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מרדכי ויסלובסקי ,מנה ל מח' איכות הסביבה; הרב גבריאל כהן ,מנהל מח' גני ילדים; הרב שמעון קשש,
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אישור תב"רים;
דו"ח ועדת הביקורת של העירייה מישיבתה מס' ; 5
דו"ח כספי לרבעון  , 2שנת ; 2015
מינוי עו"ד אהרון )רוני( פאלוך לחבר ועדת ערר לארנונה )במקומו של חבר ועדה שנפטר( ;
דיון עקרוני בנושא הכרזות רמקולים ברחבי העיר;
שונות .

רבותי ,אני פותח את ישיבה מס'  25של מועצת העיר .ראשית כל ,אנחנו
הרב חנוך ז ייברט :
מברכים את כל מי שהיה להם שמחות החודש הזה בברכת מזל טוב.
מה זה כל אלה? דרור ב ן אפרים אירס את הבת שלו.

הרב יגאל גואטה :

דרור בן אפרי ם אירס את ב תו.
הרב חנוך זייברט :
לעשות עכשיו .אני מבין שיש עוד חברים שנולדו להם בנים או
רק שמחות .לנתי נולדה נכ דה .רבות י ,רק שמחות .בר המצווה
אחד יש לו את שלו ,כולם מבורכים .לראש העיר נולדה נכדה –
א.

פרץ ה יה 'שלישי למיל ה' עכשיו ,אפשר
נכסים .לגבי כהן נולד נכד .שלכ ולם יהיו
של הרב קוסטליץ .הכ ל בסדר ,רבותי ,כל
הכ ל בת וך העניין.

אי שור תב"רים.

רבותי ,אישור תב"רים .ועדת כספים המליצה קודם לאשר את ה -תב"רים.
הרב חנוך זייברט :
היו שם  3תב"רים לבתי ספר שמשלימים את השלב הסופי שלהם .כולם קיבלו דו"ח על תב"רים – יש
למישהו הערות? או קיי .מי בעד אישור ה -תב"רים בבקשה? פה אח ד א ושרו ה -תב"רים.

תברים לאישור מועצה  -אוקטובר 2015
הפרויקט

מס"ד

מימון חיצוני

1

סימון כבישים והתקני בטיחות 2015

126,199

2

הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 2015

330,000

3

בינוי בי"ס רח' לנדא

4

ציוד וריהוט לכיתות חדשות

5

בינוי בי"ס נווה מאיר

6

בינוי בי"ס לאורו נלך -מתחם הקישון

8

הצטיידות בתי ספר
סה"כ

מימון
עירוני

14,022

3,823,658
108,267

6,987,584

790,000

2,062,824
500,000
13,938,532

הערות
במימון משרד התחבורה
ובהשתתפות העירייה 10%
במימון משרד החינוך למוסדות
הבאים :אהל שרה ,ת"ת בני
מנחם ,ישיבת אמרי אמת ,בי"ס
אהלי שמעון ,סמינר כהנא ,בי"ס
נווה מאיר ,ת"ת תורה ודעת
תוספת תקציב לשלב ב בהקמת
הפרויקט ,במימון משרד החינוך
במימון מפעל הפיס ,עבור בי"ס
כהנמן וסמינר עטרת רחל
תוספת תקציב לשלב ב ,במימון
מפעל הפיס,
מימון עירוני עבור אגרת דמי
הקמה לתאגיד המים.
השלמת פרוגרמה במימון
מפעל הפיס ,שלב ב'
תוספת תקציב לציוד וריהוט
במימון מפעל הפיס

804,022

החלטה  :הוחלט  ,פה אחד  ,לא שר את ר שימת ה -תב"רים  ,כפי שהומלצה על ידי ועדת הכספים.

ב.

דו"ח ועדת הביקורת של העירייה מי שיבתה מס' . 5

כולם קיבלו את דו"ח המבקר .היה ויכוח אם צריך דיון על זה או לא צריך
הרב חנוך זייברט :
דיון על זה .אנחנו לא עושים דיון על דו"ח הביקורת .אנחנו רק מאשרים את דו"ח הביקורת ,כיוו ן שזה
הונח בפני ועדת הביקורת .מי בעד אישור דו"ח הביקורת? או קיי ,תודה.
החלטה  :הוחלט ,פה אחד ,לא שר את דו"ח ועדת הביקורת של העירייה מי שיבתה מס' . 5
ג.

דו"ח כספי לרבעון  , 2שנת . 2015

הרב חנוך זייברט :

דו"ח כספי לר י בעון  2שנת  . 2015בבקשה .

ועדת כספים דנה באריכות ושמעה ,היו הערות של חברי ועדת כספים .אני
רו"ח אהרון אדלר :
אגיד בקיצור את עיקרי הדו"ח .הדו"ח מסתיים בגירעון של  19.7מיליון ,₪
הרב חנוך זייברט :

חצי שנתי.

שזה נראה  ,לכאורה  ,הרבה ,אבל ,דו"חות של עירייה ככה מתנהגים בדרך
רו"ח אהרון אדלר :
כלל .המחצ י ת הראש ונה תמיד יותר גרועה מהמחצית השנייה בחלק גדול מההכנסות .בעיקר זה בולט
בהכנסות ארנ ונה ,כל התקציב הוא,
הרב יגאל גואטה :

למה ,כי אנשים לקראת סוף שנה באים לשלם?

כן .נכון .התקציב השנתי הוא כ 315 -מיליו ן שקל .אנחנו סיימנו את
רו"ח אהרון אדלר :
המחצ ית ב 142 -מיליון .חסר ים לנו  14מיליון שקל  ,כדי להגיע ליעד החצי שנתי  ,אבל ,כדי שתירגעו,
אנחנו היום בסוף אוקט ובר  ,כבר השלמנו את זה .אנחנו כבר היום ,
הרב יגאל גואטה :

אז יש לנו  10חסר.

רו"ח אהרון אדלר :

נכון .היית פה בוועדת כספים?

הרב יגאל גואטה :

לא.

רו"ח אהרון א דלר :

איך אתה יודע?

הרב יגאל גואטה :

סתם ניחוש.

רו"ח אהרון אדלר :

טוב .אבל זה זמני.

הרב חנוך זייברט :

אתה יודע מה ,אם אתה מנחש ,תגיד לנו איפה ה. 4 -

אמרתי שאנחנו  ,עכשיו ,בדו"חות הארנונה של סוף אוקטובר  .אנחנו עומדים
רו"ח אהרון אדלר :
בצפי ובגבייה .יש כ בר שיפור גדול בגבייה .אנחנו מתכנסים לקראת עמידה ביעד הארנונה של השנה.

אנחנו מקווים ,בס י יעתא דשמיא גדולה שאנחנו נעמוד ביעד הארנונה .
עוד דברים בולטים – אני אמרתי שבחינוך ,למרות שיש עכשיו גירעון בחינוך ,אנחנו כנראה נ עמוד ביעד
החינוך .ההוצאות של החינוך השנתיים של הע ירייה ה ן כ 75 -מיליון  .₪זה המימון העיר וני של החינוך .
למרות שבמחצית אנחנו רואים שלכאורה הגירעו ן הוא יותר גדול ,אבל לקראת סוף שנה שוב יש כל מינ י
תקבולים שמתקדמים לקראת סוף שנה  .אנחנו נעמוד בזה בעזרת השם .אבל ,אני אמרתי גם בוועדת
כספים  ,ואני מדגיש ,בה וצ אות רווחה כנראה שיהיה גירעון של כמיליון וקצת ,ואולי קצת יותר .זה בעיקר
בגלל הגדלת תעריפי המסגרות .לא צפינו עד כמה הם יגדלו ויש הגדלת תעריפים  .כנראה  ,יה יה איזה
שהוא גרעון של כמיליון שקל באגף הרווחה .למרות שבדצמבר יש הרבה השלמות וגם השנה צפויים
לקבל כל מיני השלמות  .גם אחר כך אנחנו צפ ויים כנראה לגירעון ואנחנו נא לץ לחפש מקור ות אחרים
לאיזון השנה ,כמו למש ל הקטנת המע"מ ,כמו למשל הקטנת תעריפי החשמל.
הרב חנוך זייברט :

או קיי.

יש עוד כמה דברים ,שניה .יש עוד כמה דבר ים שצריכים להסתיים .את
רו"ח אהרון אדלר :
מענק האי זון קיבלנו השנה כבר  .אז אנחנו רוא ים את זה פה ,ויש עוד כמה דברים שצריכים להסתיים
השנה .אנחנו ברצות השם ,עם הרבה עבודה קשה ומאומצת ,נ גמור את השנה באיזון .חשוב לי רק
להגיד עוד משהו ולקבל את אישור המועצה לנק ודה מסו י ימת .
אנחנ ו דיברנו בוועדת כספים שאנחנו צריכים ,אנחנ ו עושים מחזור ה לוואות .גם בשנה שעברה עשינ ו
מחזור הלוואות .אנחנו השנה נמצאים במו"מ עם הבנקים ועם משרד הפנים לעשות מחזור הלוואות .מה
זה אומר? לעיריית בני ברק יש הלוואות מא ו ד ישנות מבנק הפועלים בריבית של צמוד פלוס  , 5צמוד
פלוס  . 6בנת ונים הכספיים של העירי יה היום הריביות האלה גב וה ות מדי ,ואנחנו מגיעים עם בנק
הפועלים ובנק לאומ י ומשרד הפנים לעשות איזה שהוא מחזור הלו ואות ,שאנחנו לוקחים הלוואות
בריבית הרבה יותר נמוכה .הסכ ום שאנחנו מדברים עליו הוא  21,5מיליון  .₪אנחנו רוצים לקחת
הלוואה ב 21.5 -מיליון  ,₪כאשר התנא ים שאנחנו מקבלים מבנק הפועלים זה צמוד פלוס עד , 2.4%
הרב יגאל גואטה :

אריק ,אתה לא חייב לנצל את כל השתי דקות ,הוא חזר.

ראיתי .אבל הפרטים נורא חשובים ,כי אנחנ ו צריכים את האישור של
רו"ח אהרון אדלר :
המועצה .אנחנו מדבר ים על הלוואה של  21.5מיליון  ₪למחזור הל וואות בבנק הפועלים או בנק לאומי,
ל 15 -שנה ,בריבית צמ ודה פלוס  , 2.4%כאשר הריביות הקודמות היו צמוד פלוס  , 6פלוס  , 5פלוס  . 7זה
הישג גדול לעירייה ואנחנו מבקשים את אישור המועצה ,בהמשך לאישור הדו"חות הכספיים ,גם לאישור
המחזור הזה של ההלוואות האלה.
משפט אחרון – היקף ההלוואות שהעירייה נמצאת בהן הולך ופוחת .ואם בימים מהוללים לשעבר היקף
ההלוואות ה יה  300מ יליון  ,₪אנחנו מדברים היום על היקף של  150 , 160מיליון ,ואנחנ ו הולכים
ויורדים .אני חושב שצריכים לעצור את הירידה באיזה שהוא שלב ,אבל כרגע הקטנו ,משלמים ברוך
השם בסדר ,הספקים ברוך השם לא מתלוננים מ י יודע מה .אנחנו מש למ ים לספקים שוטף פלוס . 90
הרב משה שלום מלאכי :
רו"ח אהרון אדלר :
הרב משה שלום מלאכי :
רו"ח אהרון אדלר :

בהשוואה להכנסות זה ממש ,זה ממש אי אפשר לציין את זה.
אל תקטע אותי ,תן לי עד הסוף בבקשה.
תציין נתון בהשוואה להכנסות.
תן לי לסיים ואחרי זה תשאל שאלות .אז לכן ,אנחנו הולכ ים וקטנים בה יקף

ההלוואות ,אבל אנחנו עושים את המחזור הזה  ,כדי לשפר את תנאי המימון .אז אנחנו מב קשים את
אישור המועצה לשם כך .
הרב חנוך זייברט :

או קיי .יש הערות  ,בבקשה  ,למישהו?

כן .אני חושב שזה לא הוגן להציג בפני חברי המועצה ,שלא עבר ו
הרב משה של ום מלאכי :
על התקציב החצי שנתי שהוא מציג פה ,את התקציב החצי שנתי לא שלחו לכולם ,ואני חייב לציין שאין
שם שום פרמטר שמודד את זה בהשוואה לשנים קודמות בהתאם להכנסות העירייה שגדלו .יש פה איז ו
אחיזת עיניי ם שהי יתי מציע לתת את הדעת עליה .תודה.
הרב חנוך זייברט :

הלאה .לעוד מישהו יש מה להגיד? בבקשה.

שני נושאים :קודם כל ,צירפתם פה בדו"ח הרבעוני עמוד אחרון את
הרב יעקב וירז'בינסקי :
המשכורות .בכל המשכ ורות שיש גידול ,למה יש גידול ולמה אין גידול ,אבל כל הגידולים הגדולים כתוב
אחר.
הרב חנוך זייברט :

אחר?

הרב יעקב וירז'בינסקי :

אחר .לא מנהל משהו ,לא מנהל אגף ,לא שום דבר.

הרב חנוך זייברט :

אחר.

הרב יעקב וירז'בינסקי :

אחר.

הרב חנוך זייברט :

תן לנו משהו .שם יש?

הרב יעקב וירז'בינסקי :

לא יודע מה .אתכם אני שואל.

ה רב חנוך זייברט :

יש שם?

הרב יעקב וירז'בינסקי :

מה התפקיד? מה זה אחר?

רו"ח אהרון אדלר :

קודם כל ,הדו"ח הזה עשוי בהתאם לכללי משרד הפנים.

הרב חנוך זייברט :

שאסור לעשות ,לא נותנים שמות של אנשים.

ולכן ,איפה שכתוב אחר ,פירושו שמשרד הפנים נתן לנו את האישור לכתוב
רו"ח אהרון אדלר :
אחר .למשל ,גזבר העירייה רשום פה אני חושב ,נכון? כתוב גזבר העירייה .אז יש רב העיר ,יש דברים
שאחר ,אז זה החוק ,זה הכלל.
??? :

החוק בסדר .אתה רוצה לתת לנו אינפורמציה?

הרב חנוך זייברט :

לא ,לא ,החוק לא מחייב לתת שמי כל עובד כמה הוא מקבל.

הרב יגאל גואטה :

הפוך ,החוק אוסר לתת שם.

הרב חנוך זייברט :

אוסר לתת.

הרב יעקב וירז'בינסקי :

לא צריך שם ,תפקיד.

הרב חנוך זייברט :

כל אחד יודע מי בעל התפקיד.

הרב יגאל גואטה :
לתפקיד יותר מדי.

יעקב ,שלא תיקח ברצינות את התפקיד של האופוזיציה .אתה נכנס כבר

דבר שני – יש פה את כל הדו"ח הרבעוני ,הוא לא מפורט אבל .אני מנסה
הרב יעקב וירז'בינסקי :
להיזכר בישיבה החגיג ית הראשונה בתחילת הקדנציה ,דיברתם על קידוש השם ,על איך עיר תורה
צריכה להיראות ,עיר חסידות צריכה להיראות – המצב בעיר גרוע מא ו ד .התברואה ,
אין לי בעיה ,אני אשמח ,אין לי שום בעיה ,תבקש להעלות נושא לדיון ,יכו ל
הר ב חנוך זייברט :
להיות שאני אקבל את בקשתך ,יכול להיות שלא ,אבל זה לא שייך לתקציב .זה לא שייך לתקציב.
הרב יעקב וירז'בינסקי :

כן .למה לא?

הרב חנוך זייברט :

אני אכבד אותך ,אבל זה לא שייך לתק ציב.

הרב יעקב וירז'בינסקי :

למה לא?

הרב חנוך זייברט :

זה לא שייך ,לא.

הרב יעקב וירז'בינסקי :

בדו"ח הרבעוני לא נתת נתונ ים.

פה אתה מאשר דו"ח ,סליחה ,סליחה ,עם כ ל הכבוד ,אתה מאשר דו"ח
הרב חנוך זייברט :
בוצע או לא בוצע .זה לא דו"ח,
הרב חיים מנחם רוחמקין :

למה לא העלית את הנ ושא הזה בוועדת ביקורת?

יש לך הצעה לגבי התברואה? אני אתן לך לדבר .אני אכבד אותך ,תאמי ן
הרב חנוך זייברט :
לי .אבל מה זה קשור לדו"ח הזה?
הרב מנחם רוחמקין  :מקודם העלו את דו"ח הביקורת ,למה לא העלית את זה שם? העלו דו"ח ביקורת,
לא?
שייתן פירוטים  .אני רוצה לראות כמה התקציב ,אין פה את הנת ונים האלה .
הרב יעק ב וירז'בינסקי :
אין פה נת ונים .נתתם נתונים בחבילות.
הרב חיים מנחם רוחמקין  :אבל הסעיף הקודם זה היה על דו"ח ביקורת  .בדו"ח ביקורת זה היה על
מצב התברואה  .היית צריך להעלות את זה שם.

הרב חנוך זייברט :

יש לך הצעה לגבי התברואה? אני אתן לך להעלות את זה ,אין לי בעיה.

הרב יעקב וירז'בינסקי :

אני מדבר שהדו"ח הרב עוני לא מפורט.

הרב חנוך זייברט :
אכבד אותך ,אתן לך לדבר.

בסדר .תגיד לא מפורט ,אבל זה באמת לא שייך לנושא הזה .אני אתן לך,

כבוד ראש העיר ,יש פה אחיזת עיניים .כל מה שמ עניין אותו זה
הרב משה שלום מלא כי :
להציג בפני בית המשפט שהוא אופוזיציונר ותו לא .נקודה.
לא צריך להגיד  ...אמרת פעם ראשונה ,אין שינוי .עוד הערות בבקשה? אז
הרב חנוך זייברט :
בבקשה ,אני מבקש מאריק להגיד הצעת החלטה ואנחנו נאשר אות ה.
החלטה אחת שוועדת כספים המליצה למועצה לאשר והמועצה מאשרת א ת
רו"ח אהרון אדלר :
הדו"חות הכספיים החצי שנתיים .הצעת החלטה שניה – המועצה מאשרת ,וגם בהמשך לדיון שהיה
בוועדת כספים ,שגם זה עלה אז ,המועצה מאשרת מחזור הלוואות מבנק הפועלים  ,או בנק לאומי של
 21.5מ יליון  ,₪ל 15 -שנה ,בתנאים של צמוד פלוס עד  . 2.4אנחנו מנהלים מו"מ עדיין וזה עלה לוועדת
האשראי העליונה של הבנק .אנחנו רוצ ים פחות  ,אבל עד  2.4זה הגבול העליון שאנחנו נסכים.
הרב חנוך זייברט :

כשזה פחות מהקודם שהיה עד עכשיו.

רו"ח אהרון אדלר :

הרבה פחות מהקוד ם.

הרב חנוך זייברט :

לכן אני מציג את זה.

רו"ח אהרון אדלר :

נכון .כולל השעבודים המאושרים על ידי משרד הפנים .נכון ,צודק.

הרב חנוך זייברט :

או קיי ,מי בעד בבקשה?

הרב יעקב וירז'בינסקי :

בעד מה? יש שתי החלטות.

רוצה לחלק את זה לשתיים? ) כן( מי בעד ההחלטה הראש ונה? מי נגד?
הרב חנוך זייברט :
שני נמנעים .מי בעד ההצעה השנייה? יש נג ד? יש נמנע? או קיי ,תודה.

טופס  - 1תמצית מאזן
30.6.15
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
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים )במינוס( )(2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

31.12.14

24,073
57,430
2,071
83,574
32,765
55,956
88,721

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

96,134

95,335

19,743
115,877

799
96,134

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

73,139
)(31,552
41,587

58,230
)(16,074
42,156

סה"כ נכסים

329,759

311,386

21,148
3,481
58,825
117,623

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

12,950
214,027

4,233
195,913

59,776
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

329,759

311,386

חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון )משוערך( לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

1,047,722

997,085

202,850

214,427

32

32

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

10,116

13,091

קרן ממכירת נכסים

12,700

12,749

קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות

36,960

33,677

סה"כ קרנות

59,776

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

157,300
75
4,579
2,645
35,721
200,320

142,536
121
4,036
3,074
31,767
181,534

)(14,764
46
)(543
429
)(3,954
)(18,786

(9)%
61%
(12)%
16%
(11)%
(9)%

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

131,434
55,070
13,465
31,288
2,126
17,805

138,007
55,752
12,688
31,225
1,191
14,971

6,573
683
)(777
)(63
)(935
)(2,834

5%
1%
(6)%
(0)%
(44)%
(16)%

451,507

435,368

)(16,139

(4)%

56,500
508,006

57,696
493,064

1,197
)(14,942

2%
(3)%

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
903,013
והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה )הכנסות(
סה"כ הכנסות

112,999
1,016,012

הוצאות

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

170,191
163,323

85,096
81,662

85,695
79,235

600
)(2,427

1%
(3)%

333,514

166,757

164,930

)(1,827

-1%

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

219,778
134,173
353,951
28,998
148,559
177,557

109,889
67,087
176,976
14,499
74,280
88,779

114,011
67,928
181,939
15,354
75,178
90,532

4,122
842
4,964
855
899
1,754

4%
1%
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

432,511
675
14,551
15,226

437,401
224
13,839
14,063

4,890
)(451
)(712
)(1,163

1%
(67)%
(5)%
(8)%

4,122
3,417

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
903,012
והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה )הוצאות(
סה"כ הוצאות

113,000
1,016,012

2,061
1,709

1,877
1,770

)(184
62

(9)%
4%

451,506

455,111

3,605

1%

56,500
508,006

57,696
512,807

1,196
4,801

2%
1%

)(19,743

)(19,743

עודף )גרעון(

החלטה  :הוחלט לא שר א ת הדו"ח הכספי לר י בעון  2שנת  , 2015להוציא את הרב מ שה שלום מלאכי
שנמנע.
החלטה  :הוחלט לא שר מחזור הלוואות מבנק הפועלים או בנק לאומי בסך  21.5מיליון  ,₪ל 15 -שנה,
בתנאים של צמוד פלוס עד  , 2.4להוציא את הרב מ שה שלום מלאכי שנמנע.
ד.

מינוי עו"ד אהרון )רוני ( פאלוך לחבר ועדת ערר לארנונה )במקומות ש ל חבר ועדה שנפטר(.

הרב חנוך זייברט :

רבותי ,סעיף  – 4מינוי עו"ד רוני פאלוך לחבר ועדת ערר לארנונה.

הרב אליהו דדון :

אני מבקש לדחות דיון בסעיף הזה.

או קיי .אני רוצה להסביר את ההצעה  ,ואחר כך אני אקבל את הבקשות
הרב חנוך זייברט :
שלכם או לא .חיפשנו מועמד לחבר ועד ת ערר לארנונה .חברי ועדת הערר לארנונה הם לא אנשים
שנבחרו על בסיס סקטוריאלי  .אני לא יודע איך קוראים להם אפילו  .אני לא יודע את השמות של שני
החברים האחרים  ,לכן ,כל הטענ ות שכאילו יש פה בחירה סקטוריאל ית היא מצוצה מהאצבע ולא מקובלת
עלי בשום מחיר שבעולם.
הערה:

היו"ר,

שניה ,תן לי לדבר בבקשה  .אני אגמור ,אתן לכל אחד לדבר .עם כל זאת,
הרב חנוך זייברט :
הכלל שלקחנו לעצמנו זה שאותו חבר שאנחנו נביא לפה היה חבר ועדת ערר לארנונה  ,במקום אחר לפני
שהוא בא לפה .אי ן לי מה לדחות את זה בחו דש  .דחינו את זה כבר  3פעמים  .כל פעם דח ינ ו את זה
מסיבה אחרת.
הרב אליהו דדון :

זה לא מחו י יב שיהיה אחד שהוא חבר ועדת,

הרב חנוך זייברט :

זה הכלל שאני הצבתי לעצמי,

הרב אליהו דדון :

לא היה.

הרב חנוך זייברט :

וזה שאני אביא למועצה להצ בעה.

הרב אליהו דדון :

אבל זה לא מחו י יב מבח ינת החוק.

זה לא מחוי י ב על פי החוק ,זה מה שאני אביא להצבעה בישיבה הקר ובה.
הרב חנוך זייברט :
תהיו בעד – תהיו בעד ,תהיו נגד – תהיו נגד.
הרב אליהו דדון :

בסדר.

הרב חנוך זייברט :

אני מוכן לדחות את זה ,זה הכלל .ל א אזוז מהכלל הזה.

הרב אליהו דדון :

זה כלל שאתה החלטת לגביו .אין בחוק החלטה כזאת.

הרב חנוך זייברט :

אני מכבד את האנשים ,אין לי ברירה.

הרב גדליה בן שמעון:

מי החברים שקיימים?

הרב חנוך זייברט :

לא יודע.

הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :

מי שני החברים האחרים?
לא יודע .לא יודע.
אז בוא תגיד לנו מי החברים.
לא יודע.
בוא נחליף את שלושת החברים.
אתם לא מחליפים חבר.
למה?
למה ל החליף?
מה זה לא מחליפים חבר?
למה להחליף אותם?
למה לא?
בשביל מה? למה להחליף אותם?
לרענן את ה -

הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :

בעוד שבועיים תדבר איתי על לרענן.
למה עוד שבועיים? מה?

??? :

יגאל ,יש לך פה את יו"ר הוועדה ,תשאל אותו.

הרב חנוך זייברט :
תצביעו נגד ,אין לי בעיה.

רבותי ,את זה אנ י מב יא לדיון בישיבה הבאה .טוב – טוב ,תצביעו נ גד –

??? :

הרב קוסטליץ הוא יו"ר ועדה ,תשאל אותי מי החברים.

הרב ניסן יגאל גואטה :

סליחה ,אדוני דובר העירייה ,מיהם החברים ה קיימים כרגע?

מר אברהם טננבוים  :עו"ד אביעזר ארליך.
הרב ניסן יגאל גואטה :

אביעזר ארליך ,כן.

מר אברהם טננבוים  :אני צריך לבדוק את השם השני.
הרב אליהו דדון :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב אליהו דדון :
ייצוג? זה אני רוצה לדעת.

מעניין אותי אם יש סוויס ה אחד בתוכם.
תבדוק לי בבקשה מי השני.
האם יש ייצוג לציבור הספרדי בעיר הזאת ,שהם  ? 50%יש ייצוג א ו אין

מר אברהם טננבוים  :עו"ד יעקב מרגלית.
הרב אליהו דדון :

מי זה ה -מרגלית הזה? תבדוק לנו .תבדקו את זה .תבדקו.

הרב חנוך זייברט :

רבותי ,אין קשר לייצוג ספרדים ,לא יעזור לגרור את זה לזה.

??? :

שניהם חרדים אבל.

??? :

ארליך הוא ספרדי "משוכנז".

הרב חנוך זייברט :

לא יודע מי הם.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

אני מכיר אותם .הם גרים בבני ברק.

הרב ח נוך זייברט :

לא מכיר אותם.

הרב ניסן יגאל גואטה :

קודם כל ,אני רוצה לחזק את ראש העיר ,שכל פעם שאין בחירה

סקטוריאלית שמים חסיד גור.
הרב אליהו דדון :
הרב.

אבל צריך להיות ייצוג לכלל האוכלוסייה .אין ייצוג לכלל האוכלוסייה לצערי

או קיי ,רבו תי ,אם יהיה חבר שהוא היה חבר ועדת ערר ,יש לך אפשרות
הרב חנוך זייברט :
להביא .לא – תהיה הצבעה ,אתה רוצה? תתנגד ו.
הרב משה שלום מלאכי :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
לי .לא מתאים לי ,יש גבול.
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב אליהו דדון :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זי יברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :

למה לא הגישו את זה בסדר היום?
אני מודיע לך את זה ח ד וחלק.
אבל למה ,למה ,למה,
לא מתאים לי שכל דבר הופך להיות הצורה הזאת של הדיבור .לא מתאים
חנוך ,סליחה רגע ,סליחה רגע.
אתה פתחת את היריעה הזאת.
סליחה רגע ,אבל גבול למה? גבול למה?
אולי סגרתי אותה .טוב לכם – תבואו ,לא טוב – אל תבואו.
יש גבול למה?
כל דבר להפוך לנושא עדתי  ,אין שום קשר לנושא עדתי.

אין פה שום נושא עדתי .אבל לא יכול להיות שכל פעם שאתה אומר
הרב ניסן יגאל גואטה :
שלא יהיה סקטוריאלי ,אז בתור פשרה זה חסיד גור .מה זה השטויות האלה?
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :

בוא ,בוא ,בוא ,הוא לא חסיד גור ,עם כל הכבוד.
אז חסיד מה הוא?
הוא לא חסיד גור.
חסיד של נובל .אתה צודק.
הוא לא חסיד גור.
מה שאתם עושים זה לא לעניין.

הרב חנוך זייברט :
אתה רוצה.

אין בעיה .תצביע נגד .אין לי בעיה .יכול להי ות שתפיל את ההצבעה אם

הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חיים מנחם רוחמקין :

ככה אתה רוצה?
כן.
יאללה ,נתחיל עם סדרה של נגד .אז נגד.
אין שום בעיה.
אז אנחנו מתנגדים.
יגאל ,הוא יותר ליטאי מאשר חסיד גור.

לא קשור .זה לא קשור .רוני הוא חבר והוא בחור מוכשר ומקצוע י ,
הרב ניסן יגאל גואטה :
והכ ל טוב ויפה ,אבל זה לא יכול להיות,
הרב חנוך זייברט :

או קיי .אתה רוצה עכשיו הצבעה?

הרב אליהו דדון :

לא ,אנחנו דוחים .

הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זי יברט :

אנחנו מבקשים לדחות את זה.
מבקש לדחות  .בשבוע הבא זה מגיע לדיון.
ש בוע הבא שיגיע לדיון ,שימנו שלושה חברים.
לא ימנו שלושה ,ימנו אחד .ממנים אחד.
רגע ,אתה רוצה למנות לבד?
נביא להצבעה פה,
אז למה אתה מחליט  ,אבל לבד את השם שלו?
שם שהחברים יחליטו.

אבל למה אתה לבד מחליט את השם? תעשה דיון ,החברים רוצים
הרב ניסן יגאל גואטה :
את השאלות .אתה באת  ,החלטת – רוני פאלוך ,למה?
הרב עו"ד נתן בצלאל :
הרב ניסן יגאל גואטה :

למה לא להציג כמה מו עמדים ויחליטו החברים?
מה?

הרב עו"ד נתן בצל אל :

להציג כמה מועמדים והמועצה תחליט.
כן .תן רשימה ,תן משה ו .מה זה ככה שרירותי?

הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :

תביא שם אתה להצבעה  .אני אביא שם ,ונראה מה יהיה.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

בדיוק .או קיי.

הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב עו"ד נתן בצלאל :

אני רוצה שראש העיר יהיה חבר בוועדה.
נציג כמה מו עמדים.

הרב אברהם רובינשטיין  :למה ,הבאת מו עמדים?
הרב חנוך זייברט :

לא הבאת .לא.

הרב אברהם רובינשטיין  :הבאת מועמדים? זה ה יה בחודש האחרון.
לא ביקשו להביא בכלל מועמדים.

הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב אברהם רובינשטיין  :כן ביקשו.
הרב חנוך זייברט :
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב עו"ד נתן בצלאל :
הרב ניסן יגאל גואטה :

זה עלה כבר  3פעמים.
ביקשו להביא מועמדים? ואתם לא הבאתם? לא יכול להיות.
לא ביקשו מאיתנו.
נו ,באמת ,אל תזלזלו באינטליגנצ יה שלנו .זה שאנחנו שותקים,

הרב אברהם רובינשטיין  :ברשות ניקוז נחל הירקו ן בתחילת הקדנצ יה,
אז בוא אני אג לה לך סוד שאתה לא יודע .רובינשטיין ,בוא אני
הרב ניסן יגאל גואטה :
אגלה לך סוד שאתה לא יודע .אני לפני הישיבה ,
הרב אברהם רובינשטיין  :בשקט.
הרב ניסן יגאל גואטה  :בשקט .זה סוד בינינו ,פה ככה בתוך העירייה .אמר לי ראש העיר – תשמע ,
נראה לי שדגל הולכ ים להתנגד .אמרתי לו – אל תדאג ,אני אתנגד  .תראה איך הם יגבו אותך .להמשיך?
לא צריך להמשיך ,נכון? איזה מתוקים אתם .נופת צופים.
הרב חנוך זייברט  :אני בכל אופן חוזר על מה שאמרתי.

הרב ניסן יגאל גואטה  :שבוע אחד והכ ל הסתדר.
הרב חנוך זייברט  :רבותי ,זה השם שיבוא בחודש הבא לדיון ,חוץ אם יש שם ,אדם שיש לו ניסיון
בוועדת ארנונה .אמרתי את זה גם לאלי דדון לפני שבוע ,יש לך שם שהיה בוועדת ארנונה – בבקשה.
הרב ניסן יגאל גואטה  :דדון ,לא הבאת? ביקשו ממך ולא הבאת?
הרב אליהו דדון  :כן.
הרב ניסן יגאל גואטה  :ביקשו ממך להביא ולא הבאת?
הרב אליהו דדון  :הלאה ,הלאה ,תמשיך הלאה ,נו.
ה.

דיון עקרוני בנו שא הכרזות רמקולים ברחבי העיר.

רבותי ,דיון עקרוני בנושא הכרזות רמקולים ברחבי העיר .יש נושא
הרב חנוך זייברט :
שבכוונה א ני מביא אותו כנושא פתוח  .אין לאף אחד דעות פה סיעתיות ,ולא משנה אם הרמקולים הם
רמקולים של אנשים ספרדים או אשכנזים .באמת זה לא משנה .השאלה היא,
הרב ניסן יגאל גואטה :

דרך אגב ,ראש העיר ,שכחתי ,אנחנו גם מתנגד ים להקצאות.
אין שום בעיה ,אתה יכ ול להתנגד להקצאות ,אין שום בעיה .אתה יכו ל

הרב חנוך זייברט :
להתנגד ,זה בסדר.
יש את הנושא של הרמקולים שהוא נושא ,אני מקבל עשרות טלפונים מאנשים ,מרבנים ,מאישי ציבור ,
שזה מפריע להם ,זה פ וגע בהם ,זה מזיק לילדים .יש נשים זקנות ואלמנות שמצלצלות לבכות .יש כאלה
שנוסעים ,השם שלו כב ר ידוע בעירייה ,יודעים מלכתחילה כמה פ עמים יצלצלו בחג הקרוב .יש כאלה
ש אלו מקרים חדשים .יש כל מ יני סוגי רמקולים .יש סוגי רמקולים שבאמת ,הלוויות ,שגם צריך להחליט
מה עושים איתם .יש של תרומות .יש גם מכירות .אדם רוצה למכור חלוקים ,אז חלוקים בזול ,בעשר
בבוקר מכיר ה ,כל העי ר צריכה לדעת שהוא מוכר חלוקים .אחד רוצה לעשות כנס לאיזה משהו  ,אז כל
העיר צריכה לדעת מזה  .השאלה היא ,האם באמת נותנים לדברים האלה ללכת לאורך כל הדרך? עושים
איזה שהוא צמצום בנושא הזה? מה העמ דה של החברים בנושא הזה? סוף כל סוף ,אין הבדל בשעות,
עושים מה שבא להם ,אנשים בוכ ים ,אנשים מסכנים .אני מכיר כמה אנשים שהלכו לעולמם והם השאירו
רק צוואה בשורה אחת – אל תעשו לי רמקול עלי .לא רוצה ,מה שלא אהבתי כל החיים שלי ,לא רוצה
לעשות אחרי שאני אמות .עכשיו השאלה מה העמדה של החברים בנושא הזה.
הרב ניסן יגאל גואטה :

לפ י דעתי ,צריך להקים ועדה שתשב ותבחן את הנושא,

???  :עם עורך דין.
הרב ניסן יגאל גואטה :
הרב חנוך זייברט :

בלי עורך דין ,לא צריך עורך דין.

כמה חברים מש"ס צריכ ים להיות בוועדה הזאת?

הרב ניסן יגאל גואטה :

.6

הרב י שראל משה פרידמן  :ראש העיר ,אני מציע שנאסור ב כלל רמקולים ,חוץ מלוויות ,לפי ההלכה יש
יותר חיוב של פרסום ושל השתתפות,
הרב אברהם רובינשטיין  :עד איזו שעה ,גם ב 2 -בלילה?
אני מדבר ,כל הרמקולים ,כולל ארגוני הצדקה  ,צריכים לאסור כ ל
הרב י שראל מ שה פרידמן :
רמקול ,לא משנה בא לו שעות ,כי אין שום היתר הלכתי לחדו ר אלי הביתה ולהחליט מתי אני א וכל לישון
ומתי אסור לי לישון .אם יש למישהו תינוק שצריך לישון ,פתאום מעירים אותו .יש חולים שישנים באמצ ע
היום .יש שיעורים ,יש שיעורי תורה ,שבא רמקול וזה עוצר את כל השיעור ואי אפשר ללמוד .יש באמצ ע
תפילות .זה מטרד ,שמ י שמדבר ברמקול יורה יריות ,ו הוא לא יודע לאן זה מגיע .לרדיוס גדול זה מגיע.
לדעתי  ,צריך לאסור רמקולים לגמרי ,חוץ מלווי ות בשעות מסו י ימות ,להגביל את זה .אבל כל הרמקולים
צריכים לאסור את זה ,כי אי אפשר.
כשאני הייתי בהושענא רבא ,בדיוק ככה מתי שכ ולם ב'ברן' ה כ י גדול ,נ עמד
הרב חנוך זייברט :
רמקול מתחת לאיפה שאני התפללתי ,ברחוב מלצר ,ועל הכנס שם ,שיש איזה כנס למשהו ,לא יודע5 ,
דקות ,כל הזמן שאנש ים עשו את ה -הושענא רבא ,רק שמעו את הרמקול הזה באוזניים .יש דברים
שאתה צודק,
הרב י שראל מ שה פרידמן :
שאתה רוצה.

לכן ,לא שייך  .אתה לא יכול לחדור למישה ו הביתה ולעשות מה

הרב מנחם רוחמקין  :צריך להקים ועדה מסודרת .צריך להקים ועדה ולשמוע את כל הצדדים.
הרב חנוך זייברט :

עוד מעט נשמע .מה עוד לחברים יש להגיד? בוא נשמע.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

אני חושב שגם צריך לאסור לוויות ,לא רק,

הרב אברהם רובינשטיין  :אני חושב  ...הצדקה להשאיר אותם בערבי חגים ,ואנחנו ,חברי העיר ייה  ...חלק
גדול מהתקציב של אגף הרווחה ,העובדות הסוצ יאליות ...
???  :אבל לא הרמקול מביא את הכסף לקופות הצדקה  .יש להם מספיק דרכים.
הרב י שראל מ שה פרידמן  :יש פרסום נורמאלי שאפשר לפרסם ,יש עי תונות ,יש מודעו ת ,יש הכ ל .אתה
לא יכול ,בגלל שאתה מבקש צדקה ,אתה תעיר אנשים .אם יש אחד שלא ישן כל הלילה והוא הולך לישון
בבוקר ,אז תעיר אותו? בגלל שאתה מבקש צדקה ,אתה יכול להעיר אנשים? אין דבר כזה .א י אפשר
לחדור לאנשים לבית.
הרב אברהם רובינשטיין  :אני חושב שצריך להחזיק את הלוויות ואת קופות הצדקה .קופות צדקה ה ן
במועדים קבועים בשנה .
הרב פרץ אברמוביץ  :אין סוף לדבר  ,אבל קופות צדקה .כל ילד שעובר ניתוח ,לא עלינו ,אז מוציא ים
רמקול לרחוב.

הרב אברהם רובינשטיין  :לא מוציאים רמקול לרחוב על כל ילד.
הרב פרץ אברמוביץ :
רמקול לכל היום.

זה נהיה מכה .ילד עובר חס ושלום ניתוח ,נ יתוח ראש פתוח ,מוציאים

הרב אברהם רובינשטיין  :אז צריך לדעת ,אולי לסייג,
הרב י שראל מ שה פרידמן  :האם לדעתך יום אחד לפני פורים אסור ללכת לישון בצהריים?
הרב אברהם רובינשטיין  :לסייג את זה לקופות המרכזיו ת .
הרב י שראל מ שה פרידמן  :אני שואל אותך ,האם לדע תך יום לפני פורים אסור לי לישון
הרב אברהם רובינשטיין  :מה?
הרב י שראל משה פרידמן  :אני יום לפני פורים רוצה לישון כדי שאוכל לקרוא את קריאת המגילה בשקט,
בראש צלול ,אסור לי?
הרב אברהם רובינשטיין  :צריך לקבוע את ז ה בשעות,
הרב י שראל מ שה פרידמן  :לא ,אסור לי?
הרב אברהם רובינשטיין  :בין  2ל 4 -לא.
הרב י שראל הפטקה  :אברהם ,אני גרתי ברחוב השומר והיה לי אוטו ש 24 -שעות טרטר אותי .למה זה
מגיע? ברחוב השומר ,באיצקוביץ ,עומדות מכ ונ יות של צדקה  24שעות ביממה.
הרב מיכאל קקו ן :

חנוך ,אתה רוצה ליצור חוק ,או שהוא כבר קיים החוק ,חוק עזר עירוני.

הרב חנוך זייברט :

אני לא ביקשתי ליצור חוק.

הרב מיכאל קקון :

יש חוק .יש חוק.

הרב חנוך זייברט :

אני יודע .החוק אוסר הכ ל.

הרב מיכאל קקון :

יש חוק עזר ,רגע,

הרב חנוך זייברט :

אני ביקשתי לע שות 'מנהג המדינה'  .לא ביקשתי חוק .החוק אוסר ,אין לי בעיה.

או קיי ,החוק אוסר .עכשיו אתה צריך להתיר דברים מסו י ימים .אתה תתיר
הרב מיכאל קקון :
ככה – קופה כזאת ,קופה כזאת ,לוויה רק של גדולים ,עכשיו תחליט מ י הגדולים ומי כן ומי לא .איך זה
יעבוד?
הרב עו"ד נתן ב צלאל :

לכן צריך להקים ועדה מצומצמת ,שיבואו עם קר יטריונים ,יביאו את זה לפה

ואז נחליט .יראו את זה ואז יגידו .לעשות קודם כל ועדה מצומצמת ,כמו שעשו בוועדה להוצאת סחורה.
היתה ועדה מצומצמת ,הביאו קריטריונים והחליטו מי מותר לו להוציא סחורה ,איך להוציא סחורה ומה
ל א .אותו דבר אני חושב בנושא הזה גם.
הרב ניסן יגאל גואטה  :מי בעד ההצעה של יגאל גואטה למנות ועדה?
הרב אברהם רובינשטיין  :הלוויות זה "יקרי דשכבי" וקופות הצדקה זה "יקרי דחיי"  .צריך לדעת שיש גם
"יקרי דחיי" וגם "יקרי דשכבי".
הרב פרץ אברמוביץ :

"יקרי דחיי" שלא נותנים מנוחה ל 80% -מהתושבים.

אני חושב שאין מנוס מלהתיר לקופות הצדקה  ,ואני אסביר גם למה .הר י
הרב משה שלום מלאכי :
אם אנחנו נאסור על קופות הצדקה ,אז כולם יודעים שקופת העיר כן תעשה בניגוד לאיסור ,ואף אחד לא
יעשה להם שום דבר ,בגלל שיש להם פה פוליטיקה מלוכלכת ,כמו שה וכח בכל המקרים האחר ים  ,ואשר
על כן ,הקופות האחרות ,שצריכות לפרנס עניים אחרים ,אות ן יעצרו ולה ן לא יתנו להכר יז .אשר על כן,
אני חושב שהמדיניות צריכה להי ות דבר ראשו ן אחידה  ,וכיוון שהעירי יה פה לא יודעת לעשות מדיניות
אחידה ,אז צריכים להתיר לכול ן  .נקודה.
הרב עו"ד נתן בצלאל :

אז מה יעשו גם קופות צדקה שעושות מכירות?

הרב חנוך זייברט :

אתה רוצה לדבר אלי? דבר .מה ,אתה עונה לאנשים?

חנוך ,תקים ועדה מצ ומצמת ,תקים ועדה שתד ון באמת בכל דבר שצר יך
הרב מיכאל קקון :
להיות  ,וגם תראה אם אתה יכול לעגן את זה בחוק.
אני רוצה להגיד עוד פעם ,אין לי בעיה להקים ועדה .אני העליתי את זה
הרב ח נוך זייברט :
לדיון פתוח פה ,והעלו את הנושא ,להקים ועדה זה דבר מא ו ד חשוב ונקים ועדה  .זו לא השאלה .אנ י
רוצה בכל זאת שהווע דה שמתיישבת ,יהיה לה גם את הרושם קצת מה המחשבה של האנש ים  ,ואנ י
מאמין שהא נשים שיושבים פה מייצגים  ,פחות או יותר  ,את הדעה של רוב תושבי העיר שלנו.
ברור ,וכולנו יודעים ,שלוויות זה נושא מסוים .לוויות ,גם ,אני לא חושב שצריך לעשות לוויה ב11 -
בלילה  ,במוצאי שבת צריך לנסוע רמקול בבני ברק .מה יהיה עם הנפטר הזה? לא יודע .אבל צריך
לקבוע כל לים.
???  :בירושלים עושים.
הרב חנוך זייברט :

בירושלים עושים הרבה דברים.

הרב חיים מנחם רוחמקין  :בירושלים לא מלינים את המת ,פה כן.
???  :יש מערכות טלפ וניות ,שמי שרוצה שיה יה מנוי שיקבל את כל הטלפונים של כל ההלוויות.
הרב חיים מנחם רוחמקין  :בירושלים לא מ לינים את המת .בבני ברק כן.
הרב חנוך זייברט :

לנו יש את האופציה ,

היום שמעתי את הפט קה  .הפטקה אמר דבר לעניין ,הוא אמר – יש 200,000
הרב מיכאל קקון :
אנשים בעיר בני ברק  ,וכל לוויה יש  300איש .אז תראה כמה אנשים הפרעת להם.
???  :אפילו לא חצי אחוז.
הרב חנוך זי יברט :

זה לא מביא כל כך הרבה אנשים ,אבל לא משנה.

הרב מיכאל קקון :

אולי כבוד המת ,אני יו דע?

הרב מנחם מנדל אייזנברג  :צריכים לתת אבל שעות .צריכים להגביל אותם בשעות ובימים.
הרב י שראל מ שה פרידמן  :לוויות גם אין אפשרות פרסום אחרת ,כי הל וויה היא כמה שעות אחרי שהוא
נפטר  ,אבל שאר הדברים ,צריכים לאסור לחלוטין את כולם.
הרב חנוך זייברט  :אני אומר עוד פעם ,קופות צדקה ,יש לנו שת י בעיות עם זה – יש בעיה אחת
באמת ,כמו שאברהם הזכיר ,שגם הציבור נהנה מהם מצד אחד  ,אבל זה לא פיתרון .מצד שני ,אם אתה
עושה קופות צדקה ,א יך אתה י כול להחליט על קופות צדקה? הי ום יש ,כל אחד היום מב יא רמקול,
מחליט שהוא עושה קופת צדקה .אין לזה בסיס ,לא טובת העיר ,אין בזה שום דבר.
הרב אברהם רובינשטיין  :צריך לקבוע את זה בוועדה.
אז השאלה אם אפשר לקבוע את זה .ב' ,גם אז צריך לעשות שעות .לא
הרב חנוך זייברט :
יכול להיות שמתי שבא להם ,כל שעות היום ,שיהיה אפשר לעשות רעש בכל שעות היום .עכשיו ,יש את
הרצוי בסוף ,בסוף יש את הרצוי ויש את המצוי .אני הייתי רוצה כמו ישראל משה פרידמן ,אבל לא בטוח
שזה המצוי .יכול להיות שצריך להגמיש פני ות בכל מיני נקודות מסוי י מ ות ולהגיע להבנות.
 ...הם יעשו קצת ,הם יעשו לפני הוועדה ,הם י ילכו קצת לשמוע מה אנשים
הרב שלמה שטרן :
אומרים .אף אחד לא חייב לתת תשובה עכשיו.
הרב חנוך זייברט :
עכשיו.

לא ,זה סתם היה דיון בשביל להעלות נושא ,לא בשביל לקבל החלטות

הרב עו"ד נתן בצלאל :

חנוך ,לגבי קופ ות צדקה ,אני חושב שיש בעיה .כי יש כל מיני עמותות ...

הרב משה שלום מלאכי :
אין לדבר סוף.

אני מציע שק ופה שיש עליה חקירות לא ת וכל להכריז .קופות צדקה ,

אני מציע להקים ועדה שיהיו בה חברים ,בואו נצ יע מי שרוצה להיות חבר –
הרב חנוך זייברט :
אברהם רובינשטיין יכו ל להיות חבר בה ,בוא נראה מי לא רוצה להיות חבר בה .נתן בצלאל ,אברהם
רובינשטיין ,פרץ ,
הרב עו"ד נתן בצלאל :

דרור בן אפרים.

אז אני אהיה ודרור בן אפרים .אני צריך עוד אחד מכם .להעלות ל ? 9 -אי ן
הרב חנוך זייברט :
לי בעיה לכמה שרוצים להעלות את זה  ,אבל רוצים שתהיה החלטה אופרטיבית או לא? אין לי בעיה שגם
ישראל משה ,באמת ,אפשר גם את ישראל משה.
הרב משה מלאכי :

רק שניה ,צריך נציג מהאופוזיציה.

הרב חנוך זייברט :

כן ,יהיה הרב רוחמקין.

??? :

מי יו"ר הוועדה? מתי מכנסים את הוועדה?

הרב עו"ד נתן בצלאל :

רובינשטיין  ,או רא ש העיר.

??? :

ראש העיר גם יהיה חבר ועדה? יו"ר הוועדה? ה וא מכנס את הוועדה?

חברי הוועדה הם ככה  :חנוך זייברט ,אברהם רובינשטיין ,בצלאל נתן,
הרב חנוך זייברט :
מנחם שפירא ,דרור בן אפרים ,פרץ אברמוביץ ,ישראל משה פרידמן ו חי ים מנחם רוחמקין.
הרב משה שלום מלא כי :

כיוון שמדגל אין איזון ,צריך מהאופוז יציה שני ים.

אתה רוצה שניים מהאופוזיציה?
הרב חנוך זייברט :
רבותי ,ערב טוב לכולם .שיהיה לכולם בהצלחה .
החלטה  :הוחלט על הקמת ועדה לבחינת נו שא הכרזות הרמקולים ברחבי העיר .חברי הוועדה :הרב
חנוך זייברט ,הרב אברהם רובינ ש טיין ,הרב עו"ד בצלאל נתן ,הרב מנחם שפירא ,הרב דרור בן
אפרים ,הרב פרץ אברמוביץ ,הרב י שראל מ שה פרידמן ,הרב חיים מנחם רוחמקין.

___ _______________
הרב חנוך זייברט
רא ש העיר

________ _ ______
אברהם טננבוים
מזכיר העיריי ה

קובץ ה חלטות
א.

אי שור תב"רים.

החלטה  :הוחלט  ,פה אחד  ,לא שר את ר שימת ה -תב"רים ,כפי שהומלצה על ידי ועדת הכספים.
ב.

דו"ח ועדת הביקורת של העירייה מי שיבתה מס' . 5

החלטה  :הוחלט ,פה אחד ,לא שר את דו"ח ועדת הביקורת של העירייה מי שיבתה מס' . 5
ג.

דו"ח כספי לרבעון  , 2שנת . 2015

החלטה  :הוחלט לא שר את הדו"ח הכספי לרבעון  2שנת  , 2015להוציא את הרב משה שלום מלאכי
שנמנע.
החלטה  :הוחלט ברוב קולות לא שר מחזור הלוואות מבנק הפועלים או בנק לאומי בסך  21.5מיליון
 ,₪ל 15 -שנה ,בתנאים של צמוד פלוס עד  , 2.4להוציא את הרב מ שה שלום מלאכי שנמנע .
ה.

דיון עקרוני ב נו שא הכרזות רמקולים ברחבי העיר.

החלטה  :הוחלט על הקמת ועדה לבחינת נו שא הכרזות הרמקולים ברחבי העיר .חברי הוועדה :הרב
חנוך זייברט ,הרב אברהם רובינ שטיין ,הרב עו"ד בצלאל נתן ,הרב מנחם שפירא ,הרב דרור בן
אפרים ,הרב פרץ אברמוביץ ,הרב י שראל מ שה פרידמן ,הרב חיים מ נחם רוחמקין.

