עיריית בני ברק

הקש כאן למסמך נגיש

לשכת מזכיר העירייה ודוברה

פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 21
מיום שני ,י' בניסן תשע"ה )(30.03.2015
 -הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :

www.bonuspro.net

השתתפו :
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;
מיכאל קקון ;
שמחה שטיצברג ;
חיים מאיר לאנגסם ;
יעקב וירז'בינסקי ;
ישראל הפטקה ;
פרץ אברמוביץ ;
ישראל אברהם שכטר;
דרור בן אפרים;
גדליהו בן שמעון;
עו"ד בצלאל נתן;
ניסן יגאל גואטה ;
משה שלום מלאכי .

נכחו :
אהרון אדלר -רו"ח  ,גזבר העירייה;
אברהם טננבוים – מזכ יר העירייה ודוברה ;
עו"ד יהודה ליבוביץ – היועהמ"ש של העירייה;
הרב ישראל דרנגר – רמ"ט רה"ע ;
הרב חנוך זי י דמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח ;
מר נתנאל נחום – מנהל אגף התברואה ;
נחמ יה שקדי ,עוזר מ"מ רה"ע;
אליהו ארנד ,עוזר הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע;
יעקב זכריהו ,עוזר הרב אליהו דדון ,סגן רה"ע;
יצחק לידר ,עוזר חברי מועצה;
מר שלמה מ לכא – מנה ל אגף שיטור עירוני;
אברהם כץ ,אר כיבאי;
רו"ח שושנה גולדפינגר ,מבקרת העירייה .
.

על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

ז.

סיכום פעילות העירייה בחג הפורים ;
הערכות המחלקות העירוניות לקראת חג הפסח ;
אישור דו"ח ר י בעון  4לשנת הכספים ; 2014
הסבת ייעוד חשבון בנק לניהול הכנסות והוצאות של היטל שמירה ;
תוספת לפרוגרמה שא ושרה ב עבר ,פה אחד ,בישיבה מס'  21של מ ועצת העירייה מהקדנצ יה
הקודמת ,מיום רביעי ,ד' בטבת ה'תשע"ב )  ,( 28.12.11בנושא הקצא ו ת .מוצע להוסיף לפרוגרמ ה
את המגרשים דלהלן ,והסיבה להוספתם הינה כמתואר בדף הרצ"ב;
בהמשך לישיבת מועצת העירייה מס'  , 32מי ום חמישי ,י"ג בשבט ה'תשמ"ג )  , ( 27.1.83בה
הוקצה המגרש ברחוב הרב רוזובסקי  , 14בני ברק ,עליו בנויים בית חינוך לבנ ות "באר מר ים "
ואחרים מבוקש לתקן טעות סופר כך ,שבמקום גוש  , 6150שא ינו קיים כלל בתחומי העיר ,יבוא
גוש ; 6190
שונות.

הרב חנוך זייברט :

רבותי ,אני פותח את ישיבת ה מועצה .

ס יכום פעי לות העירייה בחג הפורים.
א.
פורים השנה י"ג ו -י"ד באד ר .מבחינת ת כני ות – הת כניות אושרו אצל ראש
מר של מ ה מלכא :
העיר .אנחנו גם השנה בפעילות מוקדמת פעלנו מול עסקים ופרטיים שמכרו נפצים .היו לנו מספר
תפיסות .המצגת עובדת ,ניתן יהיה להתרשם.
ברמת העיקרון ,המ טר ות העיקריות שלנו היו – אבטחת החוגגים ,שמירה על הסדר ותנועה חופשית,
שקט בשעות מנוחה ,שמירה בגנים ציבוריים למניעת ונדליזם ,שפיכ ות אלכוהול,וכמובן ובמידת האפשר
רעש מנפצ ים וחומרי נפץ אסורים .ביום פורים עצמו – אבטחת החוגגים  ,שמירה על הסדר ,וכמ ובן היינו
מעורבים  ,ביחד עם המשטרה  ,בתנועה ביציא ות מהעיר לכיוון ירושלים .בפעילות היו שותפ ות מספר
מחלקות – חניות ,תחב ורה ,מוקד עירוני ,נוער ,משטרת ישראל.
מבחינת סד"כים )סדרי כוחות( – אנחנו עבדנו בליל פורים בתקן מלא ,כל הפקחים בש יטור העירוני.
המוקד העיר וני תוגבר ל 4 -מוקדניות במשמרת לילה .תוספת שהיתה לנ ו  11פקחי חניה ,כמובן  ,שוטרים
ממרחב דן.
קצת מבחינת כמויות של אירועים שהתקבלו במוקד העירוני ובמוקד  : 100כמות הש יחות למוקד העירונ י
היו מעל  1,000שיחות בליל פורים ,מתוכם  300אירועים טופלו על ידי השיטור העירוני ,בחלוקה לשעות
 בין  20:30עד  23:00כ 250 -אירועים ט ופלו; ומ 23:00 -עד  02:00כ 50 -אירועים .אלו אירועים שלהמוקד העירוני .מתוך סך האירועים האלה 219 ,אירועים היו על הקמות רעש .כמות אירועים למשטרת
ישראל ,סה"כ אירועים ביומיים האלה ,היו  673אירועים 77 ,אירועים טופלו על ידי השיטור העי רוני .כך
שניתן לראות שטיפלנו בסביבות  300ומשהו אירועים ,כמעט  400אירועים ביומיים של פורים.
ברמת העיקרון ,ניתן היה להבחין באירועים האלה בליל פורים  ,ולמחרת מסתמנת תופעה של הקמ ות
רעש מרמקולים ,דבר שטופל בעיקר ביום השני ,ביום פורים עצמו ,כאשר מספר בני נוער ,ל א תושב י
העיר ,הגיעו לרחוב אשל אברהם ,הקימו שם מערכות הגברה והביאו מה שנקרא למצב שהמון תושבים
התקשרו על הפרות רעש .אנחנו היינו מעורב ים באירוע .וללא התראה ,בצעד יוצא דופן ,החרמנו את
הרמקולים ואת מערכות ההגברה .אלו התמ ונ ות של החברים שהגיעו מחוץ לעיר .אנחנו ,ד רך אגב,
באירוע הזה נפיק  ,כמובן  ,לקחים גם בשנה הבאה ונ י ערך ב קטע של הפרעות המנוחה לתושבים .אנחנ ו
לא נאפשר לתושבים מחוץ לעיר להגי ע לפה ולמקם מערכות הגברה רבות ע צמה ולהפריע את מנוחתם
של תושבי העיר.
ניתן לומר ,בסיכום סך האירועים ,היו לנו ביום הראשון  7עצורים ב נ ושאים שונים –  2עצורים בנושא
סמים 3 ,על תקיפה .ה יה גם אירוע גניבה .אחד על מכירת נפצים ,שנתפסו ,כמו שהזכרתי ,בכמויות
מא ו ד גדולות של עשרות קילוגרמים של נפצים.
עד כאן בנושא פורים.
תודה רבה לשלומי .אני חושב  ,באמת  ,שפורים השנה היה מוצלח מאד ,
הרב חנוך זייברט :
בזכות כל החברים שלקחו חלק במבצע הזה .מחר תהיה פה המשטרה – נביע גם את תודתנו למשטרה .
תודה לשלומי  ,ובאמת אני חושב שהפחד שלנו מפורים קצת יותר רגועים ,ובאמת תודה רבה לשלומי.
נתי ,הערכ ות לפסח .
הערכות המחלקות העירוניות לקראת חג הפסח.
ב.
שלום לכולם .מבצע פסח החל בפרוי י קט שנקרא "אכפת לי שיהיה פה נק י".
מר נתנאל נחום :
אני מאמין שכ ולם נפגש ו עם הסלוגן הזה .הסלוגן הזה  ,המבצע הזה התחיל כאשר ראש העיר היה כמה
שעות במוקד העירוני בקבלת שיחות מתושבי העיר ,שהתושבים נענו לדפים שהדביקו בכל בני יני העיר,
עם החלוקה של ימי הנ י קיון ומי אחראי ,מי המנהל שאחראי באזור .אפילו שמו את התמ ונה של אותו
מנהל באותו אזור ,שמו את התמ ונה שלו ככה שהתושב יתחבר ,כשהוא התקשר למוקד הוא אמר – אנ י

מאזור מספר מסו י ים – ודיבר על הפני ה שלו .ראש העיר דיבר עם עשרות פ ונים בכמה שעות שהוא ה יה
במוקד העירוני יח ד עם צוות אגף התברואה ,עם כל הנהלת אגף התברואה  .כל הפניות שהיו ,מדובר
בעשרות פניות ,למחרת בבוקר גם הפניות הא לה נסגרו .הפניות נסגר ו והתקדמנו עם הנושא הזה ש ל
המבצע.
המבצע הזה של "אכפת לי שיהיה פה נקי" הוא גם כן מותג בכל כלי האצירה שיש לאגף התברואה בעיר
– המ שאיות ,הטמונים ,הפחים וכו' .המבצע הזה גם כלל צביעה של כל המכולות  .אם עברתם וראיתם,
כל המכולות נצבעו מצבע ירוק לצבע טורקיז ,שזה צבע שנותן קצת שינוי .הצבנו שקועי קרקע לכבוד
מבצע פסח .כל העובד ים גם מותגו ,עם סטים מיוחדים של הפרוי י קט הזה ,של "אכפת לי ש יהיה פה
נקי" .זה בגדול.
אגף התברואה מתוגבר כבר מפורים .לדעתי ,המסתובבים בעיר ,לא תראו ער י מות .הא גף תוגבר
בעשרות כלים חדשים .האגף מתואם עם המוקד העירוני  .על הפניות שמגיעות למוקד העירוני גם כ ן
מקבלים משוב ,התושב מקבל משוב ,אם הוא מרוצה מהפעילות ,לא מרוצה מהפעילות .א נחנו מתואמים
עם כל קהילות הקודש שמחלק ות קמחא דפסחא ,מתואמים אית ן בשביל לבוא ולפנות את כל האשפה
שנשארת מה קמחא דפסחא  .עם הגעלות כלים אנחנו גם כן מתואמים .השבוע גררנו  30רכבים נטושים ,
גם כן מרחבי העיר .
אנחנו  ,כרגע  ,נערכ ים למבצע של ביעור חמץ שיהיה בערב שבת ,נע רכים למבצע הזה ,ובעזרת השם
נגיע לפסח מבריק ונקי.
תודה רבה לנת י נחום ,באמת  ,על העבו דה הנפלאה  ,לכל צוות האגף ,
הרב חנוך זייברט :
העובדים המסורים ,למחזיק התיק .תודה רבה למנהל המוקד על העבודה הקשה וצוות המוקד  ,ותודה
לאריק ,הגזבר ,ששם תקציב מיוחד לתגבור עבודות הניקיון לפסח .באמת  ,תודה רבה לכולם.
ראש העיר ,אני גם מצטרף למה שאתה אומר לגבי הגזברות ,לגבי אריק.
מר נתנאל נחום :
קיבלנו את כל הכלים שרצינו  ,ואין לנו סיבה לא להביא את העיר לעיר מבריקה.
ראש העיר ,אני רוצה רק שתי מילים לברך .אני רוצה לברך את ראש העיר
הרב עו"ד נתן בצלאל :
וגם כמובן את אגף התברוא ה.
הרב ניסן יגאל גואטה :

ואת מחזיק התיק.

ואת מחזיק התיק .א' – ברוך השם ,בשעה טובה ,בנווה אחיעזר ר ואים
הרב עו"ד נתן בצלאל :
ניקיון מבצע פסח באמת  ,מאחורי המקווה  ,שם ר ואים ניקיון כמו שצריך.
שם צר יך להגיד תודה רבה לאגף תשתיות ,שהוא מפנה לכם את כל ה...
הרב חנוך זייברט :
מאחורה .מאבק לא קל ,אבל אנחנו ננצח בזה בסוף.
הרב עו"ד נתן בצלאל :

אני מאמין שזה ביחד עם אגף התברואה שניקו.

הרב חנוך זייברט :

את ער י מות החול.

אין בעיה .בנוסף אנחנ ו רוצים לברך ע ל מוטמן חדש שהגיע בשעה טובה ,
הרב עו"ד נתן בצלאל :
ששמו לנו בשכ ונה ,ברח וב האדמו"ר מקוצק .תודה רבה.
הרב חנוך זייברט :

רבותי ,אנחנו עוברים לסדר היום הרגיל.

ראשית כל ,כל תושבי בני ברק ללא יוצא מן הכלל ,מייחלים ומקווים לרפואתו השלמה של מרן בעל שבט
הלוי ,השם ישלח לו רפואה שלמה ,ב אמת נזכה שתהיה רפואה שלמה .לכל מי שמגיע מזל טוב בתקופה
האחרונה ,או כל דבר אחר ,אנחנו מאחלים לכולם .תודה.
ג.

אי שור דו"ח ר י בעון  4ל שנת הכספים . 2014

אישור דו"ח ר י בעון  4לשנת הכספים  – 2014קודם היה בוועדת כספים
הרב חנוך זייברט :
הדו"ח הר י בעוני ,המליצ ו להעב יר את זה לאישור המועצה .מי בעד בבקשה? יש מישהו נגד?
הרב אברהם רובינשטיין  :מלאכי ווירז'בינסקי .
החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,לא שר את דו"ח ר י בעון  4ל שנת הכספים  2014עפ"י המלצת ועדת
הכספים .נגד :הרב יעקב וירז'בינסקי והרב מ שה שלום מלאכי.

טופס  - 1תמצית מאזן
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
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
סה"כ נכסים
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

38,092
34,475
804
73,371
41,641
55,956
97,597

47,422
22,938
794
71,154
33,867
55,908
89,775

95,335

93,439

772
96,107

1,896
95,335

57,794
)(16,364
41,430
308,505

55,310
)(22,857
32,453
288,717

23,149
5,481
45,222
115,469

21,375
6,038
41,071
118,303

4,125
193,446

5,021
191,808

59,103
55,956

41,001
55,908

308,505

288,717

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

975,790
214,427
32

951,746
224,607
32

13,213
12,749

7,241
107

33,141
59,103

33,653
41,001

)*( מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

1554

1768

טופס  - 2תקציב רגיל
תקציב שנתי *
מאושר

תקציב יחסי
לתקופה

ביצוע מצטבר

סטיה מהתקציב

סטיה מהתקציב
ב%

הכנסות

305,000
150
9,466
4,767
64,915
384,298

305,000
150
9,466
4,767
64,915
384,298

305,018
321
10,654
5,534
65,199
386,726

18
171
1,188
767
284
2,428

0%
114%
13%
16%
0%
1%

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

260,258
101,376
25,480
63,845
2,718
42,329

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
880,304
והנחות בארנונה

260,258
101,376
25,480
63,845
2,718
42,329

253,246
105,524
26,004
63,845
7,661
112,913

)(7,012
4,148
524

(3)%
4%
2%

4,943
70,584

182%
167%

880,304

955,919

75,615

9%

106,992
987,296

106,992
987,296

124,540
1,080,459

17,548
93,163

16%
9%

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

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

162,149
159,970

162,149
159,970

164,567
162,451

2,418
2,481

1%
2%

322,119

322,119

327,018

4,899

2%

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

210,835
133,036
343,871
26,066
137,575
163,641

210,835
133,036
343,871
26,066
137,575
163,641

211,648
130,779
342,427
28,173
141,366
169,539

813
)(2,257
)(1,444
2,107
3,791
5,898

0%
(2)%
(0)%
8%
3%
4%

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

829,631
1,601
40,101
41,702

829,631
1,601
40,101
41,702

838,984
1,269
105,924
107,193

9,353
)(332
65,823
65,491

1%
(21)%
164%
157%

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
880,304
והנחות בארנונה

4,680
4,291

6,679
3,835

1,999
)(456

43%
(11)%

4,680
4,291

880,304

956,691

76,387

9%

106,992
987,296

106,992
987,296

124,540
1,081,231

17,548
93,935

16%
10%

)(772

)(772

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

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

89,486

35,000

14,795

10,776

9,254

21,681

74

300

231
970
25,324

690
1,716
35,163

13,508
41,623

17,797
67,883

169,941

155,843

תשלומים בתקופת הדוח
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

70,952
18,480
89,486

122,781
18,515
11,000

178,918

152,296

עודף )גרעון( בתקופת הדוח

)(8,977

3,547

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

303,742
336,195
)(32,453

260,575
296,575
)(36,000

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו )סוף תקופה(

287,694

303,742

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(

ד.

329,124
)(41,430

336,195
)(32,453

16,364
57,794
)(41,430

22,857
55,310
)(32,453

185,989
185,989

112,676
112,676

הסבת ייעוד ח שבון בנ ק לניהול הכנסות והוצאות של היטל שמירה.

היה לנו סעיף נוסף שאני לא רואה את זה פה ,אישור חשבון בנק שפתחנו .
הרב חנוך זייברט :
מי בעד? מי נגד? מלאכ י .מצו י ין.
הסעיף של היטל השמירה?

??? :

סעיף ד' .זה לא היטל השמירה .סעיף שמחכה  .אנחנו לא עושים  ,כר גע ,
הרב חנוך זייברט :
היטל שמירה ב ינתיים .זה רק סעיף שנשאר ,לא פתחנו אותו .העברנו חשבון ריק אחד לשם.
החלטה  :לאשר את הסבת חשבון בנק לאומי ,ס ניף  -855קונקורד ,מס' חשבון  , 299600/88מחשבון
שנקרא "קרן לגסי" ,ושפעילותו פסקה ,לחשבון יעודי לניהול הכנסות וה וצאות היטל השמירה .נ גד :הרב
משה שלום מלאכי .
ה.

תוספת לפרוגרמה שאו שרה בעבר ,פה אחד ,בי שיבה מס'  21של מועצת העירייה מהקדנציה
הקודמת ,מיום רביעי  ,ד' בטבת ה'ת שע"ב )  ,( 28.12.11בנו שא הקצאות .מוצע להוסיף
לפרוגרמה את המגר שים דלהלן ,והסיבה להוספתם הינה כמתואר ב דף הרצ"ב.

הרב חנוך זייברט  :רבותי ,אנחנו נמצאים באישורים פרוצדוראליים .בישיבות הקודמות הבאנ ו
תבחינים מסוי י מים שא ושרו בעבר ,שינו את התבחינים .מה שאנחנ ו עושים הפעם ,אנחנו מבקשים
להביא ,יש טבלת שטחים שהיו שייכים לעירייה .היו שטחים שעוד לא היו חומים אז  ,או שלא היו שייכים ,
או שלא נרשמו משום מה בפרוגרמה הקודמת .אני אקריא את השמות האלה :חבקוק  – 29מתחם אוסם,
צייטלין  , 15שמעיה  , 34רבי עקיבא – מתחם דובק.
???  :מה זה מה שאתה מקר יא?
הרב חנוך זייברט  :אלו לא דברים חדשים .ב רחוב עזרא  1יש קטע שנקרא חום .שלמה בן יוסף , 21
אוסישקין – מתחם המ לבן ,הרצוג  . 17רבותי ,זה אומר דבר אחד בלבד – זה רשום כשטח ים חומים
בטבלת הפרוגרמות שקיימת בעירייה .לא מעבר לזה ,שום דבר לא .זה צעד פרוצדוראלי.
??? :

מה ה יה עד היום?

הרב חנוך זייברט :

יש תב"ע חדשה .אוסם – תב"ע חדשה ,דובק – תב"ע חדשה ,מתחם המלבן

– תב"ע חדשה .יש שטחי ם שלא רשמו משום מה בטבלה .זה הכ ל.
מה זה רשום כרגע?

??? :

 ...זה רשום בטבלאות של העירייה .לא עושי ם חלוקה ,לא עושים שום דבר
הרב חנוך זייברט :
בהחלטה של עכשיו ,רק רישום פרוצדוראלי בפר וגרמת ההקצאות של העירייה .זה הכ ל .מי בע ד
בבקשה? מי נגד?
הרב משה מלאכי :

אני נמנע .

הרב חנוך זייברט :

אתה נמנע?

הרב משה מלאכי :

כן.

הרב חנוך זייברט :

יפה .לפחות  ,יש מישהו שנמנע.

החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,לא שר תוספת לפרוגרמה שאו שרה בעבר ,פה אחד ,בי שיבה מס' 21
של מועצת העירייה מהקדנציה הקודמת ,מיום רביעי ,ד' בטבת ה'ת שע"ב )  ,( 28.12.11בנו שא
הקצאות – מוצע להוסיף לפרוגרמה את המגר שים  ,כפי שפורטו על ידי רא ש העיר .הרב משה שלום
מלאכי נמנע .
ו.

בה מ שך לי שיבת מועצת העירייה מס'  , 32מיום חמי שי ,י"ג ב שבט ה'ת שמ"ג )  ,( 27.1.83בה
הוקצה המגר ש ברחוב הרב רוזובסקי  14בני ברק ,עליו בנויים בית חינוך לבנות "באר מרים"
ואחרים מבוק ש לתקן טעות סופר כך ,שבמקום גו ש  , 6150שאינו קיים כלל בתחומי העיר,
יבוא גו ש . 6190

בהמשך לישיבת המועצה ,תשמעו טוב ,בשנת  ' 83הקצו קטע מגרש ברחוב
הרב ח נוך זייברט :
רוזובסקי  14לבית ספר "באר מרים" .יש שם בית ספר לתפארת ,שקיים שם ,ועוד קטע קטן שם .יש
טעות בהגשה ,זה הכול.
הרב עו"ד נתן בצלאל :

תיקון טעות סופר.

אני אסביר .רבותי ,משרד החינוך רוצה להתאים את הרישוי להקצאות.
הרב חנוך זייברט :
ברגע שעשו את התיאום ,עורך הדין המלומד ,הרב ליבוביץ ,ראה שיש טעות במספר ,והו א ביקש לתקן
את אותו מספר .זה הכ ל.
הרב עו"ד נתן בצלאל :

טעות סופר ,בקיצור ,טעות סופר .תיקון טעות סופר.

רבותי ,היתה יש יבת מועצה מס'  65ב -ז' בשבט ה'תשמ"ג ) , ( 21,1,83
הרב חנוך זייברט :
שאישרה טבלת הקצאות .היה גוש שלם שחילקו שם הקצאות והיה כתוב מספר,
הרב עו"ד נתן בצלאל :

 6150במקום . 6190

הרב חנוך זייברט :

מצו י ין .מי בעד לאשר את זה בבקשה? מי נגד? אין לנו נגד.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

זה תיקון ט עות סופר.

הרב חנוך זייברט :

תודה רבה.

החלטה  :הוחלט  ,פה אחד ,לא שר תיקון טעות סופר ,כך שבמקום גו ש  , 6150שאינו קיים כ ל ל
בתחומי העיר ,יבוא גו ש  , 6190וזאת בהמשך לי שיבת מועצת העירייה מס'  , 32מיום חמי שי ,י"ג
ב שבט ה'ת שמ"ג )  ,( 27.1.83בה הוקצה המגרש ברחוב הרב רוזובסקי  14בני ברק ,עליו בנויים בית
חינוך לבנות "באר מרים" ואחרים.
ז.

שונות.

רבותי ,אנחנו נמצא ים לפני חג הפסח .אני חושב שזה הזמן לברך את כל
הרב חנוך זייברט :
החברים בח ג כשר ושמח .אני חושב שאנחנו בחצי השנה האחרונה ,אנחנו כל פעם מדברים על חצי שנה ,
מה לע שות? נהנו פה בעבודה בעירייה .מנס ים לקדם דברים ,בעזרת השם ,בסיעתא דשמיא התקיימו
כמה דברים טובים פה .אני לא בא לפרט כרגע דברים שהתקיימו .עשינו את זה כבר באחת מהישיבות
הקודמות .אין טעם לפרט כל פעם מחדש.
אני רוצה לאחל לכל החברים פסח כשר ושמח .בואו נהנה ביחד ה לאה בעבודה משותפת .נעב וד ביחד.
נקדם דברים ביחד .המטרה ש לנו לתת שירות לציבור שלנו – בואו נעשה את זה הלאה בטוב ,למע ן
ציבור התושבים שלנו .חג כשר ושמח לכולם .העירייה כבר מכרה את החמץ ,הכול בסדר .מנחה .תודה
רבה לכולם.

___ _______________
הרב חנוך זייברט
רא ש העיר

________ _ ______
אברהם טננבוים
מזכיר העירייה

קובץ ה חלטות
ג.

אי שור דו"ח ר י בעון  4ל שנת הכספים . 2014

החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,לא שר את דו"ח רבעון  4ל שנת הכספים  2014עפ"י המלצת ועדת
הכספים .נגד :הרב יעקב וירז'בינסקי והרב מ שה שלום מלאכי.
ד.

הסבת ייעוד ח שבון בנ ק לניהול הכנסות והוצאות של היטל שמירה.

החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,לא שר הסבת ייעוד ח שבון בנק לניהול הכנסות והוצאות של היטל
שמירה .נגד :הרב משה שלום מלאכי.
תוספת לפרוגרמה שאו שרה בעבר ,פה אחד ,בי שיבה מס'  21של מועצת העירייה מהקדנציה
ה.
הקודמת  ,מיום רביעי  ,ד' בטבת ה'ת שע"ב )  ,( 28.12.11בנו שא הקצאות .מוצע להוסיף
לפרוגרמה את המגר שים דלהלן ,והסיבה להוספתם הינה כמתואר ב דף הרצ"ב.
החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,לא שר תוספת לפרוגרמה שאו שרה בעבר ,פה אחד ,בי שיבה מס' 21
של מועצת העירייה מהקדנציה הקודמת ,מיום רב יעי ,ד' בטבת ה'ת שע"ב )  ,( 28.12.11בנו שא
הקצאות – מוצע להוסיף לפרוגרמה את המגר שים כפי שפורטו על ידי ראש העיר .הרב משה שלום
מלאכי נמנע .
ו.

בהמ שך לי שיבת מועצת העירייה מס'  , 32מיום חמי שי ,י"ג ב שבט ה'ת שמ"ג )  ,( 27.1.83בה
הוקצה המגר ש ברחוב הרב רוזובסקי  14בני בר ק ,עליו בנויים בית חינוך לבנות "באר מרים"
ואחרים מבוק ש לתקן טעות סופר כך ,שבמקום גו ש  , 6150שאינו קיים כלל בתחומי העיר,
יבוא גו ש . 6190

החלטה  :הוחלט ,פה אחד ,לא שר תיקון טעות סופר ,כך שבמקום גו ש  , 6150שאינו קיים כלל
בתחומי העיר ,יבוא גו ש  , 6190וזאת בהמשך לי שיבת מועצת העירייה מס'  , 32מיום חמי שי ,י"ג
ב שבט ה'ת שמ"ג )  ,( 27.1.83בה הוקצה המגרש ברחוב הרב רוזובסקי  14בני ברק ,עליו בנויים בית
חינוך לבנות "באר מרים" ואחרים.

