומק .מאיפה
אתה מכיר את יגאל כל כך טוב? ודבר נוסף ,תשמע ,אל תאמין לכל מה שמבטיח לך ראש
הממשלה .אל תתרגש ממה שהוא אומר .הרב יגאל ,בבקשה.
אדוני ראש העיר ,בדרך כלל כשמדברים בשבע ברכות,
הרב יגאל גואטה :
אומר ים ,פותחים לכבוד אכסניה .אז תודה לאריק אדלר שאישר תקציב כל כך יפה לזה
שאני הולך מפה ונתן כיבוד כזה מדהים שאנשים יישארו ,כי זה מעניין.
תודה לכולם על הברכות .אני אתחיל דווקא הפוך ,בברכות למשמר הנכנס .אין לי ספק
שרבי יהודה טוויל יעשה עבודה יותר טובה ממני ,ול ו רק מסיבה אחת פשוטה .אמרתי
בכמה ראיונות השבוע שבשביל לעזור למישהו צריך להיכנס לתוך המצוקה שלו .צריך
להכיר אותו ,צריך לדעת מה הבעיה שלו .ברוך השם ,מכיוון שפה מדובר בעיר של תורה
וכולם בני תורה ,רבי יהודה טוויל יותר בן תורה ממני ,כל החיים שלו בעולם התורה,
וא ין ספק שהוא יודע הרבה יותר טוב ממני מצוקתם של בני תורה ,ואין ספק שהוא
יעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר .שיהיה בהצלחה .ואם אתה צריך את העזרה שלי
בכל שעה ,בכל עת ,בעזרת השם.
אמר מקודם ידידי ,אבי פרטוש ,גנב לי את הפתיחה " -עין במר בוכה ולב שמח" .בכל
שמחה יש איזה שהוא קצת עצב ,אין ספק ,באמת ,שהעצב הגדול שיש פה זה שאני צריך
לעזוב חברים שבחלקם כבר זה עשור שני שאנחנו ביחד ,וזה באמת קשה ,כי בסך הכל,
באמת ,אני מכיר קצת רשויות אחרות ,ואני אומר לכם שעם כל הדעות השונות והפלגים
השונים ,פשוט כיף לעבוד פה בעיריית בני בר ק .באמת כיף לעבוד פה .בירכתי אותך,
אריק אדלר ,לא היית פה .כל אדם פה בעירייה ,אני מדבר ,גם חברי המועצה וגם עובדי
העירייה ,באמת ,פשוט כיף לעבוד פה .בדיוק כמו שאמר ראש העיר עלי ,אמרו יגאל
גואטה הבולדוזר ,אבל יש לו לב .אמרו לי אותו דבר – תיזהר ,אלה חסידי גור ,מתנהגים
באגרסיביות ,תיזהר ,הם יאכלו לך את הראש ,ובאתי ,מצאתי אדם גדול .באמת ,נראה
כמו סלקטור ,אבל באמת ,הלב שלו הרבה יותר גדול מהגוף שלו .אדם שאתה יושב איתו
ואתה מדבר איתו באמת על בעיה של אברך ,פתאום אתה רואה שכל הגודל הזה מצטמק
והוא נהיה נמס .נכון שמדברים איתו על דברים שהם לא ממש חסד ואלו רק קומבינות,
אז הוא מעיף אותך מהמשרד .לי לא קרה ,אף פעם לא ביקשתי ,אבל אחרים שביקשו,
שמעתי שנזרקו מהמשרד ,אבל כשבאת אליו באמת והוא ראה שיש פה מצוקה אמיתית
ולא איזה שהוא משהו למרוח ,הוא נרתם בכל כוחו ופתר את הבעיה.
גם לשא ר החברים ,דגל התורה ,אגודת ישראל ,וגם החברים מהאופוזיציה ,פשוט כיף
לעבוד עם כולם ,ממש תענוג גדול .אני לא חושב שהיתה לי פעם איזו שהיא מחלוקת
שהיא היתה כזאת גדולה שלא יכולנו לגשר על הפערים .אני שומע מה קורה ברשויות
אחרות ,פשוט ,באמת ,גאווה להיות במקום הזה .א ני עצוב מאוד שאני עוזב את המקום
הזה .אני רוצה בהזדמנות זאת לבקש מראש העיר ,אם אפשר ,בכל זאת פעם בשבוע לבוא
לעשות פה קבלת קהל ,בשביל לעזור לכל הליטאים והחסידים .יש שקופים לגמרי ויש
שקופי עם פילם שחור.
באמת ,באמת עצוב לי מאד שאני הולך מפה ,ואני מקווה מאוד ,מ אוד שאני אוכל להיות
לעזר ולאחיסמך לבני התורה ,לעזר ולאחיסמך לבני התורה משם ,מהכנסת ,כי באמת,
עולם חסד ייבנה ,בלי חסד זה לא שווה כלום ,ובלי סייעתא דשמיא אנחנו לא שווים
כלום .אני רואה ,לפעמים ,דברים שאתה חושב שאתה הולך ללמוד ואין סייעתא דשמיא.
כשאין סייעתא ד שמיא אין כלום .כשיש סייעתא דשמיא יש הכל .זה פשוט ,כי באמת
אנחנו קטנים קטנים מאוד .דרך אגב ,קיבלתי שלשום ,יום לפני שהלכתי להיבחר ,קרא
לי גיסי היקר ,אח של אלי ,הגדול ,אדם מדהים ,אמר לי – אני רוצה שתיקח איתך צידה
לדרך .נתן לי ספר .אמר לי – תעשה לי טובה ,אני מ בקש ממך ,כל יום שאתה בכנסת,
תדע לך ,המקום הזה זה לא מלכתחילה ,זה בידי עבד ,אז כל יום שאתה נמצא שם ,אני
מבקש ממך שתקדיש  10-5דקות לקרוא בספר הזה ,ונתן לי ספר שקוראים 'מחשבת
מוסר' של הרב ש"ך ,זכר קדוש לברכה .אין ספק שממש כמו שהוא אמר ,אתה קורא 5
דקות בספר את ה מקבל איזון .אתה מבין באמת למה השליחות שלך ולא שררה ולא
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כלום ,באמת .מי שעובד בתור חבר כנסת מבין כמה זו עבודה קשה .זה רק נראה שאני
ככה מעונב ,אבל אני תיכף עומד להתעלף ,למה שלושה ימים לא ישנתי.
בכל אופן ,באמת ,באמת אני רוצה להגיד תודה לכל החברים על הברכות הנפלאות ועל
העבודה הממושכת במשך השנים .אני מקווה בעזרת השם שכל החברים פה ,בעוד תקופה
מסויימת כולם ביחד יהיו חברי כנסת בכנסת ישראל ,שכל הגוש החרדי יהיו  40מנדטים
בעזרת השם .הייתי אתמול בערב אצל נשיא מועצת החכמים ,הגאון חכם שלום הכהן,
הוא אמר לי – אתה יודע מ ה השכר שלך? אמרתי לו  -מה? שכר מצווה ,מצווה .כתוב
במשנה – שכר מצווה ,מצווה .אתה יודע מה זה? אמרתי לו – כן ,מה הרב? הוא אומר –
על כל מצווה שתעשה הקדוש ברוך הוא יזכה אותך בעוד מצווה ,ועל כל חסד שתעשה,
יבואו לך עוד חסדים .אמרתי לו – הרב ,זה נכון .אמרתי לו גם חיזוק לזה מפרשת
שמות ,כתוב אצל המיילדות שעל זה שהם עזרו בלידה הקדוש ברוך הוא נתן "וירב העם
ויעצמו מאוד" ,ועל היראת שמיים שלהם נתנו להם כהונה ,לויה ומלכות .אז שואלים,
מה זה כתוב שם שעל זה שהם יילדו את הילדים העם פרה ורבה? ועל היראת שמיים נתנו
להם ,מה שאומר ,כהונה ,לויה ומלכות .אז הוא אומר ,שעל היראת שמים נתנו להם שכר
של כהונה ,לויה ומלכות ,אבל על החסד שהם עשו ,נתנו להם עוד הרבה חסדים ,שיהיו
הרבה לידות .זה שכר מצווה ,מצווה .יהודה ,לא הבנת מה אמרתי .אתה מסתפק במה
שאמרתי .נדון בזה בשיעור השבועי.
בכל אופן ,אני באמת ,באמת מלא תודה והערכה לכל החברים פה .היה לי ממש נפלא פה.
קשה לעזוב פה .תודה לכולם .אני מקווה ,בעזרת השם ,באמת ,שאני אהיה לעזר
ולאחיסמך לכולם במה שאני אוכל.
תודה אחרונה אני רוצה להגיד לסיעה הנפלאה שלי ,סיעת ש"ס .באמת ,שוב פעם ,אני
מסתובב בהרבה רשויות ורואה מה קורה בתוך סיעות ,ובאמת ,ברוך השם ,לפחות ב12 -
שנה שאני פה ,אהבה ,אחווה ,שלום ורעות .הרב דדון מנהל את הסיעה בתבונה ,בשכל,
לאט לאט ,בסבלנות ,גם כשלפעמים קצת מתלהמים ,אתה רוצה לפעמים עכשיו ,אתה
בא ,אתה אומר – אני הולך להשתולל בישיבת הסיעה ,והרב דדון א ומר לך – רגע ,רגע,
רגע ,שניה .זהו ,ואתה נגמר .אז אני ,באמת ,רוצה להודות להם .נהניתי מאוד ,מאוד,
מאוד לעבוד במחיצתם .אנחנו נמשיך לעבוד ביחד בעזרת השם .תודה רבה לכולם.
ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד ,אמרתי אתמול לראש הישיבה ,לנשיא מועצת החכמים,
בחיים שלי לא פח דתי מכלום .אנשים יודעים ,אני לא פוחד משום דבר .ביום שהשביעו
אותי בכנסת רעדו לי הברכיים .קיבלתי פחד לא נורמאלי .אתה פתאום מרגיש איזו
שהיא אחריות על הכתפיים שלך ,ואתה אומר ,אני מתפלל לבורא עולם שייתן לי את
הכוחות באמת להיות שליח טוב עבור עם ישראל ,שלוחא דרבנ ן כמו שאומרים ,ובעזרת
השם ביחד בשם השם נעשה ונצליח .תודה רבה.
תודה רבה לרבי יגאל .יש לנו איזה שי שהכנו לרבי יגאל,
הרב חנוך זייברט :
נבקש מאברהם טננבוים שיקרא את הברכה .יש לנו עוד כמה דברים בסדר היום אחרי
זה.
רבותי ,אני רוצה להוסיף דבר קטן .אמרתי תודה לכולם ,אבל
הרב יגאל גואטה :
בן אדם שבאמת היה קשוב לי בימים שלא תפסתי את ראש העיר 90% ,מהזמן הוא
בחו"ל ואי אפשר לתפוס אותו ,אני רוצה להודות לאיש יקר שבאמת הכרתי אותו רק
בקדנציה האחרונה יותר לעומק .בקדנציה הקודמת הכרנו ,ואתם יודעים ,באמת ,כל
הפניות שלי אלו פ ניות של צרות אמיתיות של אנשים .לא ביקשתי אף פעם מגרשים
וסיפורים ועניינים וקבלנים ,אין לי דברים כאלה .כל החברים שלי דלפונים כולם ,אבל
יש בחור ,שבאמת ,כל דבר שפניתי אליו 12 ,בלילה 8 ,בבוקר ,לא ,יש לו שיעור .גם אם
לא ,הוא חוזר ,לפעמים ב 1 -בלילה .גם בימים קשי ם שהוא נמצא בבית חולים .אני רוצה
להודות ברמה האישית לישראל דרנגר .אני אומר לכם שאין דבר שפניתי אליו ולא
התקיים .לפעמים זה לקח יום ,לפעמים זה לקח שבוע ,לפעמים זה לקח חודש ,והוא כל
הזמן גם כשזה התאחר אמר לי – בקשר לעניין שדיברת איתי ,זה בטיפול .תודה ,ישראל.
קודם כל ,השעון הזה באמת מסמל מה שאתה עושה כל דקה
מר אברהם טננבוים :
יקרה וחשובה למען הכלל והפרט .אלו פה חרוזים ,מילים יקרות וחשובות ,לפי חבר
כנסת יגאל .ואני היחידי אני חושב בעירייה שתמיד הייתי כותב בפרוטוקולים – יגאל
ניסן גואטה.
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בס"ד ,שבט תשע"ו,
דרך צלחה .
חשבת ,יגאל ,ש ...בברכה מהוקצעת ,הפעם אולי אתה טועה .במקום ברכות ותשבחות
תרשה לי להיות גלוי כמו שאתה רואה .רציתי לספר לך מה חשבתי בנאומך הראשון
במליאה ועודני תוהה .ההיכרות בינינו ארוכה ואמיצה ,אך מהרגע הראשון קלטתי משהו
ברור – כפיך כן לבך ,גלוי וכנה ,משוח רר וישיר ,כזה שאומר את הכל בבירור .נדיב לב
ומאיר פנים בחיוך .גם בדיון וסערה שאצל האחרים תצית גפרור' ,סחבק' יש מי שיקרא
לזה ,אני אומר 'מענטש' – מילה שלא צריכה ביאור .תסתכלו על יגאל ,אין מילה אחרת.
וכן ,כולכם מהנהנים כעת לאישור.
ידעת לספר על ילדות של קושי ,מחסור וכאב .סוד של מסע חיים מחושל .גילית לי לא
פעם שהרגש הזה לא מניח לך לראות אדם בצרתו נכשל .אתה מזהה מיד כאב .שקופים
שמתמודדים לבדם .הפריפריה כמשל .לאחדות בישראל קראת ,דיברת על פריחה ו...
אתה בעיני הנמשל .נשאת מילים על שיר של אמונה ללא מילים ואנו מכירים את
המנגינה .יש בה פשטות ,אצילות ... ,של כבוד לחלקי העם שנדחקו לפינה .סימנת אותם
כיעד ,למענם תילחם כפי שרק אתה יודע ,תנצח .ניצחת את כולנו כאן ,הוכחת מהו שליח
ציבור אמיתי העושה באמונה .גאון ופשטות – זה התואר ההולם אותך ,לא עוד חבר
כנסת מהשורה .וזו ברכתי האיש ית כחבר ובעצם ברכת העיר כולה – צלח ורכב בגבורה.
אנשים כמוך מגיעים מהר לשיא.לא ירחק היום שתגיע לכתר ולבכורה .טול את כל הטוב
הזה שהבאת לעיר ובכל הארץ ליושנה החזר עטרה .הדרך סלולה בפניך ,אתה שליח העיר
ושליח העם .קדימה למטרה.
"כִּ י ַמ ְלאָ כָיו יְצַ וֶּה לָּ � ִל ְשׁמָ ְר� ְבּכָל ְדּ ָרכֶי�".
נסיעה טובה,
חנוך זייברט ,ראש העיר
ט.

שונות.

רבותי ,לאור התפטרותו של יגאל גואטה מהמועצה ,יש
הרב חנוך זייברט :
שינויים בהרכבי הוועדות .להנהלה ייכנס חבר המועצה דרור בן אפרים .מחזיק תיק
כספים יהיה גדליהו בן שמעון .חבר הוצאת ס חורה יהיה חבר המועצה החדש ,הרב
יהודה טוויל .מכרזים יהיה גדליהו .ועדת משנה יהיה רבי אליהו דדון .תחבורה – נתן
בצלאל .דירקטור בחברה הכלכלית – גדליהו בן שמעון .שפד"ן – הרב אליהו דדון .יו"ר
הנצחת זכר נפגעי טרור – אברהם פרטוש .יו"ר ועדת שמות – הרב אברהם פרטוש .חבר
ועדת שמות – דרור בן אפרים .נכים – נתן בצלאל.
מי בעד השינויים האמורים? יש מישהו שמתנגד? פה אחד .תודה רבה.
החלטה  :הוחלט ,פה אחד ,לאשר את השינויים בהרכב הוועדות השונות ,בעקבות
התפטרותו של חה"כ יגאל גואטה מהמועצה ,עפ"י המלצת ראש העיר.
ו.

אישור מינוי חברי דירקטוריון "מי ברק".

ז.

בחירת גב' לאה בן שמעון לחברה בדירקטוריון "מי ברק".

ח.

בחירת עו"ד אהרון )רוני( אהרוני לחבר בדירקטוריון "מי ברק".

אישור מינוי חברי דירקטוריון "מי ברק" .אנחנו מאשרים את
הרב חנוך זייברט :
החברים הקיימים היום בוועדה ואנחנו מצרפ ים ,כבר פעם אחת צירפנו את עו"ד אהרוני,
כבר אישרנו אותו פעם אחת ,אנחנו מאשרים עכשיו גם את גב' לאה בן שמעון .כולם
מאושרים מחדש .אנחנו עושים את זה בינתיים לשנה ,עם אפשרות להארכה נוספת בעוד
שנה .כל הדירקטוריון לשנה ,אם לא ישונה ,עוד פעם ,יש אפשרות בעוד שנה לדו ן בזה
מחדש .המינוי הוא לשנה .לא יהיה – זה יוארך אוטומאטית.
מי בעד בבקשה?
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שניה .שניה .כפי החומר ששלחתי לראש העיר כבר לפני
הרב משה שלום מלאכי :
זמן רב ,הבאתי פסיקה של בג"צ בנושא הזה שצריך להיות מינוי מהאופוזיציה כחבר
דירקטוריון ,נציג מהאופוזיציה .על כן ,בכ ל הסעיפים שקשורים ל"מי ברק" אני מתנגד
מראש ואני דורש שיהיה נציג שלנו מהאופוזיציה.
הרב חנוך זייברט :

 . 100 %מי בעד בבקשה? מי נגד? או קיי .תודה רבה.

החלטה  :הוחלט לאשר את מינוי החברים הקיימים לדירקטוריון "מי ברק" ולבחור
בגב' לאה בן שמעון ובעו"ד אהרון )רוני( אהרוני לחברים נוספים בדירקטוריון "מי
ברק" .לשנה ,עם אפשרות להארכה נוספת בעוד שנה .החברים הקיימים ,שאושרו שוב
לשנה עם אפשרות להארכה נוספת בעוד שנה הם :הרב מאיר שלמה גרינברג ,עו"ד
מנחם הבלין ,רו"ח ישראל ברין ,עו"ד נתן בצלאל ,רו"ח מלי גורדון ,רו"ח גילה
חסקלז ון ,עו"ד צופית דוד צדוק .שני החברים החדשים שנוספו לחברי הדירקטוריון:
עו"ד אהרון )רוני( אהרוני וגב' לאה בן -שמעון .כל המינויים הינם לשנה עם אפשרות
להארכה נוספת בעוד שנה.
אני מאחל עוד פעם לחבר המועצה הנכנס ,יהודה טוויל
הרב חנוך זייברט :
בהצלחה ,וליגאל ,בהצלח ה בכנסת .רבותי ,כל בעלי התפקידים החדשים ,שאתם הולכים
להיות עסוקים כל כך הרבה ,שתהיה להם הרבה הצלחה .תודה רבה וערב טוב לכולם.
___ _______________
מר אברהם טננבוים
מזכיר העירייה

________ _ ______
הרב חנוך זייברט
ראש העיר
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ד.

קובץ ה חלטות

אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת . 2014

החלטה  :הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  , 2014להוציא את הרב משה
שלום מלאכי שהתנגד.
ה.

דו"ח כספי ריבעון . 9/15

החלטה  :הוחלט לאשר את הדו"ח הכספי ריבעון  , 9/15להוציא את הרב משה שלום
מלאכי שהתנגד.
ט.

שונות.

החלטה  :הוחלט ,פה אחד ,לא שר את השינויים בהרכב הוועדות השונות ,בעקבות
התפטרותו של חה"כ יגאל גואטה מהמועצה ,עפ"י המלצת ראש העיר.
ו.

אישור מינוי חברי דירקטוריון "מי ברק".

ז.

בחירת גב' לאה בן שמעון לחברה בדירקטוריון "מי ברק".

ח.

בחירת עו"ד אהרון )רוני( אהרוני לחבר בדירקטוריון " מי ברק".

החלטה  :הוחלט לאשר את מינוי החברים הקיימים לדירקטוריון "מי ברק" -הרב מאיר
שלמה גרינברג ,עו"ד מנחם הבלין ,רו"ח ישראל ברין ,עו"ד נתן בצלאל ,רו"ח מלי
גורדון ,רו"ח גילה חסקלזון ,עו"ד צופית דוד צדוק .שני החברים החדשים שנוספו
לדירקטוריון הם :עו"ד אהרון )רוני( אהרוני וגב' לאה בן -שמעון .כל המינויים הינם
לשנה עם אפשרות להארכה נוספת בעוד שנה .הרב משה שלום מלאכי התנגד להחלטה.
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