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ה.

על סדר היום :
ת כנ ית הפ יתוח לשנ ו ת הכספים . 2016-2017
דו"ח כספי ר י בעון  4לשנת הכספים . 2015
פתיחת חשבון פית וח בבנק דקסיה למענקי "מפ על הפיס" .
הצטרפות לשירותי מי דע בלבד באינטרנט )דקסיה ישראל אינטרנט( של בנק
דקסיה לחשבון פיתוח למענקי מפעל הפיס וכל חשבונות העירייה הקיימים בבנק
דקסיה ,ושימוש לכל אחד ממורשי החת ימה של העירייה ,כל אחד בנפרד.
שונ ות.

אני פותח את ישיבת המועצה מס'  . 31אני רוצה לברך את
הרב חנוך זייברט :
כל אלה שנתברכו ב שמחות בחודש האחרון .הפעם כבר חודש וחצי .שיהיה לכולם מזל
טוב ולכולם שיהיה אך ורק טוב .מתקרבים ימי הפורים ,שכולם יזכו לשמחה ומשתה ויום
טוב.
א.

ת כנית הפיתוח ל שנ ו ת הכ ספים . 2017 -2016

אנחנו הבטחנו שתקציב הפיתוח יגיע בתחילת שנה ,א ז
הרב חנוך זייברט :
החלטנו לדחות את זה לישיבה השנ יה ,לכן ה ישיבה השנייה נדחתה מעט עד שתקציב
הפיתוח היה מוכן ,ובר וך השם אני חושב שזה מגיע  .זה עדיין נקרא בתחילת השנה ,
תקציב הפיתוח .ה תקציב עבר את א ישור ועדת הכספים והמלצה למועצה  .החברים עברו
על זה ,ראו את זה .אני רוצה לתת רק כמה מילים על תקציב הפיתוח .החוברת נמצאת
בפני כל אחד ואחד .
ברוך השם ,הלכנו על  4נושאים עיקריים בתקציב הפיתוח :אח ד -ז ו הערכות ח ינוך,
לפתוח את שנת הלימו דים הבאה .יש לנו בתי ספר חדש ים ,יש לנו שיפוץ בבתי ספר.
ברוך השם ,תודות לעבודתם המסורה של רבי יהודה לוי מ אגף החינוך ושל חנוך זיידמן
בתשתיות ,שמואל כהן צדק ,אליהו דדון ,כל אלה שפועלים ביחד ,אז מערכת החינ וך
משקיעה סכומים גדולים מא ו ד בשלושה תחומים – בשיפוץ מבנים ,בני ית מבנים ובהכנה
לקראת שנת הלימודים הבאה .
נושא נוסף ,נכנסנו קצת בחזרה לפיתוח של הכבישים  ,והשנה תהיה השקעה מאסיבית
בכבישים ,בצורה מאס יבית ,של אזור ה , BBC -רחוב הירקון יהפוך לה יות  4מסלולים.
נגמור את הכבישים האחרים במתחם ה , BBC -בר כוכבא ,את הרחובות האחרים .יודעים
כולם שיש שם שינוי דראסטי .ברוך השם היום פתחו את הכביש מז'ב וטינסקי ישר לתוך
ה , BBC -גם תודות לאגף התשתיות ומחזיק התיק הרב מיכאל קקון.
הכבישים שיבצעו בהם השנה שיפוץ נרחב ,רבותי ,זה רח ' סוקולוב לכל אורכו ,רחוב
הרב ש"ך לכל אורכו ,הכבישים באמצע ייבדקו ויראו מה אפשר לש דרג אותם .ר חוב
השלושה .יש כבישים כבר שנגמרו והשם יעזור שיהיה יותר כסף להרחיב את זה
לכבישים נוספים .
דבר נוסף שנשקיע הרבה כסף זה בת כנית המק וואות .לאחר שגמרנו את המקווה בבארי,
ברוך השם נפתח השבוע את המקווה בקרית הרצוג ,נפתח אגף חדש ,התחילו את האגף
השני שם ,התחילו לעבוד במקווה בחפץ חיים ,יתחיל ל הי בנות בקרוב המקווה בסוקולוב,
נמשיך בנו וה אחיעזר .יש כספים גדולים מא ו ד שמושקעים בפיתוח המ קוואות .גם בנושא
הגינות יש כספים גדו לים שמשקיעים .הפיתוח של המגדלים נותן לנ ו אפשרות קצת
להרחיב את הפעילות של תקציבי הפיתוח .אני מקווה שאם נראה במשך השנה שיהי ו
הכנסות יותר גדולות ,נביא השנה תקציבים נ וספים .כבר היום אנחנ ו יודעים שיש שנ י
פרוי י קטים גדולים מא ו ד ,שלא מופיעים בתקצ יב הפית וח – נושא אחד זה בית ספר
משואות ישראל ,שאנחנו מקווים שהוא השלב הבא שייכנס לפיתוח במשך השנה הזאת ,
והת כנית של העברת מחס ני העירייה למק ומם החדש .המקום החדש שנבחר ל מיקום
מחסני העירי יה בקצה העיר ,בפינה של ז'בוטינסקי אם המושבות ,במגרש הגדול שהיה
פעם מחסני הג"א .סליחה ,אם המושבות פ ינת גהה ,סליחה  .במגרש היו פעם מחסני

הג"א .מחסני הג"א עברו ברוך השם מבני ברק ,בחלקם הגדול .מה שנשאר שם אלו ר ק
מחסני החירום של העירייה .המגרש הזה הוא  12דונם –  3דונם מתוך ה 4-3 , 12 -דונם
במגרש הזה יעברו להיות מחסני העירי יה החדשים ,כולל מחסן של הג"א ששייך
לעירייה .זה יהיה ביחד .כאשר הכניסה למחסני העירייה תה יה מכיוון כביש " אם
המושבות "  ,יש שם כב יש סטטוטורי ש נכנס לתוך המגרש הזה ,לכיוו ן תחנת הרכבת
החדשה ,משם תהיה הכניסה .החצי השני יוקדש למוסדות ודברים כאלה ,שהכניסה
תהיה מכיוון העיר .זאת אומרת ,תהיה חלוקה ברורה בין הכניסה למתחם של המחסנים
לבין המתחם הזה .לא מופיע פה עדיין ,אנ י מאמין שזה ייכנס בהמשך הדרך .יש עו ד
כמה דברים שזה אוט ומאטית נכנס לפה .
הרב נתן צבי כהן :

 ...מדרום לכיוון מזרח ,אבל אין גישה מתוך בני ברק לשם.

יוצאים מסוקולוב ,אנחנו מקווים שסוקולוב ייפתח ישר גם,
הרב חנוך זייברט :
אחד הדברים שפועלים שסוקולוב ייפתח ישר ל -למטה ,
הרב נתן צבי כהן :

לרחוב רבי יש ראל אבו חצירא.

עד רחוב רבי ישראל אבו חצירא .אתה ממשיך עד אם
הרב חנוך זייברט :
המושבות ,לוקח ימינה ונכנס לשם .רכב שייצא  ,ייצא בגהה ויגיע מרחוב השומר
לז'בוטינסקי חזרה.
אלו פחות או יותר הדברים המרכזי ים שיש פה .המתקן של המחזור שה יה כתוב בתקציב,
בחירייה.
הרב נתן צבי כהן :
החיות יגדל קצת?

עוד שאלה אחת .בעקבות זה שהמחסנים י עברו ,אז גן

הרב חנוך זייברט :
של  6מיליון שקל  ,אני חושב,

גן החיות מופיע פה  .מי שיסתכל בספר הגדול ,יש ת כנית

הרב מיכאל קקון :

. 3.5

זה חצי .אנחנו יודעים שבסוף נצטרך לתת תקצ י ב נוסף .אני
הרב חנוך זייברט :
מעריך שהפיתוח של גן החיות מחדש ,לשדרג אותו מחדש ,יעלה  7מיליון שקל .כרגע,
כיוון שלא התחילו את העבודות ,אנחנו לא משר יינים כסף נוסף .זה לא יעלה על המגרש
של מחסני העירייה ,החום  .זה יתפרס על הרצועה הירוקה שבין המגרש החום לבין הגדר
של כביש . 4
הרב נ תן צבי כהן :

זאת אומרת  ,יילך לכיוון מזרחה?

הרב חנוך זייברט :

זה גם היום הולך מזרחה.

הרב אברהם רובינשטיין  :הכ ל מזרח.
הרב חנוך זייברט :
מאמין שעד שיהיה משהו,

יש כבר ת כניות שנעש ות היום על ידי אגף התשתיות .אני

פעם דיברו על איזה דונם 2 ,דונם מהדבר הזה  ,מהמחסנים
הרב נתן צבי כהן :
בצד ימין ,שנכנסים למחסנים.
לא לוקחים .אנחנו ל וקחים יותר מ 1.5 -דונם ,אנחנ ו
הרב חנוך זייברט :
מגדילים  ,כמעט  2 ,דונם מהשטח הירוק  ,כי מה שאנחנו יכולים לעשות שטח ירוק של 70
מטר ,להרחיק מכביש גהה  65מטר ,עד שאפשר לבנות מוסדות ח ינוך  .ברצועה הזאת
יכול ה לה יכנס הגדלה של גן החיות .אם יעשו את ההגד לה של גן החי ות ,זו לא תה יה
הגדלה ,זה יה יה שדרוג של הגן  ,לגמרי  ,בצורה חדשה.
הרב נתן צבי כהן :

המתח הגבוה לא יפריע לג'ירפות.

לקופים זה לא יפריע  .יכול להיות שהם יהיו
הרב חנוך זייברט :
אטרקטיבי ים .זה כרגע השיקול .זה בערך  ,פחות או יותר  ,הדברים .אני באמת רוצה,
הרב יעקב וירז'בינסקי :

ראש העיר ,דיברת על פיתוח תשתיות.

הרב חנוך זייברט :

כן.

יותר

בעמוד  15יש גירעון ש ל  25מיליון בתשתיות מ . 2011 -איך
הרב יעקב וירז'בינסקי :
אתה ממשיך הלאה בתשתיות כשאתה בגיר עון של  25מיליון?
הרב חנוך זייברט :

ב? 2011 -

הרב יעקב וירז'בינסקי :

מ. 2011 -

חלק מהדברים לכ ן השנה  .בתחשיב של השנה הזאת אנחנו
הרב חנוך זייברט :
מכסים את רוב הכסף ש ל ההלוואה .נכון?  21מ יליון שקל,
רו"ח אהרון אדלר :

 30מיליון.

הרב חנוך זייברט :

זה מכוסה ב-

 ...בפועל  ,העירייה מימנה חלק נוסף  ...של הדבר
רו"ח גב' שו שנה לרנר :
הזה צריך להיות  40%מימון ה וני ו 60% -מימו ן של הלוואה .בפועל ה עירייה לא הגישה
בקשה נוספת להלוואה ,אלא מימנה באקסטרה גם את החלק הנוסף של ההלוואה .כרגע ,
העירייה הגישה בקשה  ...של  30מיליון שקל  ,מהם  25מיליון שקל יממנו את הגירעון,
וכ 6 -מיליון שקל יישארו לרחוב הירקון  ,או מה ש -
הרב חנוך זייברט :
רו"ח גב' שו שנה לרנר :

או יותר נכון ,למכשיר המחזור של האשפה.
לא משנה .אותו דבר.

אדוני ראש העיר ,אני ר וצה לשאול .אנחנו מאשרים בתקצ יב
הרב גדליה ו בן שמעון :
הרבה מא ו ד כספים לפ יתוח הכבישים באזור ה ירקון  ,אני קצת מתקנא ,נראה לי שכדאי
יהיה לגור שם .למה אנחנו תושבי בני ברק יושבים פה  .אני לא מבין למה אף אחד לא
פוצה פה ומצפצף על הסיפור של הפקקים .למה הסיפור של הפקקים? אנחנו משמש ים,
התושבים ,כבני ערובה לכל הסיפור ש ל הרכבת הקלה .אני לא מדבר ,עוד לפני כן הי ו
פקקים .אני חושב ,ראש העיר ,שצריך לקיים על זה דיון מיוחד .יכול להיות שאתה ואני
ועוד כמ ה חברי מועצה יודעים בדיוק את הת כניות,

הרב חנוך זייברט :

לא ,לא ,שניה ,שניה.

הרב גדליה ו בן שמעון :

הולכים לשפץ פה ,הו לכ ים לשפץ ש ם ,

הרב חנוך זייברט :

שניה  ,שנ יה ,אבל.

שניה ,תן לי רגע ,לא סיימתי ,עוד לא סיימתי  ,אבל מרבית
הרב גדליה ו בן שמעון :
מהתושבים סובלים .הם לא מודעים גם בכלל לת כניות שאמורות להיות .הם יושבים בתוך
הרכבים  ,וכו לנו חווים את זה יום  ,יום ,כבני ערובה של ממש ,שלא יודעי ם בכל ל האם
העירייה עושה ,תעשה ,מה הת כניות .כל הורה היום מתוסכל בשביל לקחת את הילד
שלו ,לוקח לו חצי שעה או שעה מהגן לבית ,מה'חיידר' לבית .הדבר הזה צריך לתת
פיתרון .צריך לקיים על זה ישיבת מועצה מיוח דת .הנושא הזה ,רבותי ,מדי רציני בשביל
לעשות מזה ליצנות  .אם מ ישהו פה נהנה שהוא יושב בפקקים ומסתובב ,שיערב לו  ,אבל
אנשים פה משלמים הרבה מא ו ד כסף לארנ ונה ,עיריית בני ברק ,תושבי בני בר ק
סובלים .היום לצאת בעיר ,אתה צריך לשים  . wazeזה דבר שהוא בלתי נסבל.
הרב חנוך זייברט :
מקובל מה שאתה עושה .

גדליהו ,אפשר להפריע לך שניה? גדליה ,לא ,אני קצת לא

הרב גדליה ו בן שמעון :

למה זה לא מקובל?

הרב חנוך זייברט :

אני אסביר לך למה .אני אסביר לך.

הרב גדליה ו בן שמעון :

אני מדבר אליך כתושב .לא ייתכן ש -

אתה רוצה לשמוע? אתה רוצה לשמו ע? יפה .אם אתה רוצה
הרב חנוך זייברט :
לדבר בשביל מי שנ מצא פה במועצה כאורח ,אז זה בסדר שתדבר עכשיו .אם לא ,דקה,
דקה,
הרב גדליה ו בן שמעון :

למה אתה חושב שזה ב עיה של,

הרב חנוך זייברט :
לדבר?

אבל תן לי ,אתה תתן לי לגמור לדבר? אתה תתן לי לגמור

הרב גדליה ו בן שמעון :

לא ,ז ו ליצנות .ז ו ליצנות.

הרב חנוך זייברט :

א ל תגיד לי ליצנות ,אני מבקש ממך .אתה ת וכל לבקש,

הרב גדליה ו בן שמעון :
באמת.

הבעיה של הפקקים זה קשור לעיתונאי כזה  ,א ו אחר? נו,

הרב חנוך זייברט :

עם כל הכבוד ,אין שום בעיה שתעלה את הנושא .

הרב גדליה ו בן שמעון :

אם אין בעיה .

גדליהו ,אין ש ום בעיה ,ייגמר הנושא הזה – תעלה את
הרב חנוך זייברט :
הנושא הזה  ,בבקשה  ,לסדר היום  .ניתן לך את מלוא הזכ ות .זה לא קשור לנושא
התקציב.

הרב גדליה ו בן שמעון :

אבל אנחנו מאשרים פה הרבה מא ו ד ,

הרב חנוך זייברט :

אין לזה קשר לתקציב פיתוח .שום קשר.

הרב גדליה ו בן שמעון :

אין לזה שום קש ר לתקציב פיתוח?

שום קשר לא .אתה רוצה להעלות נושא? תקבל את כל
הרב חנוך זייברט :
הכבוד להעלות את הנושא הזה .
אז אני מבקש לזמן ישיבת מועצה מיוחדת שתדון בנושא
הרב גדליה ו בן שמעון :
הזה וגם בנושא של ההסברה .הצי בור ש לנו גם זקוק להסברה ,לדעת ת כני ות ,בשביל
שהוא,
אני מבקש לא לעזור לו .תאמין לי ,בסוף הדיון הזה אני
הרב חנוך זייברט :
אתן סקירה על הנושא של התחבורה .אין לי שום בעיה.
הרב נתן צבי כהן :

כולל יציאה מהעיר.

הרב גדליה ו בן שמעון :
עומד,

למה אתה מדבר אלי בצורה כזאת? אני לא מבין .אתה לא

הרב חנוך זייברט :
תודה.

אברה ם ,אברהם ,אל תעזור לי לנהל את הישיבה ,אברהם .

הרב גדליה ו בן שמעון :

אתה יודע שאני מכבד א ותך ואני לא רוצה להגיב.

הרב חנוך זייברט :

בבקשה.

הרב גדליה ו בן שמעון :
שלי.

הבעיה של הפקקים זו בעיה ציבורית של כולם .לא בעיה

ניתן לך תשובה .יש סדר -יום  .תבקש לדבר – נדבר על זה.
הרב חנוך זייברט :
אין לי שום בעיה .אני לא מפחד לדבר על הנושא הזה.
הרב חיים רוחמקין  :משקיעים פה כל כך הרבה כסף בתשתיות  ,ולדאבוננו בשנים
האחרונות כל מיני תיקוני כבישים שעשו לא החזיקו מדי הרבה זמן מעמד .איך אנחנו
יכולים להיות בטוחים שהפעם זה לא יקרה ועוד שנתיים שלוש לא יצטרכו לשפץ אותם?
הרב חנוך זייברט :

לא יכול להיות בטוח.

הרב חיים מנחם רוחמקין :

הבנתי.

הרב חנוך זייברט :

על מה תדבר בעוד  3שנים?

הרב חיים רוחמקין  :תיקח אחריות.
הרב חנוך זייברט :

בסדר .אין בעיה .עוד משהו בבקשה? עוד משה ו?

הרב נתן צבי כהן :

היציאה הדר ומית מא ו ד לתת לזה תשומת לב .

הרב חנוך זייברט :

זה קשור לתקציב? אנחנו מדברים כרגע על התקציב.

הרב נתן צבי כהן :

אני עושה הסכם עם גדליה ו  ,זה ביחד.

הרב חנוך זייברט :

תדבר על זה אחרי זה .על התקציב.

הרב שמחה שטיצברג :

לי יש ה צעה כאן.

הרב חנוך זייברט :

לתקציב?

הרב שמחה שטיצברג :

כן .לסדר היום.

הרב חנוך זייברט :

לא ,לא ,קודם תקציב.

לא ,גם על זה .לא שייך שיישב פה בן אדם ואם יש שניה
הרב שמחה שטיצברג :
אחת של רמקולים ,ישמיץ אותנו בכל העיר ,שכבר בכל האתר ים  ...גדולי ישראל כתוב
שנ יתקו לגדליה ו בן שמעון את הרמקול  .זה לא יתכן .אז מי שעושה את זה ,שייצא
מהאולם.
הרב נתן צבי כהן :

זה כבר הוא קרא בטלפון שלו?

הרב חנוך זייברט :

לא ,היתה טעות ,סליחה ,אף אחד לא ניתק לו את החשמל.

הרב שמחה שטיצברג :

אבל ככה כבר יש הודעה ,שניתקו את הטלפון ,את הרמקול.

??? :
מקבל כאלה הודעות.

אם יהיה לך מכשיר קשר לא תהיה לך את הבעיה .אני לא

הרב חנוך זייברט :

או קיי ,מי בעד  ,בבקשה?

הרב משה שלום מלאכי :
הרב חנוך זייברט :

שניה ,שנ יה אחת.
נושא התקציב?

כן ,בנושא התקציב ,שני דברים אני ר וצה להגיד.
הרב משה שלום מלאכי :
דבר ראשון – הנושא של הפיתוח של ה גנים מא ו ד  ,מא ו ד מוזנח לאורך שנים .הייתי בטוח
שאם אנחנו מגישים ת קציב של פיתוח ,אז נראה עוד כמה גינות חדש ות  ,וגינות קיימות
שיהיה שם שיפ וץ  ,ולפחות מ ענה להזנחה המתמשכת ,ואני רואה שפחות  ,או יותר
התקציבים נשארו אותו דבר  .בחלק מהמקומות הם אפילו קטנו .אני ח ושב שהעיר שלנו
גדלה והתושבים מ תרב ים ,והעירייה מאשרת כל הזמן ת כניות בנייה ח דשות ברוך השם,
והגרף של התושבים עולה .אני חושב שצריך לתת את הדעת שצריך להוסיף פה גינ ות,
וגינות קיימות להרחיב אותן ולשפץ .זו הזנחה של שנים .במקום ל הוסיף מתקנים ,
לוקחים ,בכמה מקומות  ,אני שמעתי מתושבים שממש התר גזו ,שלקחו מתקנים והוציאו ,
כביכול  ,בגלל ענייני בטיחות .בשורה התחת ונה – לילדים אין איפה לשחק ואין איפה
לבלות .בתקציב פה לא ניתן מ ענה לדבר הזה בכלל .זה דבר ראשון.
דבר שני – בנושא של המוסדות – אני ה ייתי מצפה שבאמת תה יה פה אחריות אישית
לעוד מוסדות ,שלא מקבלים מענה ,ולקחת את זה בחשבון .יש פה צרכ ים של עוד

תושבים ,שמשלמים ...
הרב חנוך זייברט :

או קיי ,מי עוד בבקשה?

אני רוצה לומר רק מילה אחת .יש איזה ספר שהוציא ראש
הרב מיכאל קקון :
העיר ארנשטיין  .הוא כ ו תב שם בספר שלו שהוא ,אני לא יודע כמה שנים הוא היה ראש
עיר 10-8 ,שנים  .הוא כותב שה וא עשה את רחוב אור החיים ,רחוב טבריה ,אני חושב
עוד רחוב אחד או שניים ,בכל שנותיו .אני חושב שב 8 -השנים האחרונות ,מה שנהיה פה
בעיריית בני ברק ,בזכ ות  ,באמת כל התקציבים שמגיעים לפ ה ,בזכות הפיתוח ,נעשים
פה שני דברים גדולים :אחד – העיר פה בהתפתחות אדירה ,בכל ה דברים שנקרא ים
כבישים ,מדרכות ,ג ינות ,תאורה ,כל מה שצר יך .והדבר השני – אני חושב שיש פה
אנשים מא ו ד רציני ים שמטפלים בכל נושא התחב ורה בעיר ,שיושבים,
הרב חנוך זייברט :

נדבר על זה ב נפרד.

רגע ,שניה ,אני גמרתי .יושב פה מנהל אגף התשתיות ,אנ י
הרב מיכאל קקון :
לא חושב שיש יום 20 ,שעות הוא עובד ביממה כדי לדאוג שתושבי העיר יוכלו לנסוע,
לצאת ,להיכנ ס כמו שצר יך .אני חושב שגם מגיע ישר כוח לאגף התשתיות .
עוד מעט נדבר על זה .תאמין לי ,נגיע לנושא הזה .עוד
הרב חנוך זייברט :
מישהו הערות? מי בעד בבקשה?
הרב נתן צבי כהן :

שמחה  ,רוצה להגיד משהו.

עוד מעט הוא יגיד .מי נגד? מי נמנע? בבקשה .תודה2 .
הרב חנוך זייברט :
נמנעים יש .אני מביא בשבילך עוד פעם ,אלי .מי בעד תקציב הפיתוח? או קיי .יופי .מי
נגד? מי נמנע? אין שינו יים.
החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  2 ) ,נמנעים – הרב יעקב וירז'בינסקי והרב מ שה שלום
מלאכי ( לא שר את ת כנית הפיתוח ל שנ ו ת הכספים . 2017 -2016

תכנית הפיתוח לשנים
2016-2017
תכנית הפיתוח-תברי"ם חדשים

מינהל כללי

תברואה

שירותי חירום

תכנון עיר
סה"כ
תשתיות

סה"כ חינוך

רווחה

מקוואות

מימון
עירוני

מ.הפנים

210

1,000

1,210

6,000

600

6,600
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סך תכנית
פיתוח 2016-
2017

מ.החינוך

500

1,250

1,250

8,811

20,976

6,500
-

5,336

350

4,400

2,300

-

-

-

5,500

21,677

-

1,500

9,200

5,000

10,100

18,336

5,000

21,677

5,500

103,980

12,750

23,111

400

2,000

700

48,389

1,850

500

42,497

-

1,500

סך כולל
אושר בישיבות
מועצה במהלך
שנת ,2015
טרם אושר
במשרד הפנים
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הלוואה

אחרים

500

משרדי
הרשות

סה"כ

סה"כ

3,500

124,030

319

20,419

150

650

869

103,980
103,980

1,100

20,050

124,030

ב.

דו"ח כספי  ,ר י בעון  , 4ל שנת הכספים . 2015

סעיף ב' – דו"ח ר י בעוני  .הדו"ח הר י בע וני מסכם את הדו"ח
הרב חנוך זייברט :
של השנה שעברה .זה דו"ח לא מבוקר .בהמשך השנה יגיע דו"ח מב וקר .ברוך השם
סיימנו את התקציב באיזון ,כמעט בא יזון 2 ,מיליון שקל זה משהו שולי בתקציב של
מיליארד שקל .השם יעזור שגם השנה נגמור במצב כזה .ואני באמת מביע את מלוא
ההערכה לגזברות ולצוות התקציבים על שני הדברים :ה אחד – להגיש תקציב פיתוח;
ואחד – על הנושא של התקציב .את מלוא הה ערכה כבר נתנו בישיבת הקודמת שדיברנ ו
על זה ,אנחנו רק חוזרים על זה .הדו"ח הרבעוני אושר בוועדת הכספים לאישור
במועצה .מי בעד בבקשה? מי נג ד? מי נמנ ע?
החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  1 ) ,נמנע – הרב יעקב וירז'בינסקי 1 ,נגד  -הרב משה
שלום מלאכי( לא שר את הדו"ח הכספי ר י בעון  , 4ל ש נת הכספים . 2015

.1

טופס  - 1תמצית מאזן

31.12.15

31.12.14

נכסים
נכסים נזילים :קופה ובנקים

32,506

38,181

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

50,503

36,150

חייבים  -תשלומים לא מתוקצבים

457

631

סה"כ רכוש שוטף

83,466

74,962

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

48,006

42,178

השקעות במימון קרנות מתוקצבות

55,839

55,956

סה"כ השקעות

103,845

98,134

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה

96,134

95,335

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון )במינוס( )(1
גרעון )עודף( שוטף בתקופת הדוח

2,199

799

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

98,333

96,134

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

71,143

58,230

עודפי מימון זמניים

)(22,436

)(16,074

גרעון נטו

48,707

42,156

סה"כ נכסים

334,351

311,386

התחייבויות ועודפים
בנקים :משיכות יתר והלוואות

22,884

23,150

משרדי ממשלה

2,974

5,480

מוסדות שכר  -הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

51,835

46,111

ספקים וזכאים )*(  -הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

140,403

116,939

תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות ,הכנסות מראש ואחרים

4,183

4,233

סה"כ התחיבויות שוטפות

222,279

195,913

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות )(3

56,233

59,517

קרנות מתוקצבות

55,839

55,956

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

334,351

311,386

חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים

1,024,299

997,085

עומס מלוות לפרעון )משוערך( לשנים הבאות

207,806

214,427

ערבויות שנתנו

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

1,230

13,091

קרן ממכירת נכסים

12,704

12,749

קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות

42,299

33,677

סה"כ קרנות

56,233

59,517

)*( מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

2757

1554

תקציב *
שנתי מאושר

תקציב יחסי
לתקופה

ביצוע מצטבר

סטיה
מהתקציב

סטיה
מהתקציב
ב%

הכנסות

ארנונה כללית

314,599

314,599

311,783

)(2,816

(1)%

הכנסות ממכירת מים

150

150

315

165

110%

עצמיות חינוך

9,158

9,158

14,606

5,448

59%

עצמיות רווחה

5,240

5,240

6,336

1,096

21%

עצמיות אחר

70,061

70,061

71,066

1,005

1%

סה"כ עצמיות

399,208

399,208

404,106

4,898

1%

תקבולים ממשרד החינוך

263,768

263,768

274,921

11,153

4%

תקבולים ממשרד הרווחה

110,139

110,139

111,009

870

1%

תקבולים ממשלתיים אחרים

27,749

27,749

24,642

)(3,107

(11)%

מענק כללי לאיזון

62,575

62,575

64,369

1,794

3%

מענקים מיועדים

5,644

5,644

3,924

)(1,720

(30)%

תקבולים אחרים

56,468

56,468

55,657

)(811

(1)%

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה

925,551

925,551

938,628

13,077

1%

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה )הכנסות(

113,000

113,000

120,079

7,079

6%

סה"כ הכנסות

1,038,551

1,038,551

1,058,707

20,156

2%

הוצאות

הוצאות שכר כללי

170,001

170,001

170,159

158

0%

פעולות כלליות

167,460

167,460

165,283

)(2,177

(1)%

הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

337,461

337,461

335,442

)(2,019

-1%

שכר עובדי חינוך

219,718

219,718

229,266

9,548

4%

פעולות חינוך

135,177

135,177

144,091

8,914

7%

סה"כ חינוך

354,895

354,895

373,357

18,462

5%

שכר עובדי רווחה

29,452

29,452

30,344

892

3%

פעולות רווחה

148,730

148,730

148,826

96

0%

סה"כ רווחה

178,182

178,182

179,170

988

1%

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון ,כיסוי גרעון מצטבר
870,538
והנחות בארנונה

870,538

887,969

17,431

2%

פרעון מלוות מים וביוב

1,350

1,350

394

)(956

(71)%

פרעון מלוות אחרות

44,853

44,853

42,561

)(2,292

(5)%

סה"כ פרעון מלוות

46,203

46,203

42,955

)(3,248

(7)%

הוצאות מימון

5,671

5,671

5,790

119

2%

העברות והוצאות חד פעמיות

3,139

3,139

4,113

974

31%

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה

925,551

925,551

940,827

15,276

2%

העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה )הוצאות(

113,000

113,000

120,079

7,079

6%

סה"כ הוצאות

1,038,551

1,038,551

1,060,906

22,355

2%

)(2,199

)(2,199

עודף )גרעון(

ג.

פתיחת ח שבון פיתוח ב ב נק דקסיה למענקי "מפעל הפיס".

הרב חנוך זייברט :

פתיחת חשבון בנק חדש – מה החשבו ן?

רו"ח אהרון אדלר :

חשבון בדקסיה.

לצרכי מה ,מפעל הפיס? מפעל הפיס דורש שכל פרוי י קט
הרב חנוך זייברט :
יהיה לו חשבון חדש .מי בעד פתיחת החשבון? תודה רבה.

החלטה  :הוחלט  ,פה אחד  ,לא שר פתיחת חשבון פיתוח ב ב נק דקסיה למענקי "מפעל
הפיס" .

ד.

הצטרפות ל שירותי מי דע בלבד באינטרנט )דקסיה י שראל אינטרנט( של בנק
דקסיה לח שבון פיתוח למענקי מפעל הפיס וכל ח שבונות העירייה הקיימים
בבנק דקסיה ,ו שימוש לכל אחד ממור שי החתימה של העירייה ,כל אחד
בנפרד .

יש הצטרפ ות לשירותי מידע בלבד באינטרנט  ,של מורשי
הרב חנוך זייברט :
חתימה .מי בעד בבקשה? לכל פרוי י קט צר יך לפתוח חשבון .רבותי ,מפעל הפיס מבקש
שלכל פרוי י קט חשבון נפרד .אנחנו מאשרים לפרוי י קטים שקיימים חשבון נפרד .קיבלתם
דף ,לפי הדף שקיבלו החברים .זה האישור .מי בעד בבקשה?

רו"ח אהרון אדלר :

לפי הנוסח שמ וצע.

הרב חנוך זייברט :

לפי הנוסח שהגשנו.

הרב נתן צבי כהן :

האם החשב ונות הא לה גם נסגרים כשנגמר הפר ו י יקט?

הרב חנוך זייברט :

כן .כן.

הרב נתן צבי כהן :

אריק ,תקריא בבקשה את כל הנוסח ,מילה במי לה.

הרב חנוך זייברט :

לא חייבים .לא חייבים.

החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,לא שר הצטרפות ל שירותי מידע בלבד באינטרנט .

ה.

שו נות.

רבותי ,אני רוצה להעל ות שני נושאים נוספים :נושא אחד –
הרב חנוך זייברט :
יש פז"מ שמאשר להעל ות אוטומאטית את הת קציב של החברים .חלק גדול מהחברים ,
שכר הבכירים שלהם עלה אוטומאט ית .הגזבר ,המועצה לפי החוק צריכה לאשר לו את
ה -פז "מ של  5%נוספים  .אני רוצה להביא א ת זה לאישור מועצה ,לאשר את ה -פז"מ ש ל
גזבר העירייה .מי בעד? אריק ,מכמה לכמה זה?

רו"ח אהרון אדלר :

מ 95 -ל. 100 -

הרב חנוך זייברט :

או קיי .מי בעד בבקשה? מי נגד? מי נמנע? או קיי.

החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  1 ) ,נמנע – הרב מ שה שלום מלאכי( לא שר לגזבר
העירייה תוספ ת של . 5%

עלה הנושא של התחבורה .אני חייב להעלות נושא .ראשית
הרב חנוך זייברט :
כל ,מותר לאדם להעלות נושא ,הוא לא גס רוח בשביל זה ,זה לא יפה לקרוא לאף אחד
גס רוח ואני מוחה על הקריאה גס רוח לבן אדם במועצה.

הרב אליהו דדון :

יתרה מזאת ,אני חושב שצריך להתנצל.

הרב חנוך זייברט :
לבקש משהו שלא היית פה.

אתה לא יכול לבקש משהו שלא היית משהו .אתה לא יכול

אתה לא יכול לקרוא ,עם כל הכבוד ,לחבר מו עצה ,שמעלה
הרב אליהו דדון :
דבר מסוים ,לקרוא לו גס רוח.

הרב חנוך זייברט :

אפשר לתת לי לנהל את הישיבה?

הרב חנוך זייברט :
פה ,ואני מבקש,

לא צריך להגיד לאף אחד גס רוח ,זה לא מתאים למקום

הרב נתן צבי כהן :

אברהם ,אל תיקח ללב ,זה לא קשור אליך .מה אכפת לך?

אני מ בקש להסתייג מהמילים האלה וזה הכ ל .תודה .עכשי ו
הרב חנוך זייברט :
לגבי התחבורה עצמה – עוד מעט נבקש מחנוך שיגיד כמה מילי ם .אני רוצה להגיד גם
כמה מילים בנושא של התחבורה  ,ואחר כך ניתן לאחרים.
הנושא של התחבורה מדיר את השינה של כולם ,זה לא חידוש .אגב ,אני רוצה להגיד
לכם ,שלאחר עבודה מאומצת מא ו ד של חנוך זי ידמן ומלחמה עיקשת מאד עם המשטרה,
עם נת"ע ועם כולם ,מי שנסע בשבוע שעבר יודע שהיציאות מרבי עקיבא  ,פחות או יותר,
לאחר השינויים שעשו ,שחנוך רשם בדו"ח הזה ,נפתרו .רחוב אהרונוביץ היה הרבה
יותר סביר בסוף שבוע  ,וברוך השם ,חזרנו לשפיות  ,פחות או יותר .יש לנו בעיה קשה
גם שה waze -מעביר הרבה רכבים שבעבר היו נוסעים  ,מז'בוטינסקי לתוך העיר .או תו
דבר ,מי שנסע פעם לכיוון אהרונוביץ ,נוסע היום לכיוון קוקה קולה .זה מקשה עלינו את
הנושאים .אני מאמין ש לאט  ,לאט זה ירגע .מי שעוקב אחרי הדברים ,המצב הרבה יותר
רג וע מאשר היה בעבר .עוד מעט חנוך יתן סקירה על הנושא הזה.
לגבי פתיחה של רחוב אברהם בן דוד – יש התח ייבות שהמנכ"ל נתן בחודש האחרון
שייפתח .כמה אנחנו מאמינים בהתחייבות של המנכ"ל  ,אני לא יודע להגיד לכם ,אבל יש
פעילות כל הזמן לפתור את הבעיה של התחבורה .ברוך השם ,מי שעקב אחרי הדברים,
משהתחילו העבודות בז'בוטינסקי עד היום ,למרות שאנחנו נמצאים בתקופת חגים,
הלחץ ירד בצורה מא ו ד  ,מא ו ד משמעותית ,ואפשר  ,באמת  ,לציין את חנוך בנושא הזה,
שהוא משקיע בזה יום  ,יום מעקבים על זמן הרמזורים ,על הזמן של הש וטרים שיהיו שם
ועל כל הדברים האלה ,כדי להילחם על כל שניה אחת ,על כל שניה בז'בוטינסקי  ,או שת י
שניות בז'בוט ינסקי זה משמעות  ,פחו ת ע ומס או יותר עומס ,ועל זה נסבה המלחמה
היום .חנוך ,בבקשה.

הרב אברהם רובינשטיין  :אני רק רוצה להגיד ,אני שמעתי מהרב שמחה שאמרו שראש העיר
סגר לגדליהו את הרמקול .אני חושב שאני בטעות סגרתי ולא ראש העיר .בטעות אני
סגרתי  ,ומיד זיהו את זה ,ראש העיר מיד .

הרב ח נוך זייברט :

אני לא יכול לסגור אצלי גם  .אין לי דרך לסגור את זה.

הרב אברהם רובינשטיין  :אז דרך אגב ,הרב שמחה ,שמעתי שאמרת בשם משהו ,אני לא

יודע בשם מי ,אני סגרתי את זה .

מה אמרתי? שלא סגרו  .אתה הודעת ב -ווטס -אפ את זה?
הרב שמחה שטיצברג :
לא .אמרתי על זה שב -וו טס -אפ הודיע את זה לכל העולם ,לא עליך.

הרב אברהם רובינשטיין  :מה זה ווטס -אפ?

הרב גדליה ו בן שמעון :
מזה קצת ,

רבותי ,הנושא הזה מ די רציני  ,ובאמת ,לא צריך לעשות

קיי,

בטוח

שאף

אחד

הרב חנוך זייברט :
המיקרופון.

או

הרב גדליה ו בן שמעון :

מה שחשוב,

הרב חנוך זייברט :

רגע ,אבל תן לחנוך להגיב.

לא

התכוון

לסגור

לך

את

לא ,לא ,שניה ,שניה .אני מכיר את הפעילות ,מיכאל ,אני
הרב גדליה ו בן שמעון :
רוצה שתשמע את זה ,אני מכיר את הפעילות ש ל חנוך זיי דמן ,אני רואה אותו ואני עוקב .
אני רואה במגדלי שקל שאסרו שמאלה ובז'בוט ינסקי ,ואני איתו בקשר  .אני רציתי לגעת
בנקודה שהיא מא ו ד  ,מא ו ד חשובה .תבינו ,הציבור לא שומע אותנו פה ,הציבור לא רואה
ולא יודע בדיוק את התכניות .הציבור יושב  ,כר גע  ,בתוך הפקק ,לא כל כך יודע ומבין מה
הולך להיות  .הוא יושב כבן ערובה ,מתפוצץ ,לא מבין ,מרים טלפון ,וכל אחד פה מקבל
טלפונים כאלה – איך יכול להיות? איך יכול להיות? אני חושב שחש וב מא ן ד ,כחלק
מהפ יתרונות גם לצאת באיזה שהוא מסע הסברה ,מיני הסברה ,

הרב חנוך זייברט :

אנחנו נעשה את זה .נ עשה את זה.

הרב גדליה ו בן שמעון :

מה התכניות ,בשביל לתת,

הרב חנוך זייברט :

לא מה התכני ות.

הרב גדליה ו בן שמעון :

בשביל להרגיע קצת את הציבור .הציבור כרגע נמצא,

אז בוא אני אגיד לך ,אנחנו חושבים קצת אחרת – אנחנ ו
הרב חנוך זייברט :
קודם נלחמים לפתור את הבעיות ,אחרי שהבעיות יפתרו ,ראשית כל הציבור יידע שהם
נפתרו ,אז נגיד מה עשינו .באמת ,אף אחד ל א יודע מה הבעיות האמיתיות .אנחנו
בודקים כל יום .אף אחד לא ידע שיגנבו אותנו  15שניות ברמזור ,אף אחד לא ידע
שהפקק ייצא כשלוקחים שמאלה במקום מסוי י ם .אנחנו יום יום ,יוצא הצוות של חנוך
לשטח ,ויושבים ביחד וחושבים מה נ יתן לעשות באותו יום  ,ולאט לאט התברר שהמעקב
יו ם  ,יום אחרי מה שנעשה פתר את הבעיות .אי ן לי תכנית .אף אחד לא יגיד שהיתה לו
תכנ ית לסגור את הרחוב הזה ,לצאת מהרח וב הזה ,הרחוב הזה .את זה למדנ ו
מהבעיות ,שיורדים לשטח .אני מאמין שנראה בשבוע הקרוב שהעסק נרגע ,אז ייצא
פרסום ,יש לנו את הדובר הנפלא שלנו אברהם טננבו ים .

הרב חיים מנחם רוחמקין  :ראש העיר ,אבל את המילים שאתה אומר עכשיו הוא
מתכוון שתגיד את זה לכל הציבור.

הרב חנוך זייברט :

אני לא אגיד עד שהנושא לא נפתר.

הרב חיים מנחם רוחמקין :

תגיד  ,אני עומד כל יום ואני בודק  ,אבל אנשים לא יודעים.

הרב חנוך זייברט :
המיקרופון שהוא יוכל ל דבר.

בסד ר גמור .ברוך השם .חנוך ,בבקשה .תן לחנוך את

מה אתה עושה עם ו יז'נ יץ? משם זה מתחיל ,מתחילת עזרא
הרב נתן צבי כהן :
דרך ויז'ניץ עד היציאה מהעיר ,וזה הכל פקוק כל יום.

הרב חנוך זייברט :

בבוקר.

הרב נתן צבי כהן :

לא .אחר הצהריים .מש עה , 5 , 4 , 3

הרב חנוך זייברט :
איפה?

לא ,אתה מתכוון מאיפה לאיפה ,מנווה אחיעזר או מכיוון

הרב נתן צבי כהן :

לא .לצאת לכיוון רחוב השומר.

יש רק בעיה עם משרד התחבורה .אני מקו וה שבאמת
הרב חנוך זייברט :
המנכ"ל הפעם  .תיכף חנוך יספר לכם .חנוך ,בבקשה.

אני רוצה להגיד כמה מ ילים .אנחנו צר יכים לזכ ור דבר אחד,
מר חנוך זיידמ ן :
יש עבודה של הרכבת הקלה ,כל גוש דן משובש ,זה לא באחריות העירייה ולא בסמכות
העירייה .כ ל רחוב ז'ב וטינסקי ה ופקע מסמכות העירייה ועבר לסמכות נת"ע .אנחנ ו לא
יכולים לעשות רמזורים בז'בוטינסקי ,לא יכולים לעשו ת תמרורים בז'בוטינסקי ,הכל עבר
ל -נת"ע .באותו רגע שהתחילו העבודות בשת י התחנ ות ,אנחנו נפגשנו איתם ועשינו
סיורים בשטח ומנס ים לפתור את הבעיות  ,אב ל אף אחד לא יחשוב שיעשו את הרכבת
הקלה ויצמצמו נתיב ים ויצמצמו זה ,וכאילו ששום דבר לא קרה .היה עוול  ,שאנחנו מצאנו
שהו רידו ביציאה מאהר ונוביץ כמעט  40%מזמן הרמזור .אנחנו נלחמים בכך שלא יעמדו
שוטרים ברמזור ,בגלל שהשוטרים עושים מה שהם רוצים ,ואנחנו נלחמים שהרמזור
יהיה מת וכנן נכון  ,וזה לא הולך קל ,והמשטרה מתערבת ,מקבלים תלונה שיש פקק
בגהה אז הם שולחים שוטר ומזיזים .אנחנו עשינ ו כמה דברים ואת העבודה עשו נת"ע,
בצומת הירדן ,עשו ברבי עקיבא שינויים ,היה ימינה עם הולכי רגל – זה בוטל ,ה יה
ימינה הולכ י רגל באהר ונוביץ החוצה – גם זה בוטל .אנחנו עובדים  ,כרגע  ,לבטל את
הימינה בר חו ב הרב ש"ך ובסוקולוב ,שזה י קל מא ו ד  .ישחרר יותר מכ וניות  .אנחנ ו
מ גלגלים רעיון לפתוח ישר את רח' סוקולוב שלא הצלחנו עד היום לעשות את זה .יש
אוזן קשבת ,אבל זה תהליך לא מיידי  ,ויש שיפור .אבל ,כמו שאמר ראש העיר ,יש היום
בעיה שה , waze -כשהוא מגלה באיזה מקום שקצת יותר טוב ,הוא מי י ד שולח לשם עוד
הרבה מכוניות .מי שעומד ברחוב עזרא  ,משדרות ירושלים בבוקר ,יכול להיות ש80% -
מהמכ וניות שמגיעות ה ן בלי כיפה  ,ולא שבלי כיפה אסור לנסוע ,אבל הכו ונה שזה לא
תושבי בני ברק ורואים את זה במוחש .אותו דבר במקומות נוספים ,שאם קצת משתחרר
אז ה waze -מיד שולח את כולם לשם .יש שעות שעד היום ה יה אות ו דבר ,רחו ב רבי
עקיבא בבוקר ,בסביבות  , 8היה תמיד פקק ביצ יאה מרבי עקיבא ,גם עד היום ,אבל הוא
פשוט החמיר .עמדנו שם במהלך השבוע האחרון ,שינו ,הזיזו ,סידרו את הנתיבים .הי ו
בעיות .יש שיפור ,אבל לא נהיה גן עדן .המצב קשה וכל זמן של העבודות של הרכבת
הקלה יהיה מא ו ד  ,מא ו ד צפו ף ולחוץ כאן בבני ברק ,שנמצאת באמצע ה עניינים.
לגבי רחוב אברהם בן דוד – אני הייתי  ,אישית  ,בפגישה לפני כחודש אצל המנכ"ל  .הוא
הוציא סיכום שהוא נות ן הנחיה לפתוח את רחוב אברהם בן דוד .עד לרגע זה ,זה לא
בוצע .אנחנו גם אחרי זה עוקבים ,אבל זה עדיין לא בוצע .אני הסב רתי לו את הנושא,
כפי שראש העיר הנחה אותי להסביר לו ,ואני מקווה שזה יב וצע ,אבל עדיין זה לא בוצע.
כל הדברים האלה מקלים במעט ,אבל לא פותרים את הבעיה ,כי כולם יודעים שכביש
גהה בחלק מהשעות ב יום הוא עומד כולו וזה לא רלוונטי ,לפני הרכבת הקלה ,אחרי
הרכבת הקלה ,ולא חל מהפך דרמאטי .אנחנו ,כל המאמץ שעשינו  ,ככל הניתן  ,לא להרע
את המצב יותר מדי ,א לא לשמר איזו שהיא רמה סבירה ,ואני חושב שבזה הצלחנו ,אבל
עדיין יש מצוקה ,אין ספק בזה.

הרב גדליה ו בן שמעון :

יש תכנית מיוחדת לפסח?

??? :

קודם  ...פורים.

תרא ה ,גם לגבי הנושא של תחבורה ציבורית בפורים ,היו
מר חנוך זיידמן :
לנו כל מ יני מחשבות .משרד התחבורה ,ראיתם בעיתון ,פרסם מודעה שלא בדיוק תואמה
איתנו ,ועשינו שם שינו יים בדברים שהם עשו .ושוב אותו דבר  .האחריות על התחבורה
הציבורית היא אחריות של משרד התחבורה ושל חברות התחבורה .אנחנ ו עושים כל מה
שניתן לסייע ואנחנו מחפשים להקל .אנחנו לא לוקחים על עצמנו את האחריות ,כי אין
לנו את הסמכות ואין לנו את האחריות .זאת א ומרת ,התחבורה הציבורית ,אנחנו בגדר
יועצים ומייצגים את הציבור  ,ככל שניתן .עדיין משרד התחבורה ,משיקולים שלו,
משיקולי כסף ,משיקול י עלויות ,גם מקבל כל מיני החלט ות  ,שלא תמיד אנחנו מסכ ימים
איתן .אנחנו גם עם זה משתדלים לעשות  ,ככל הניתן ,אבל לא הכל בידינו ,וצריך להגיד
את האמת .לא הכל ביד ינו.

או קיי .אני רק חייב להגיד דבר אחד נוסף ,שההשקעה
הרב חנוך זייברט :
המאסיבית שעשינו ,שאגף התשתיות עשה בכניסות ל BBC -וביציאות ממנו ,ה וכיח ה
שהמשרדים שם יכולים לתפקד היום .זה לא סוד שחלק מהמנוף הכלכלי שלנו זה
הפיתוח של ה , BBC -לכן גם הפרשנו כספים גדולים להשקעה ברחוב הירקון ובמקומות
אחרים ,כדי באמת שהאזור הזה וההתפתחות שלו לא תיפגע .אני מודה באמת לאגף
התשתי ות על עבודתם המסורה  ,ותודה רבה .

אני רציתי רק לגבי ה -בזמנו הצעתי להקים מעל
הרב משה שלום מלאכי :
ז'בוטינסקי גשר בשביל הנושא של שבת ,למטלטלין .אני רואה שה וקצה  700אלף
שקלים,

הרב חנוך זייברט :

הרב משה שלום מלאכי :

הרב חנוך זייברט :

הרב משה שלום מלאכי :

הרב חנוך זייברט :

הרב משה שלום מלאכי :

לא ידענו שאתה זה שהצעת את זה .

אז אני מתנצ ל שהצעתי ,אבל אני,

אבל היו כאלה שהציעו את זה לפניך.

שיפרטו את לוח הזמנים .

אני לא יודע.יש שם תקציב ,המחלקות שפועלות לזה יפעלו.

כתוב גשר.

הרב חנוך זייברט :

זה לא גשר .זה קי רוי.

הרב משה שלום מלאכי :

קירוי ,בסדר.

הרב חיים מנחם רוחמקין  :אני לא יודע למה היה קשה להציג בפני חבר י המועצה את
התכנית .למה היה קשה להציג בפני חברי המועצה את התכנ ית?

כי רצינ ו להביא את כב יש הירקון ולא נכנס לי כל הח ומר.
הרב חנוך זייברט :
הגשר נכנס ,אבל א ם צריך להכניס את כל הכבישים שהצגתי פה אז היה צריך להגדי ל
את חדר המועצה .לא נכנס לי פה הכל .או קיי ,תודה לכולם .ערב טוב .ושיהיה לכולם
פורים שמח.

___ _______________

________ _ ______

הרב חנוך זייברט

אברהם טננבוים

רא ש העיר

מזכיר העירייה

קובץ ה חלטות
א.

תוכנית הפיתוח ל שנ ות הכספים . 2017-2016

החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  2 ) ,נמנעים – הרב יעקב וירז'בינסקי והרב מ שה שלום
מלאכי( לא שר את תכנית הפיתוח ל שנ ו ת הכספים . 2017-2016

ב.

דו"ח כספי רבעון  3לשנת הכספים . 2015

החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  1 ) ,נמנע – הרב יעקב וי רז'בינסקי 1 ,נגד  -הרב משה
שלום מלאכי( לא שר את הדו"ח הכספי ר י בעון  4ל שנת הכספים . 2015

ג.

פתיחת ח שבון פיתוח בבנק דקסיה למענקי "מפעל הפיס" .

החלטה  :הוחלט  ,פה אחד  ,לא שר פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה למענקי "מפעל
הפיס".

ד.

הצטרפות ל שירותי מי דע בלבד באינטרנט )דקסיה י שראל אינטרנט( של בנק
דקסיה לח שבון פיתוח למענקי מפעל הפיס וכל ח שבונות העירייה הקיימים
בבנק דקסיה ,ו שימוש לכל אחד ממור שי החתימה של העירייה ,כל אחד
בנפרד .

החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  ,לא שר הצטרפות ל שירותי מידע בלבד באינטרנט .

ה.

שונות.

החלטה  :הוחלט  ,ברוב קולות  1 ) ,נמנע – הרב מ שה שלום מלאכי( לא שר לגזבר
העירייה תוספת של . 5%

