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סקירה על הערכות לפתיחת שנת הלימודים החדשה;
דו"ח הביקורת המפורט לשנת ) 2013דיון גם בישיבה מס'  2של ועדת הביקורת העירונית(;
דו"ח כספי שנתי מבוקר ,ליום שלישי ,כ"ח בטבת תשע"ד )) (31.12.13דיון גם בישיבה מס'  9של ועדת
הכספים העירונית(;
מכרז  – 105/2014שירותי אחיות לילדים עם צרכים מיוחדים ,פטור ממכרז חוזר;
מינוי רו"ח אהרון אדלר ,גזבר העירייה לדירקטור ב"שופרסל".

א .סקירה על הערכות לפתיחת שנת הלימודים החדשה.
אני חוזר על מה שאמרנו ,שבעזרת השם יתברך אנחנו מתחייבים פה ,בשם
הרב אליהו דדון:
ראש העיר ,שאנחנו נפתח את שנת הלימודים כסדרה ,למרות הגידול הטבעי שהיה .בני ברק כיום – גני
ילדים ,יסודי ,על יסודי ,כולל הישיבות הקטנות – מעל  65,000תלמידים .אמרנו ,בשביל לסבר את
האוזן ,בבתי הספר היה בשנת תשע"א  43,000תלמידים ,היום אנחנו עומדים על  .46,500בגני הילדים,
בשנת תשע"א היו  ,13,000כיום אנחנו חוצים את ה 16,000 -תלמידים בגני הילדים .וזה מבורך.
אז כמו שאמרנו ,גני הילדים זה  16,000תלמידים ,זה כולל את הממלכתי ,ממלכתי דתי ,החרדי
העירוני ,מוכר שאינו רשמי ,החינוך המיוחד – זה ב 481 -כיתות ברחבי העיר ,מתוכן  209גני ילדים
עירוניים.
בהוראת ראש העיר ,השנה לא נפתחו גני ילדים מעבר לגני הילדים הקיימים .נפתחו  5גני ילדים על ידי
העמותות .לצערי הרב ,זה יצר איזו שהיא בעיה מסויימת של מרחקים לא סבירים באזורים מסויימים,
אבל זה עדיין עומד בתקנות של משרד החינוך ,זה פחות מ 2 -ק"מ.
הרב חנוך זייברט:
הרב אליהו דדון:
הרב חנוך זייברט:

הרבה פחות .הרבה פחות .לא מגיע ל 500 -מטר.
לא ,לא ,אם אתה לוקח מאורליאן עד רחוב דמשק אליעזר,
 900מטר.

אז המרחק הוא כמעט קילומטר .ישנה בעיה נוספת שהתעוררה בימים
הרב אליהו דדון:
האחרונים ,שחלק מחברי המועצה האירו את אוזני בעניין הזה .אנחנו שלחנו לעמותות ושיבצנו
בעמותות תלמידות מסויימות .מה שקורה זה שהעמותות גובות  250שקל בגני ילדים ,ואנחנו שיבצנו
את הילדים האלה ,ובאים בטענה .אני לא מבין .לא רק ששיבצת,
הרב חנוך זייברט:

גני בנים?

בנות .טעמה ברחוב  ...גובה  250שקל לחודש מכל תלמידה .והורים באים אלי
הרב אליהו דדון:
ואומרים – אני לא מבין ,אתם גם שולחים אותנו לעמותות ,גם נותנים לנו מקום רחוק יותר וגם גובים
מאיתנו  250שקל.
הרב חנוך זייברט:

לא יכול להיות.

זה כן יכול וזה במציאות ,זה מה שקורה במציאות .אני אומר לך שהורים היו
הרב אליהו דדון:
אצלי 250 .שקל בחודש .היו אצלי הורים.
הרב חנוך זייברט:

שלא ישלמו.

שאלתי את ספרא מה עושים במקרה כזה ,הוא אמר לי דבר חדש ,הוא אמר לי
הרב אליהו דדון:
שהשנה ,שמחשיבים אותנו כעמותה יותר משנים עברו ,גם עיריית בני ברק יכולה לגבות  250שקל
היום .אז אנחנו צריכים להחליט ,או שאנחנו מממנים את ה 250 -שקל האלה ,או שאנחנו גובים 250
שקל .אני לא אומר שלא .בעבר כן גבינו .היה איזה שהוא קריטריון איך אנחנו גובים ,היה מדרג

מסויים ,לפי גובה ההכנסה ,וזה מה שעשינו .אז צריך לקבל החלטה מה אנחנו עושים עכשיו – או
שאנחנו ,עיריית בני ברק ,גובה גם כן ואז 'בא לציון גואל' וגובים מכולם .חוקי ,אומר ספרא ,השנה זה
חוקי .הוא בירר את העניין הזה ,הוא התקשר ואמר לי שבחוזר מנכ"ל החדש של משרד החינוך ,אומר
שכן העירייה יכולה לגבות .שאלתי אותו מפורשות .הבעיה הזאת ,אנחנו ניתן עליה את הדעת.
הרב שמחה שטיצברג:

לא גן חובה.

הרב אליהו דדון:

לא חובה ,אבל מגיל  3.5היום.

הרב חנוך זייברט:

אנחנו לא מודעים לזה .צריך למצוא פיתרון לזה.

אז לכן ,אנחנו נמצא פיתרון ,נשב ונמצא לזה פיתרון .בכל מקרה ,זה לא משנה
הרב אליהו דדון:
מה הסיבה ,אנחנו שיבצנו את התלמידות האלה ,אנחנו צריכים לתת את הדעת איך אנחנו פותרים את
הבעיה הזאת.
לגבי הדיווח על החינוך המיוחד – יהודה לוי נמצא פה ,הוא יעביר את זה מיד אחרי.
לגבי הסמינרים – מה אני יכול להגיד? תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה ,בעזרת השם יתברך.
הנושא של הסמינרים מטופל לאורך כל השנה .השנה היה גידול קיצוני של  140תלמידות נוספות .מחזור
גדול ,משהו קיצוני השנה 140 ,תלמידות ,זה יצר לנו בעיה לא פשוטה .אני חייב לציין את גב' אלקיים,
סמינר אלקיים ,שהוא אחד הסמינרים המובילים בעיר .היא פתחה כיתה נוספת 40 ,תלמידות בכל
שכבה .לגבי הסמינרים האחרים שהיו אמורים לפתוח כיתה נוספת ,לצערי הרב לא פתחו .היו אמורים
לפתוח .יכול להיות עם לחץ גדול יותר היו כן פותחים ,בפועל הם לא פותחים .זה יצר לנו בעיה .אנחנו
יושבים על המדוכה לראות מה לעשות בעניין הזה .אסור לנו להתחיל את שנת הלימודים שיש לנו בנות
בחוץ .אסור שזה יקרה .מנחם ,אתה יושב בבית של ראש הישיבה ,אז אפשר ,אפשר לעשות משהו ,באמת
צריך לעשות משהו .יש משפחות מצויינות.
הרב עו"ד נתן בצלאל:

כמה בנות יש בחוץ?

הרב אליהו דדון :

המספרים הם לא כל כך גבוהים .אסור להגיד אותם פה ,כי הוא יישב שאנן.

הרב עו"ד נתן בצלאל:

לא ,לא ,בבקשה ,תגיד .אני רוצה לדעת .כמה ספרדיות? כמה אשכנזיות?

הרב אליהו דדון:

יש גם אשכנזיות לצורך העניין.

הרב חנוך זייברט:
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הרב משה שלום מלאכי:
...

בנושא הקודם ,אם אתה רוצה להעביר בקשה רק לבית של ראש הישיבה

מלאכי ,לא זה הכיוון .אני יכול להיכנס לראש הישיבה ,ראש הישיבה
הרב אליהו דדון:
מאוד מחבב אותי ,תאמין לי .אנחנו נסדיר את הבנות הלא מסודרות במיידי .יש לנו רגישות מיוחדת.
למעשה אין לנו שום בעיה ,יש לנו ברוך השם ,אנחנו מאוד רגישים .לגבי הנושא הזה של הסמינרים,
אנחנו באמת רגישים ,זה נושא מאוד רציני .אנחנו משתדלים לא לכפות על ההורים ולא לשבץ אותם
במקומות שהם לא רוצים .אנחנו עושים כל השתדלות ,ואתמול ישבתי עם קבוצה של הורים לשכנע

אותם .תאמינו לי ,יש סמינרים ספרדיים הרבה יותר טובים מהסמינרים האשכנזיים ,וצריך שיפול
אסימון לכל מיני אנשים ,אבל ,אלה שכן רוצים והם מוכנים ללכת לסמינרים האשכנזיים ,למה
שנמנע את זה? אני מנסה למנוע .אני חושב שזה לא כדאי להם ,אבל אם הם כל כך רוצים ,הדרך
תהיה פתוחה בפניהם.
השבוע יצאתי לסיור עם ראש העיר .אנחנו נמצאים בתנופה של בנייה של מוסדות חינוך וגני ילדים,
מעבר לתוספות של בניינים קיימים ,כמו כינור דוד ו ...מעבר לגב'  ...שאנחנו משפצים לה קומה
נוספת .ויש בתי ספר .קיבלנו רק תוספות עכשיו .אנחנו רכשנו  16קרוואנים לצרכים הנוספים .ביזמת
ראש העיר ,אנחנו בונים בעזרת השם ב 7 -בתי הספר החדשים  14גנים  ...של תורה ומלאכה ברחוב
הקישון .אין ספק שזה יתן מענה למוסדות התורה בקריית הרצוג ,פרדס כץ ומקומות אחרים .בשלב
ראשון ייבנו  2בתי ספר 4 ,גני ילדים .אנחנו נשב ונחליט מי אלה הזוכים בעניין הזה .אנחנו נסתכל
ונראה את הצרכים ונפעל לפי הצרכים.
שיפוצים במוסדות חינוך – העירייה השקיעה כ 20 -מיליון שקל .נושא הצהרונים ,בעזרת השם ראש
העיר יש לו ישיבה היום,
הרב מיכאל קקון:

אמרו שזה אושר כבר.

לא ,עדיין זה לא אושר .זה לא שלא אושר ,יש מדרג מסוים ובמדרג הזה,
הרב אליהו דדון:
לפי  ...וכו' וכו' ,זה יצור בעיה במגזר החרדי.
הרב מיכאל קקון:

אלי ,זה קשור גם אלינו?

כן .אין בעיה שזה מאושר .הבעיה פה רק במגזר החרדי ,לאור זה
הרב אליהו דדון:
שהדברים אצלנו ,יש יותר מדי אברכים ,אז יש כאן בעיה .ראש העיר יושב עכשיו בשעה  18:00עם
פורום ראשי הערים החרדיות ונקווה שמשם תצא,
הרב חנוך זייברט:

תצא הצעקה.

אני רוצה לסיים .אני באמת רוצה להודות ,בשלב של התודה ,להודות
הרב אליהו דדון:
לצוות ,באמת ,צוות האגף ,צוות קטן ,יעיל ,חרוץ ,עושה עבודה במהלך השנה ,ממש עבודת קודש –
הרב יהונתן ספרא ,מנהל האגף; הרב יהודה לוי ,המשנה למנהל האגף שאני הולך לתת לו רשות דיבור
מיד ,וסגן מנהל האגף – מר רפי דובלין ,הגב' רובין ,מנהל מחלקת גני הילדים – הרב גבריאל כהן
והמפקחת מרגלית כהן ... ,גורדון .ואי אפשר בלי להזכיר את שמואל  ...והצוות המסור שלו ,ה-
קב"סיות בראשות גב' אורלי  ....ידידי ורעי ראש העיר ,שאני מקווה שאת הנושא של הסמינרים
אנחנו לא נזניח בעזרת השם יתברך .הרב רובינשטיין ,על מהלך יפה של כיתות א' ,שאנחנו נתחיל
בעזרת השם ברגל ימין פתיחה של שנת לימודים כסדרה .הרב יהודה לוי.
???

אבל לא שמעתי תשובה – כמה בנות מחוץ לסמינרים?

הרב עו"ד נתן בצלאל  :ראש האגף ,לא קיבלנו תשובה כמה בנות,
אני עונה לך .מה שקורה היום ,יש לנו נכון להרגע ,יש לנו  23בנות לא
הרב אליהו דדון:
מסודרות ,פלוס  13בנות אשכנזיות שעדיין לא מסודרות .היו אצלי אתמול חלק מההורים של הציבור
האשכנזי ,אני משתדל לטפל להם בעניין ,יחד עם ראש העיר הרב אייזנברג שנמצא פה .חלק רוצים

בויז'ניץ .הם היו בגור ולא התקבלו ,הם רוצים בויז'ניץ ,צריך לעשות כל מאמץ שבעזרת השם גם
הנושא הזה יסודר .הרב יהודה לוי.
אני אומר שכל בת שלא מסודרת ,באמת ,זה כאב גדול מאוד ,אבל
הרב ישראל משה פרידמן :
אני רוצה לברך את הרב דדון על המאמצים הגדולים ,שבסופו של דבר הכמות של הבנות שלא סודרו
ירדו בגדול מהשנים הקודמות .זה מראה על כמה בנות כן סודרו ,ואנחנו מקווים שכל הבנות יסודרו.
אבל צריך לקחת בחשבון שהגענו למספרים האלה ,כשהשנה היו  140בנות
הרב אליהו דדון:
נוספות מעבר למחזור הטבעי .צריך לקחת את זה בחשבון.
אני חושב שאין לי הרבה מה להוסיף אחרי ששמענו את הסקירה מהרב דדון,
הרב יהודה לוי:
ראש אגף החינוך .רק שתי נקודות:
בחינוך המיוחד אין הרבה שינויים ממה שהיה ב -תשע"ד .יש לנו היום ,במקום  73גנים ,עלינו ל,75 -
נוספו  2גנים ב"עזר מציון" .מעבר לכך 48 ,גנים טיפוליים שהעירייה ניהלה ב -תשע"ד היא ממשיכה
לנהל ב -תשע"ה .מה שנוסף ,זה פיגור קל ובינוני ב"עזר מציון" .יש לנו כ 30 -כיתות מקדמות בבתי
ספר .שוב פעם ,לא היה גידול טבעי ממשרד החינוך .הצטמצמנו והעירייה פותחת כיתה אחת בנים ,בית
חינוך בקריית הרצוג ,אצל הרב משה קליין ,ו 2 -כיתות במעיין החינוך התורני .מעבר לזה ,בגלל שלא
היה גידול טבעי ,פוזרו ילדים עם החלטות של ועדת השמה בכיתות רגילות ,לצערנו .בבתי ספר חינוך
מיוחד ,שוב פעם ,בגלל שאין גידול טבעי ,הצטמצמו בבתי הספר הקיימים ,שזה  4בתי ספר של אוהל
שרה 3 ,בתי ספר של אורחות חיים 2 ,מוסדות של שתילים אוהליך ,ויש לנו את בתי הספר של עלה עם
 20כיתות חינוך מיוחד ,פיגור בינוני וקשה .מה שיש חידוש השנה ,זה שמתוך כ 730 -ילדים שנמצאים
בגנים הטיפוליים ,אנחנו הצלחנו לצמצם את הנושא של ההסעות .הגענו למספר  161 -ילדים זכאי
משרד החינוך להסעות .ילדים שלא זכאים להסעות ממשרד החינוך ,זה כ 350 -ילדים ,מתוכם לא
זכאים בכלל בגין החלטה של העירייה ,שעד  1,000מטר מהבית לא מסיעים ,יש לנו  155ילדים .וילדים
שזכאים להסעה מטעם העירייה,
הפוך – עד  2ק"מ לא זכאים ממשרד החינוך .עיריית בני ברק לקחה על
הרב חנוך זייברט:
עצמה לממן את הקילומטר הפרש ,בהשתתפות ההורים.
זו הכוונה .את זה אני ממשיך .יש לנו  292ילדים שהעירייה לקחה על עצמה
הרב יהודה לוי:
לממן את ההפרש בגין המרחק מהבית בין קילומטר ל 2 -ק"מ ובתשלום סמלי של ההורים 250 ,שקל,
אנחנו נסיע אותם את שנת הלימודים תשע"ה .מעבר לכך אין הרבה שינויים בנושא של החינוך
המיוחד .בחינוך הרגיל ,וגם בבינוי ,שמעתם סקירה מהרב דדון .תודה.
הרב עו"ד נתן בצלאל :רבותי ,אנחנו בשכונת נווה אחיעזר ,לצערנו נמצאים שם  3גני חינוך מיוחד.
לתושבי השכונה ,כרגע ,אין שום גן לילדים עצמם ,ובגלל זה את הילדים שבחינוך רגיל מעבירים אותם
לגנים מחוץ לשכונה .אני מבקש ,אם אפשר ,לפנות לנו בגני חינוך מיוחד ,כי ממילא חינוך מיוחד
נמצאים בהסעות.
הרב חנוך זייברט:

או קיי .שמענו.

הרב אברהם רובינשטיין :רק רגע ,זה התחלה של ישיבת המועצה? בגלל שדיברתי עכשיו עם ספרא ,למה
הוא לא בא ,הוא אמר – רק אתמול אברהם טננבוים הודיע לו.

מר אברהם טננבוים:

אברהם טננבוים מקבל הוראות את מי להזמין.

הרב אברהם רובינשטיין :אני חושב שהיה מן הראוי ,ואני מביע את מחאתי שמנהל אגף החינוך,
הרב אליהו דדון:

אני רוצה להתנצל שהרב ספרא ,מנהל האגף,

מר אברהם טננבוים :אני קיבלתי אתמול הנחיה להזמין  5אנשים מאגף החינוך – ספרא ,גם יהודה
הלוי הוזמן רק אתמול ,וגבי כהן,
הרב אברהם רובינשטיין :לא האשמתי אותך .אתה לא צריך להגיש תגובה.
קודם כל ,אנחנו מתנצלים .אנחנו קיבלנו את הבקשה אתמול אחה"צ ,אבל אני
הרב אליהו דדון:
לא מוותר ,בעזרת השם ,להלאות אתכם עם מצגת מסודרת בישיבה הבאה ,בעזרת השם ,ברשות ראש
העיר ,תהיה מצגת ונלאה אתכם.
הרב עו"ד נתן בצלאל :בסיום שנת הלימודים.
הרב אברהם רובינשטיין :אני חושב שההתנצלות לא לעניין ,אבל לא משנה ,תגיד – קרתה טעות – ושלום
על ישראל.
רבותי ,באמת היו צריכים להביא את הרב ספרא ואנחנו מתנצלים שהוא
הרב חנוך זייברט:
לא נמצא .אנחנו נשתדל בפעם הבאה להזמין בזמן את האנשים שיוכלו להגיע .אנחנו חושבים שהרב
ספרא עושה עבודה מאוד טובה .הוא פעל רבות לפתיחת שנת הלימודים והיה אמור להיות פה ,וחבל
שהוא לא נמצא פה .בזה נגמר הנושא של הרב ספרא.
???
הרב חנוך זייברט:

יש לו היום במשרד החינוך.
בסדר .היינו יותר שמחים אם הוא היה פה .נגמר הסיפור.

הרב אברהם רובינשטיין :אבל אם מודיעים לבן אדם  4ימים קודם ,כמו שהודיעו לחברי המועצה ,כל
אחד יש לו סדר יום.
הרב חנוך זייברט:

אני התנצלתי.

הרב אברהם רובינשטיין :בסדר .לא אתה אשם .לא מאשימים אותך .לא ביקשו ממך התנצלות.
לסיכום ,אני באמת חושב שמגיעות תודות לכולם שפתחו את שנת
הרב חנוך זייברט:
הלימודים .לרב אליהו דדון ,שעומד בראשות האגף .אני חושב שאחד הדברים היפים שעושה עיריית
בני ברק ,שהיא לא עושה חשבונות אישיים .זה שכולנו סומכים ידינו על אברהם רובינשטיין לגבי בתי
הספר היסודיים והוא עושה את עבודתו כבר במשך שנים רבות בנאמנות ובגיבוי מלא של ראשי הערים,
שלי ושל ראשי הערים הקודמים ,בגיבוי מלא של מנהל האגף ,של מחזיק תיק האגף ,או מנהל האגף.
באמת ,אני חושב שבזכותו אנחנו פותחים כל שנה את בתי הספר היסודיים בצורה מיטבית .תאמינו לי,

זה לא קל ,אני רואה את ההחלטות שלו,
הרב אברהם רובינשטיין :אני לא עושה את זה לבד.
אמרתי ,לא לבד ,לא אמרתי לבד .אני רוצה להגיד לכם ,זו לא החלטה
הרב חנוך זייברט :
קלה להגיד לאנשים שגרים ברחוב הרב רוזובסקי ללכת לרמת אלחנן ,כשהם רואים את החלונות של
בית ספר זכרון מאיר .אני לא יודע אם זו החלטה שהיתה השנה ,אבל אני יודע שהיו שנים שהוא עמד
בפני הורים עם החלטות כאלה .או שאנשים מלנדאו יילכו לשיכון ג' ,או הפוך ,מהירש לשיכון ג'
ומלנדאו לזיכרון מאיר .כל אלה החלטות קשות .זה לא נעים לעשות את העבודה הזאת ,הוא עושה את
זה .אני חושב שהוא זכאי לגיבוי ,הוא מקבל את הגיבוי המלא על הדברים האלה.
אני חושב שיש לנו צוות מעולה בהכנת שנת הלימודים לגבי בינוי .זה שאחראי על תיק הבינוי של
מוסדות החינוך זה חנוך זיידמן ,שאחראי על הנושא הזה .יהודה לוי שמטפל בפרוגראמות .ואני חושב
שאנחנו מתקדמים יפה מאד .אנחנו לקחנו השנה פרוייקט להתחיל לפנות את בית ספר אוהל שרה.
השבוע פינינו אותו מהמקום שלו הקודם ,כאשר אנחנו מנסים לעשות פיילוט ולהוכיח שניתן לקראת
שנת הלימודים הבאה להתחיל לדאוג למקום בבניין החדש .אמרנו לחברה למשק וכלכלה שזה יהיה
המבחן שלהם להמשך עבודה איתם ,כי אנחנו חושבים שתהליך הבנייה ומהירות הבנייה זה אחד
המרכיבים החשובים שצריכים להיות כאן .אני מאמין שנעמוד בזה ,ותודות באמת לחנוך זיידמן
וליהודה לוי ,בוודאי לשמואל כהן צדק ,שהוא הצוות המוביל בדברים האלה .באמת ,יש להם עבודה
קשה השנה ,כי יש לנו עוד כמה בתי ספר שמתחילים לבנות אותם בקרוב ואני מקווה שבאמת בכולם
נצליח לעמוד ,פחות או יותר ,במשימה.
שמענו כולנו ש 3 -גנים בנווה אחיעזר,
הרב עו"ד נתן בצלאל :א ני רוצה פיתרונות.
הרב חנוך זייברט:
יהיה פיתרון.

אתה רוצה פיתרונות ,לא תקבל פיתרונות פה .אני מודיע לך ,פה לא

הרב עו"ד נתן בצלאל :אז יש לי עוד דבר ,עוד בקשה.
הרב חנוך זייברט:
הרב אליהו דדון:
הרב חנוך זייברט:
הרב אליהו דדון:

אמרת ,נבדוק ,בסדר.
ואנחנו ניתן את הדעת לקראת שנה הבאה בעזרת השם ,נמצא פיתרון.
אבל הוא רוצה פיתרון.
הוא צודק.

הרב עו"ד נתן בצלאל :יש לי עוד שאלה .אני פניתי השבוע לאגף החינוך לקבל את הרשימה של הגנים,
ולצערי לא קיבלתי .כחבר מועצה לא קיבלתי ,ואמר לי מר גבי כהן שהוא לא יכול להביא לי .למה? כי
היועץ המשפטי אמר לו שאי אפשר להעביר לחבר מועצה את המסמכים האלה.
הרב חנוך זייברט:

יש נוהל קבלת מסמכים.

הרב עו"ד נתן בצלאל :אני רוצה לקבל תשובה מהיועץ המשפטי.
אתה לא מקבל בישיבת מועצה .עם כל הכבוד לך ,אתה יכול לפנות אלי,
הרב חנוך זייברט :
יש נוהל קבלת מסמכים ,מגישים בקשה ,חופש המידע .אם תפנה מחר ,תקבל את נוהל הבקשות ,תפנה
לפי הנוהל – תקבל תשובות לפי הנוהל.
הרב עו"ד נתן בצלאל :האם אפשר להביא לך את חוק חופש המידע?
תביא לי מחר בישיבה אצלי ,אבל תאמין לי שלא פעלת לפי התקן .ואני
הרב חנוך זייברט:
לא חושב שאתה צריך לפנות פה ליועץ המשפטי שיתן לך תשובות .עם כל הכבוד ,צריך לכבד אחד את
השני ,ולא פונים פה ליועץ המשפטי ואתה עושה לו משפט – למה לא נתת לי תשובות כאלה? יש נוהל.
אז תפנה ,או אלי ,או למנהל האגף ,ותבקש לקבל מה הנוהל של תשובות שמקבלים ,ותקבל תשובות
לפי נוהל מסודר.
הרב עו"ד נתן בצלאל :הצעה נוספת לחברי המועצה .היות ושמענו כאן מראש אגף החינוך ,הרב דדון,
שלצערנו יש עוד  36בנות שעוד לא התקבלו לסמינרים ,אני מציע הצעה ,ההצעה שלי היא שלא תתקיים
פתיחת שנת הלימודים עד שהבת האחרונה לא רשומה בתוך הסמינרים.
 .100%או קיי ,תודה רבה .טוב מאוד שזה רשום בפרוטוקול ,כל
הרב חנוך זייברט:
ההצעות שלך ,נדון בזה בהמשך .תודה.
ב .דו"ח הביקורת המפורט לשנת .2013
אני פותח את ישיבת המועצה מס'  13של מועצת העירייה .דו"ח
הרב חנוך זייברט:
הביקורת נדון בוועדת הביקורת היום .קודם היתה סקירה על מערכת החינוך ,עשינו את זה בהקדמה,
בפתיחה .תודות לכל אלה שדיברו .דו"ח הביקורת – ועדת הביקורת ישבה היום ואימצה את דו"ח
הביקורת .אנחנו רוצים לאשר את זה גם במליאה .מי בעד דו"ח הביקורת? בבקשה שירים את ידו.
מישהו נגד? לא.
החלטה :הוחלט לאשר את דו"ח הביקורת המפורט לשנת .2013
ג .דו"ח כספי שנתי מבוקר ,ליום שלישי ,כ"ח בטבת תשע"ד ).(31.12.13
ועדת הכספים ישיבה היום ודנה בדו"ח הכספי המאושר .למעשה כבר
הרב חנוך זייברט:
הסברנו בוועדת הכספים שהדו"חות האלה נדונו בוועדה קודמת .עברו לאישור משרד הפנים ,קיבלו את
אישורם ,מביאים את זה לדיון נוסף לאחר אישור משרד הפנים .האם יש למישהו הערה מסוימת?
בבקשה ,מי בעד הדו"ח הכספי? תודה רבה.
החלטה :הוחלט ,ברוב קולות ,לאשר את הדו"ח הכספי השנתי המבוקר ,ליום שלישי ,כ"ח בטבת
תשע"ד ) .(31.12.13נמנע :הרב משה שלום מלאכי.

הרב יעקב וירז'בינסקי:

יש לי כן הערות .כמה הערות יש לי כן.

הרב חנוך זייברט:

בבקשה.

הרב שמחה שטיצברג :לא ,לא ,לא ,הצביעו כבר.
הרב חנוך זייברט:

לא משנה .הערות מותר.

הרב יעקב וירז'בינסקי:

אני מתנצל .הייתי פה כל היום,

הרב חנוך זייברט:

קיבלת .קיבלת.

הרב יעקב וירז'בינסקי:
המים זה אותו רואה חשבון?

אני אעשה את זה קצר .רואה החשבון של החברה הכלכלית ותאגיד

הרב חנוך זייברט:

אין לי מושג.

הוא נותן פה מאזן ,בלי אישורים מסוכמים מחברות הבת שלך .הוא
הרב יעקב וירז'בינסקי:
כותב במפורש – לא קיבלתי יתרות .אתה יכול לכתוב בכל המאזן ,עמוד שלם ,בעמוד  – 20לא התקבל
אישור ,לא התקבל אישור ,לא התקבל אישור – אז תקן את העמוד הזה.
רו"ח אהרון אדלר:

הדו"ח יצא.

הרב יעקב וירז'בינסקי:

אז זה לא נראה בסדר.

רו"ח אהרון אדלר:

היה ויכוח על  4מיליון שקל שנגרר במשך שנה וחצי.

הרב יעקב וירז'בינסקי:

אז למה הזדרזתם להוציא את המאזן? ששם יזדרזו .זו חברת בת שלך.

הרב חנוך זייברט:

אם בזכות זה  ...הרווחנו  4מיליון שקל – לא נורא.

הרב עו"ד נתן בצלאל :אני חושב שזה לא אותו רואה חשבון ,תבדוק .רואה החשבון של החברה
הכלכלית ו"מי ברק" אלו שני רואי חשבון שונים.
הרב יעקב וירז'בינסקי:
עמוד .23

ביאור  – 12אתה יכול להסביר לי את הנושא של התחייבויות תלויות?

התחייבויות תלויות זה התחייבויות לתביעות משפטיות שאני לא יודע
רו"ח אהרון אדלר:
איך הם יסתיימו .אני צריך להסביר לך את זה ,יעקב?
אתה לא צריך להסביר לי ,אבל אתה צריך להסביר לי את הסכומים
הרב יעקב וירז'בינסקי:
הגדולים האלה ,מה קורה פה ,ממה זה מורכב ,מה הסיכויים שלהם.

רו"ח אהרון אדלר:
מהותי.

קודם כל ,כפי שאתה שם לב ,ההתחייבויות התלויות ירדו בסכום מאוד

הרב חנוך זייברט:

אם זה ירד ,זה בסדר.

רו"ח אהרון אדלר:

של  600,000שקל.

הרב יעקב וירז'בינסקי:

אתה יודע כמה אתה חייב פה?  148מיליון .אתה מבין?

רו"ח אהרון אדלר:
וזה הסיפור.

לא ,אבל מספיק ,אני אסביר לך מה ,יש לנו הצפה של תביעות ייצוגיות,

הרב מיכאל קקון:

אין לך ביטוח על זה?

אין ביטוח
רו"ח אהרון אדלר:
ישראל מצאו מקור פרנסה חדש .מקור
מתמודדים עם זה ,כי יש סעיף  9לחוק
ייצוגית בדרך של חבילה .אנחנו חייבים
הסיכום לבין ההפרשה.
הרב יעקב וירז'בינסקי:
הסיכויים של התביעות.

על תביעות ייצוגיות .מדינת ישראל החליטה ,אזרחי מדינת
הפרנסה הזה הוא תביעה ייצוגית ,ובסופו של דבר אנחנו
הרשויות המקומיות ,שעירייה יודעת להתמודד עם תביעה
לרשום פה את כל הסיכום ,אבל תראה את הפער הענק בין

אבל נהוג בכזה מקרה לקבל מכתב מהיועץ המשפטי ,להגיד מה

ברור .סכום ההתחייבות בגין התביעות הוא  ,1,700,000שים לב,
רו"ח אהרון אדלר:
 .1,700,000תראה את השורה האחרונה.
הרב יעקב וירז'בינסקי:

ראיתי.

רו"ח אהרון אדלר:

זה על פי חוות דעת של יהודה ליבוביץ.

הרב יעקב וירז'בינסקי:

לא כתוב את זה.

הרב חנוך זייברט:

או קיי ,אחרי שהסברת ,כולם הבינו ,תודה רבה.

רו"ח אהרון אדלר:

היות ואני לא כותב את הדו"ח הזה ,אין לי שום גישה לדו"ח.

הרב חנוך זייברט:

אני באמת מבקש בפעם הבאה לשים לב לדברים האלה.

הרב יעקב וירז'בינסקי:

אתה חותם עליו.

רו"ח אהרון אדלר:

נכון .אבל מי שכתב את ה 1,700,000 -זה יהודה ליבוביץ.

ד .מכרז  – 105/2014שירותי אחיות לילדים עם צרכים מיוחדים ,פטור ממכרז חוזר.
רבותי ,מצ"ב מכרז  – 105/2014שירותי אחיות לילדים עם צרכים
הרב חנוך זייברט:
מיוחדים – הגיע רק מציע אחד ,אז לפי זה צריך,
???
הרב חנוך זייברט:
בעד? תודה רבה.

לא ,אפילו אחד לא הגיע.
אף אחד לא הגיע וצריך פטור ממכרז .ועדת המכרזים המליצה – מי

החלטה :הוחלט ,ברוב קולות ,לאשר את הפטור ממכרז חוזר למכרז  – 105/2014שירותי אחיות
לילדים עם צרכים מיוחדים .נמנע :הרב משה שלום מלאכי.
ה .מינוי רו"ח אהרון אדלר ,גזבר העירייה לדירקטור ב"שופרסל".
הרב חנוך זייברט:
מועצת העיר:

רבותי ,יש לנו דבר אחד גם משמח ,אני רוצה להקריא לכם מכתב לחברי

"לכבוד חברי מועצת העיר,
הנדון :אהרון אדלר – מינוי לדירקטור מטעם הציבור בדירקטוריון שופרסל בע"מ
עניינה של חוו"ד זו במינוי גזבר העירייה – רו"ח אהרון אדלר לחבר בדירקטוריון שופרסל בע"מ,
כדירקטור מטעם הציבור.
היקף התפקיד הינו בהיקף מצומצם ובהתאם לישיבות שיקבעו ,והגמול כמקובל בדירקטוריונים מסוג
זה.
מר אדלר המציא לי "שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים" ,ולאחר עיון מדוקדק בו נחה דעתי כי אין
כל חשש לניגוד עניינים במילוי תפקיד זה .כן יובטח "במנגנון מתאים" כי גם בעתיד לא יהיו כל
ניגודי אינטרסים.
היקף השעות המצומצם ,מבטיח כי אין בתפקיד זה פגיעה במילוי תפקידו בעירייה.
בכבוד רב,
יהודה ליבוביץ ,עו"ד"
חנוך זייברט :אני רוצה להגיד לך שאני מאוד שמח שרואה החשבון שלנו ,בוחרים אותו לתפקידים
נוספים .זה מוכיח שיש לנו אנשים מוכשרים וטובים .רבותי ,אנחנו מברכים אותו ,וההצבעה היא גם
על הברכה וגם על האישור )הוא צריך אישור מועצה לקבל עוד עבודה( .יש מישהו נגד? אין .תודה רבה.
הישיבה הסתיימה .אנחנו ניפגש עוד ,אבל אם לא כתיבה וחתימה טובה .רבותי ,ביום שני הבא אני
מחתן ,כולם מוזמנים ,תקבלו הזמנות עוד .י"ג באלול.
החלטה :הוחלט ,ברוב קולות ,לקבל את חוות דעתו של עו"ד יהודה ליבוביץ ,לגבי מינויו של רו"ח
אהרון אדלר לדירקטור מטעם הציבור בדירקטוריון שופרסל בע"מ .נמנע :הרב משה שלום מלאכי.

___ _______________
הרב חנוך זייברט
ראש העיר

________ _ ______
אברהם טננבוים
מזכיר העירייה

קובץ החלטות
ב.

דו"ח הביקורת המפורט לשנת .2013

החלטה :הוחלט לאשר את דו"ח הביקורת המפורט לשנת .2013
ג.

דו"ח כספי שנתי מבוקר ,ליום שלישי ,כ"ח בטבת תשע"ד ).(31.12.13

החלטה :הוחלט ,ברוב קולות ,לאשר את הדו"ח הכספי השנתי המבוקר ,ליום שלישי ,כ"ח בטבת
תשע"ד ) .(31.12.13הרב משה שלום מלאכי נמנע.
ד.

מכרז  – 105/2014שירותי אחיות לילדים עם צרכים מיוחדים ,פטור ממכרז חוזר.

החלטה :הוחלט ,ברוב קולות ,לאשר את הפטור ממכרז חוזר למכרז  – 105/2014שירותי אחיות לילדים
עם צרכים מיוחדים .הרב משה שלום מלאכי נמנע.
ה.

שונות.

החלטה :הוחלט ,ברוב קולות ,לקבל את חוות דעתו של עו"ד יהודה ליבוביץ ,לגבי מינויו של רו"ח
אהרון אדלר לדירקטור מטעם הציבור בדירקטוריון שופרסל בע"מ .הרב משה שלום מלאכי נמנע.

