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השתתפו :

 ראש העיר -מ"מ ראש העיר

הרב אברהם רובינשטיין
הרב חנוך זייברט
הרב מנחם שפירא
הרב יהושע מנדל ,סגן רה"ע
הרב אליהו דדון  ,סגן רה"ע
הרב גדליהו בן שמעון ,סגן רה"ע
הרב ישראל משה פרידמן
הרב שלמה זכריה קוסטליץ
הרב מיכאל קקון
הרב שמחה ירחמיאל שטיצברג
הרב רפאל אליהו גרינב או ם
הרב שמואל יהודה גוטסמן
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן
הרב חיים מאיר לנגסאם
הרב ישראל הפטקה
הרב מא יר סלומון
הרב יעקב אברהם זכריהו
הרב ישראל בן ששון
הרב עו"ד בצלאל נתן
הרב אברהם קאהן
הרב משה שלום מלאכי
הרב מיכאל אלמליח
הרב אריאל ניר
מר יעקב וידר

נכחו:
הרב דוד פינקל ,רמ"ט רה"ע;
הרב גדליה סילמן ,עוזר רה"ע;
הרב ישראל דרנגר ,רמ"ט מ"מ רה"ע;
הרב יוסף צימט ,ע וזר מ"מ רה"ע;
יהודה ליבוביץ ,עו"ד  -היועה"מ של העירייה;
אהרון אדלר ,רו"ח  -גזבר העירייה;
אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה;
הרב חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
הרב נתנאל נחום ,מנהל אגף התברואה;
הרב יהודה ברטלר ,עוזר הרב יהושע מנדל ,סגן רה"ע;
הרב יוסף יעקובוביץ ,לשכת רה"ע ועוזר הרב חיים מאיר לנגסאם ,חבר הנהלת העירייה;
הרב יצחק לידר ,עוזר חברי הנהלה ומועצה;
מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
הרב יעקב רוזן ,מנהל מחלקת תרבות;
הרב בנימין שטיינהרט ,מנהל מח ' סקר נכסים ומוסדות;
הרב יעקב עקשטיין ,מנהל בית העירייה;
הרב אברהם כף ,מנהל הדואר והארכיון;
על סדר היום:
בחירת סגני ראש העירייה בשכר בהחלפה (סגן רביעי) (סעיף  15לחוק הרשויות
א.
המקומיות) (בחירת ראש עיר וסגניו) בהתאם להסכם – רצ"ב אישור גזבר ;
הסדרת הרכבי ועדות החוב ה וועדות הרשות ולהעמיד את מספר החברים על
ב.
המספר המחייב ,מקום בו נקבע הרכב מחייב לוועדה – בהתאם לטבלה המצורפת ;
האצלת סמכות טיפול בנושא הווטרינרי של חבר המועצה הרב ישראל משה
ג.
פרידמן .
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השבעת הרב מיכאל אלמליח לחבר מועצה
הרב אברהם רובינשטיין  -רה"ע  :טוב ,מורי ורבותי .אני פותח ישיבה מספר  5של מועצת
העירייה .נכבד את מזכיר העירייה ודוברה ,הרב אברהם טננבוים לקרוא לחבר המועצה
החדש להודיע את הנדרש בפקודת העיריות .יש חבר עירייה חדש אני רואה .אנחנו מברכים
אותו על כניסתו ומברכים אותו החברים.
מק ריא את הנוסח כדלקמן " :אני מתחייב לשמור אמונים
הרב אברהם טננבאום:
למדינת ישראל ולמלא את שליחותי במועצה " .
הרב מיכאל אלמליח  :מתחייב אני.
ב.

הסדרת הרכבי ועדות החובה וועדות הרשות ולהעמיד את מספר החברים על
המספר המחייב ,מקום בו נקבע הרכב מחייב לוועדה – בהתאם לטבלה המצורפת

הר ב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :בסדר ,טוב .אנחנו מתחילים סעיף א' .בחירת ,אני
מתחיל קודם סעיף ב' .הסדרת הרכבי ועדות החובה וועדות הרשות ,ולאמת את
מספר החברים על המספר המחייב מקום בו נקבע ההרכב מחייב לוועדה בהתאם
לטבלה המצורפת .זו הועברה לחברים ,רגע ,את הכל  ,איזו ועדה אתה?  ...יופי.
מה שהועבר לחברים,
 ...מוערכת  ...ראש העיר ,זה אומר שאם לא ,אם אנשים לא
חבר מועצה :
יתחברו זה לא יופיע בפרוטוקול .מי שמדבר ש...
הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :מה? מה אתה ,יש פה את התאגיד? יש פה את בחירת
התאגיד?
חב ר מועצה :

 ...התאגי ד.

הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :אבל הצבענו עליו כבר בפעם שעברה .מה? כן ,בסדר.
טוב .אני חושב בחרנו .טוב ,מורי ורבותי ,מועצת העיר מתבקשת להסדיר את
הרכבי ועדות החובה ,ועדות הרשות ולהעמיד את מספר החברים על המספר
המחייב ,מקום בו נקבע הרכב מחייב לוועדה  .בעקבו ת בדיקה נוספת  ,במסגרת
בחינת הרכב הסיעות בוועדות  ,בשל פניית חברי מועצה להיכלל כחברים בוועדות ,
עלה  ,כי במספר ועדות קיים חוסר התאמה להרכב המחייב .הצעת החלטה הועברה
עם הזימון .מי בעד?
הרב משה שלום מלאכי :שנייה אחת.
הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :בבקשה.
הרב מ שה שלום מלאכי :האופוזיציה גם שלחה מטעמה התייחסות לדבר הזה ,וגם כשאתה
כבר בא לתקן  ,כאילו  ,את החוק  ,אתה עובר חטא על פשע ומוסיף חטא על פשע
ולא מתקן .אנחנו מוחים נמרצות  .כל הרכבי הוועדות ברובם לא תואמים את
המחייב בחוק וגם לעניין ההרכב היחסי  ,כמובן  ,שלא בהתאם ל שיבוץ
האופוזיציה  .אתה פשוט מאוד עושה פה דבר שלא ייעשה ,מוסיף ,גם אחרי שפנינו
לבית משפט אתה מבזה את ההתייחסות שלך לנושא המהותי בחוק מול בית
המשפט  ,וזה דבר נבזי שלא מקובל ולא מצפים מראש עיר שפועל לפי החוק .זה
הכל.
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הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :מי בעד החלטה ,הצעת החלטה שהקראתי? מי נגד?
תודה רבה ,עבר .מי נמנע? מי נמנע? נמנע ,יופי.
החלטה  :הוחלט לאשר את הרכבי ועדות החובה וועדות הרשות ולהעמיד את
מספר החברים על המספר המחייב ,מקום בו נקבע הרכב מחייב לוועדה  .הרב
אברהם קאהן ,הרב משה שלום מלאכי ,הרב מיכאל אלמליח ומר יעקב וידר
התנגדו .הרב אריאל ניר נמנע.
וועדת משנה לתכנון ובניה
חנוך זייברט יו"ר
אברהם רובינשטיין
שמחה שטיצברג
מנחם שפירא
שלמה קוסטליץ
מ"מ פרץ אברומוביץ
מיכאל קקון
יהושע מנדל
מ"מ יהודה גוטסמן
אליהו גרינבוים
נתן בצלאל
מ"מ גדליהו בן שמעון
יעקב זכריהו
מ"מ אליהו דדון
ניר אריאל

וועדת רווחה
ייו"רשראל בן ששון
שלמה שטרן
ישראל משה פרידמן
ניר אריאל
חנניה צולק
חיים ולדר
שלמה גולדנטל
שעי' קרליץ
יעקב וידר
רות אנג'ל
יהודה מצרי
יחיאל ברייער
מאיר שמעון ווינרייך
גבריאל יוסף פולק
ברוך פלדמן
יהודה מרמורשטין
יוסף גרליץ
שמחה קרקובסקי
מנחם אלבוים

וועדת כספים
יו"ר אברהם רובינשטיין
מנחם שפירא
ישראל משה פרידמן
שלמה שטרן
מיכאל קקון
משה דוד מורגנשטרן
שמחה שטיצברג
חנוך זייברט
יהושע מנדל
שמואל יהודה גוטסמן
פרץ אברמוביץ
שלמה זכריהו קוסטליץ
גדליהו בן שמעון
אברהם פרטוש
נתן בצלאל
יעקב זכריהו
ישראל בן ששון
יעקב וידר

וועדת שילוט
חיים מאיר לאנגסם
מאיר סלמון
יעקב זכריהו

ועדת איכו"ס
משה מורגנשטרן יו"ר
משה מלאכי
ידידיה ידעי
יחיאל לוי
ישראל חנסב
מוטי ויסלובסקי
יהודה איזנברג
מרמורשטין
יוסף יעקובוביץ
דוד לרנר
פרץ אברמוביץ
ישראל בן ששון

מל"ח
אברהם רובינשטיין
חנוך זייברט
יעקב זכריהו
ישראל בן ששון
ישראל משה פרידמן
משה מלאכי
חיים נוגלבלט
מיכאל גוטווין
שימי קשש
שלמה בנזימן
צבי חסיד
שמואל ליטוב

וועדת מנגנון
פרדס כץ
יו"ר רפאל אליהו גרינבוים ישראל משה פרידמן
אהרון אדלר
יעקב וידר
שכטר לאה
אהרון מכלוף
יהודה ליבוביץ
יהודה מהצרי
משה ליבוביץ
עמיאל זגורי
שמואל ליטוב
אהרון קוריץ
דוד קופל
יוסי צימט
מנדי וידסלבסקי
שימי קשש
שלמה חנסב
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וועדה לענייני ביקורת
משה מלאכי יו"ר
משה דוד מורגנשטרן
אליהו גרינבוים
ישראל בן ששון
שמואל יהודה גוטסמן

רישוי עסקים
יו"ר נתן בצלאל
ישראל הפטקה
פרץ אברמוביץ
משה מורגנשטרן
מאיר סלמון

וועדת הנחות
גדליהו בן שמעון
פרץ אברמוביץ
מ"מ שלמה קוסטליץ
משה מלאכי

שפדן
גדליהו בן שמעון

יו"ר

דן תברואה
נתי נחום
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חינוך
חנוך זייברט יו"ר
פרץ אברמוביץ
שלמה שטרן
מאיר סלמון
אברהם קאהן
אליהו ברונר
שימי קשש
עמיאל זגורי
דוד אדלר
שעי' וינברגר
אליהו דדון
ישראל בן ששון

קידום מעמד הילד
שלמה שטרן
אברהם פרטוש
משה מלאכי
יעקב וידר
שלמה קוסטליץ
גדליהו בן שמעון
אליהו דדון
דריימן מרדכי
משה אפל
ליפשיץ
חיים ולדר
שימי קשש
שלמה בנזימן
יהונתן ספרא
ארלט מויאל
שעי' רוטנברג
יוסף גרליץ

רשות ניקוז הירקון
חנוך זיידמן

הקצאות
נרצחי טרור
וועדת
וועדה להנצחת נזכרים של
רכש ובלאי
סמים
שמואל ליטוב
משה מורגנשטרן יו"ר שמואל ליטוב נתן צבי כהן יו"ר
אהרון אדלר
אברהם פרטוש
אדלר אהרון
משה מלאכי
ישראל קשטן
יעקב וידר
גדעון רוט
אברהם פרטוש
יהודה ליבוביץ
גדליה ליכטיג לוינשטיין יוסף
יוסף גרליץ
יוסף רובינשטין
אהרון מכלוף
אסתי פיק
יהונתן ספרא
יהודה ליבוביץ יצחק שינפלד
שימי קשש
שושנה לרנר נתן מיכאל גוטסמן
מויאל ארלט
נתי נחום
יוסף סטל

מכרזים
רפאל אליהו גרינבוים יו"ר
שמחה שטיצברג
ישראל הפטקה
יהודה גוטסמן
פרץ אברמוביץ
מנחם שפירא
מיכאל קקון
ישראל משה פרידמן
משה מלאכי
פרטוש אברהם
יהושע מנדל
נתן בצלאל

נגישות
מיכאל קקון יו"ר
חנוך זייברט
אליהו דדון
אבשלום אוחיון
יהודה אייזינברג

מתנס
גדליה סילמן
אברהם קורנפלד
יצחק לידר
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חברה כלכלית
יו"ר אברהם רובינשטיין
חנוך זייברט
ניר אריאל
אברהם פרטוש
אסתי פיק
אנג'ל רות
אהרון אדלר
שמואל דדון
שמואל ליטוב
אביגיל שיקוביצקי

למיגור אלימות וועדת נכים
אברהם רובינשטיין
חנוך זייברט
מנחם שפירא
אהרן אדלר
חנוך זייברט
יהונתן ספרא
קוסטליץ\ מנדל
נתי נחום
נתן בצלאל
חיים נוגלבלט
יעקב זכריהו
ארלט מויאל
יעקב וידר
שמואל ליטוב
שלומי מלכא

תאגיד מי ברק
ישראל אורנשטיין
נתן בצלאל
גב' בן שמעון
רוני אהרוני
מנחם הבלין
מלי גורדון
אהרון אדלר
אסתי פיק
שמואל ליטוב

וועדת שמות
יו"ר אברהם פרטוש
יהושע מנדל
שלמה שטרן
אליהו דדון
דוד פינקל
גדליה סילמן
ישראל דרנגר
יעקב שכטר
יהודה מצרי
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ג.

האצלת סמכות טיפול בנושא הווטרינרי ל הרב ישראל משה פרידמן  ,חבר מועצת
העירייה.

הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :ג' ,אנחנו הולכים לסעיף ג' .האצלת סמכות טיפול
בנושא ה שירות ה ווטרינר י להרב ישראל משה פרידמן ,חבר מועצת העירייה  .אנחנו
בוועדות הקודמות כתבנו כוועדה ,זה לא ועדה .אין ועדת וטרינרי ת ,אבל מחזיק
תיק .מי בעד?
הרב משה שלום מלאכי :סליחה  ,רק רגע .זה כולל את ההדברות גם כן?
הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :לא ,ז ו תברואה .הדברות הן תברואה .מי בעד? מי
נגד? מי נמנע? תודה רבה.
החלטה  :הוחלט לאשר האצלת סמכות טיפול בנושא ה שירות ווטרינרי של הרב
ישראל משה פרידמן  ,חבר מועצת העירייה .הרב אברהם קאהן ,הרב משה
שלום מלאכי ,הרב מיכאל אלמליח ומר יעקב וידר התנגדו .הרב אריאל ניר
נמנע.
א.

בחירת סגני ראש העירייה בשכר בהחלפה (סגן רביעי) (סעיף  15לחוק הרשויות
המקומיות) (בחירת ראש עיר וסגניו)  ,בהתאם להסכם – צורף אישור גזבר

הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :סעיף א' .בחירת סגני ראש העירייה בשכר בהחלפה
סגן רביעי ,סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות ,בחירת ראש העיר וסגניו .בהתא ם
להסכם  ,רצוף בזה אישור גזבר .אני מבקש ממועצת העירייה למנות סגן רביעי
בשכר  ,ברוטציה  ,בהתאם לפקודת העיריות ולחוק הרשויות המקומיות ,בחירת
ראש רשות וסגניו וכהונתם תשל"ה (  ) 1976סעיף  , 15ועל פי חוזר מנכ"ל בעניין.
הסגנים המוצעים על פי ההסכם שמונח על שולחן המועצה  :הרב מנחם שפירא
לתקופה של מה  13.1.2019 -ועד ה  , 13.5.2021 -כולל .סמכויותיו ותפקידו בהמשך
למה שאושר בעבר ,כספים ,פיקוח ושיטור עירוני .מתאריך  2012 , 14.5.2012ועד
סיום הקדנציה ,יכהן כסגן בשכר הרב שלמה זכריה קוסטליץ ,סמכויותיו ותפקידו
יהיו תברואה .להזמנה צורפה ח וות דעת המפרטת את עלות העסקתם  ,וכן כי
עלויות אלו תוקצבו בתקציב שאושר ויכולת העירייה לעמוד בהתחייבויות
העלויות  ,כנדרש .לשם הזהירות  ,מבוקש האישור גם על פי סעיף  196לפקודת
העיריות .אנחנו מבקשים מהיועץ המשפטי ש יתן חוות דעת בעניין בהתאם לדין
ולנוהל .מה אומר היועץ המשפטי?
הרב משה שלום מלאכי :סליחה ,אתם משלמים גם כן עד עכשיו?
הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :רק שנייה ,נשמע מה אומר היועץ המשפטי.
הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :מה אומר היועץ המשפטי?
דובר:

אתה צרי ך רמקול ,היועץ.

(מדברים ביחד)
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עו " ד יהודה ליבוביץ :אני מאשר שאין מניעה משפטית למינויים האמורים .אין במינויים
חריגה  ,או סטייה מהוראות החוק או הנוהל .המועצה האצילה לסגנים סמכויות
כדין .לגבי הרב מנחם שפירא ,ידוע לי שאין כל ניגוד עניינים .לגבי הרב שלמה
קוסטל יץ ,כיוון שאינני ,לצערי ,בעל רוח הקודש והנתונים הרלוונטיים אדע
עליהם רק במועד הרלוונטי ,אז אני מציע שהמינוי שלו יהיה בכפוף לעמידה באי
ניגוד עניינים שיהיו רלוונטיים במועד שבו הוא יתמנה.
הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :מי בעד?
רגע ,רגע .החוק קובע ,החוק קובע שצריך לשים  45יום לפני כן
מר יעקב וידר :
על שולחן המועצה .עברו כבר יותר מ  50 -ימים  .ההסכם הזה רק עכשיו נוחת פה.
המינוי הזה לא חוקי.
התשובה היא שיש פסיקה של בג"צ נגד מה שאתה אומר .אני
עו " ד יהודה ליבוביץ:
אמציא לך ,אם אתה מבקש  ,אני אמציא לך.
מר יעקב וידר :

אני אשמח ,אני אשמח.

מר יעקב וידר :

אני יכול להגיד שתי מילים? ש אר הסגנים אין ניגוד עניינים?

עו " ד יהודה ליבוביץ:

שאר הסגנים זה כרגע ,אני קיבלתי את ההערות שלך .

מר יעקב וידר :

מה הם עושים בניגוד ,מה הם עושים ,סוכם ,כסגני ראש עיר?

עו " ד יהודה ליבוביץ:

א בל זה לא הנושא הרלוונטי.

מר יעקב וידר :
לאשר את המינוי,

אבל בשביל זה אנחנו ,אנחנו לא חותמות גומי .אנחנו רוצים

עו " ד יהודה ליבוביץ:

אנחנו מדברים ,אני מתייחס לנושא שעומד כרגע בפני המועצה.

הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :בסדר .דבר הרב,
אנח נו ,בשם חברי ,אנחנו מתנגדים למינוי של מנחם שפירא  .מר
הרב אברהם ק אה ן:
מנחם שפירא  ,כי הוא לא גילה שום ידידות כלפי ציבור בני התורה ואנחנו מוכנים
להושיט יד לידידות לכל אחד ובאמת  ,והוא  ,במפורש  ,הצהיר הצהרות לוחמניות
נגדנו ,אז לכן אנחנו מתנגדים.
הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :טוב ,מי בעד ההחלטה? מי נגד? מי נמנע? יופי .הישיבה
נעולה.

החלטה  :הוחלט לאשר סגני ראש העירייה בשכר בהחלפה (סגן רביעי) (סעיף
 15לחוק הרשויות המקומיות) (בחירת ראש עיר וסגניו) בהתאם להסכם  .הרב
אברהם ק אה ן ,הרב משה שלום מלאכי ,הרב מיכאל אלמליח ומר יעקב וידר
ה תנגדו .הרב אריאל ניר נמנע.

מר יעקב וידר :

רגע ,צריך ,ביקשתי לדבר .ראש העיר ,ביקשתי לדבר.
מי בעד ...

הרב אברהם רובינשטיין :
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מר יעקב וידר :

רגע ,ביקשתי לדבר .הגשתי לך בקשה לדבר.

הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע :איפה הגשת?
מר יעקב וידר :

למייל.

הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע:
מר יעקב וידר :

לא ראיתי .טוב ,ניתן לו לדבר.

כן ,הישיבה לא ננעלה.

הרב אברהם רובינשטיין  -רה " ע:

בבקשה ,בבקשה .רבותי.

ערב טוב ,חברים .אני רוצה שוב לברך את התושבים והתושבות
מר יעקב וידר :
שבאו להשתתף איתנו .כמו שהתחייבתי ,ישיבות המועצה בהן מתקבלות החלטות
על מיליונים מכספי התושבים חייבות להיות גלויות .
הרב עו"ד בצלאל נתן  :יש מישהו למטה? בבקשה אפשר לבדוק,
תאפשר לי לדבר ,מר בצלאל .בצלאל ,תאפשר לי לדבר .פה ז ו
מר יעקב וידר :
לא הדרך ,ז ו לא  ...הדרך ,תנו לנו לדבר .ואני אומר כאן שוב  .אם עסקני עיריית
בני ברק ימשיכו לנצל את הפרצה בחוק ולהרחיק את התושבים מישיבות מועצת
העיר  ,אנחנו נדאג שהחוק יתוקן.
בישיבות המועצה האחרונות התרעתי כאן בפני מועצת העיר על מצב התשתיות
הנורא בעיר ,על כך שקיבלתי הרבה מאוד תלונות מתושבים על כבישים הר וסים,
על בורות ענק שנפערו בעשרות כבישים בבני ברק ,על מדרכות מנותצות ועל סחף
של בוץ שחזר לתוך בתים .ה כתבה שפרסם בסוף השבוע העיתונאי אלי שלזינגר
באתר " בחדרי חרדים " רק חזקה את התמונה הנוראית .לא יתכן שתושבי בני ברק,
ילדים כקשישים ,יצטרכו למעוד בבורות .לא יתכן שכל נסיעה של כלי רכב בבני
ברק תהפוך לסכנת נפשות .בני ברק מדורגת כמקום רביעי בישראל בתשלומי
ארנונה  ,והתמורה היא ,אדוני ראש העיר ,כבישים מרוסקים ,בורות ענק  ,כמעט ,
בכל כביש בעיר .מצב התשתיות בעיר בקריסה מוחלטת ומה מעניין את עסקני
העירייה? לדאוג לג'ובים ,לבזב ז עוד מיליונים מכספי התושבים למען מינויים
פוליטיים שנסגרו בכלל בדילים ארציים ולא משרתים כהוא זה את תושבי בני
ברק .במקום לכנס בדחיפות את מועצת העיר לדון במצב התשתיות בעיר כינסתם
אותה בבהילות  ,כדי מה? כדי לוודא שהג'ובים מאושרים  ,כדי למנות בעלות של
מיליוני שק לים  ,שחשובים כנראה יותר מאשר חייהם של תושבי בני ברק .אני
שואל האם אין גבול לבושה ? לגבי הישיבה הזאת ,אני רוצה להתריע  ,כי היא לא
חוקית .בדיוק  ,כמו הישיבה הקודמת גם הישיבה הזו מלאה בפגמים ,מנוהלת
ברשלנות ואני שוב אצטרך לפנות למשרד הפנים כדי ליידע אותם שזה מתנ הל שלא
כחוק .יש נוהל פשוט וברור  ,שאפילו היועץ המשפטי אמור להבין אותו  ,והיועץ
המשפטי פשוט בוחר לעצום את עיניו .הישיבה הזאת מכונסת  ,אך ורק  ,בגלל
שהתעקשתי על כך שהחוק יקוי י ם גם בבני ברק  ,ואני אומר לכם שוב  ,אני לא הולך
לוותר .כספי התושבים אינם הפקר וחובה להתנה ל איתם כחוק .היועץ המשפטי
שכח לעדכן אתכם מה החוק  ,אז אני אעדכן אתכם .החוק קובע כי בתוך חודשיים
מיום הבחירה תחליט המועצה על המינוי ,המועד הקבוע לישיבותיה ובלבד שזה
לא יהיה ביום המנוחה השבועי זולת אם יסכימו כל חברי המועצה .עד שתחליט
המועצה על מועד קבוע לישיב ותיה יתקיימו הישיבות ביום רביעי  ,הראשון לכל
חודש  ,בשעה שש ,כלומר הישיבה הזו לא חוקי ת  ,אדון היועץ המשפטי .גם לגבי
השיבוצים בוועדות ,החוק קובע שהרכב הוועדות צריך לשקף את הרכב חברי
המועצה  ,והשיבוץ הוא לא רק בחברי המועצה ,הוא גם בנציגי הציבור .ראש העיר,
למרות שחייב להתייעץ מראש עם האופוזיציה על שיבוצי הוועדות ועל רשימת
המקומות ש ל אופוזיציה לוועדות הוא לא עשה את זה ,על כן גם נציגי חברי
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המועצה וגם נציגי הציבור  .מלבד זאת לפי הוראות החוק המפורשות חובה על
הסיעות להמליץ על נציגי הציבור מטעמ ן לוועדות .לא רק שזה לא נעש ה ,גם לא
ניתן לאופוזיציה לשבץ את חלקה בוועדות .יש פה צפצוף על החוק ברגל גסה  ,ואני
מצפה לתגובה מהיועץ המשפטי לעניין .אני  ,באמת  ,שואל אותו כיצד הוא מאשר
את זה .מדובר על ועדות שמחליטות על מיליוני שקלים מכספי התושבים  ,ואני
דורש שהמינויים יתנהלו כחוק .אני מבין את הרצון של העסקנים להמשיך לחגוג ,
כפי שהיו מורגלים במשך שנים  ,אבל לא אתן שזה יקרה במשמרת שלי .גם אם לא
הקשבתם ,זה יהיה בפרוטוקול .תודה רבה.
החלטה  :הוחלט  ,לאשר את פרטי  -כל מועצת העירייה ,מישיבתה מס'  , 4מיום שני ,כ"ג
בטבת תשע"ט (  , ) 31.12.18להוציא את הרב אברה ם קאהן ,הרב משה שלום מלאכי ,הרב
מיכאל אלמליח ומר יעקב וידר שהתנגדו .הרב אריאל ניר נמנע.

________ _ ______
אברהם טננבוים
מזכיר העירייה

___ _______________
הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר
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