הקש כאן למסמך נגיש

עיריית בני ברק

לשכת מזכיר העירייה ודוברה

פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 32
מיום ראשון ,י"ד באייר תשע"ו ()22,5.16
 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
הרב

חנ וך זייברט
אברהם רובינשטיין
אליהו דדון
מנחם מנדל אייזנברג
ישראל משה פרידמן
שלמה זכריה קוסטליץ
שמחה שטיצברג
עזרא אברהם גרין
חיים מאיר לאנגסם
יעקב וירז'בינסקי
ישראל הפטקה
שלמה שטרן
פרץ אברמוביץ
ישראל אברהם שכטר
דרור בן אפריים
עו"ד בצלאל נתן
אברהם פרטוש

-

ראש העיר
מ"מ ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר

נכחו :

יהודה הבר ,לשעבר חבר מועצת העירייה;
ישראל דרנגר ,רמ"ט רה"ע;
אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה;
יהודה ליבוביץ ,עו"ד  -ה יועה"מ של העירייה;
יוסף צימט ,עוזר רה"ע;
צבי אייזן ,יועץ מ"מ רה"ע;
חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ויו"ר ועדת הקצאות;
נתנאל נחום ,מנהל אגף תברואה;
יהודה לוי ,משנה למנהל אגף החינוך ומנהל חינוך מיוחד;
מרדכי ויסלובסקי ,מנהל מח' איכות הסביבה;
נחמיה שקדי ,עוזר מ"מ רה"ע;
יעקב זכריהו ,עוזר הרב אליהו דדון ,סגן רה"ע;
יצחק וידר ,עוזר חברי הנהלה ומועצה;
יוסף יעקובוביץ ,עוזר הרב חיים מאיר לאנגסם ,חבר הנהלת העירייה;
רפאל ושדי ,מנהל אזור באגף התברואה;
אברהם כף ,מנהל הדואר העירוני.

על
א.
ב.
ג.

סדר היום:
הקצאת מקרקעין.
סקירת אגף התברואה על הערכות והפעילות ב " מבצע פסח " .
שונות.

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מס'  . 3 2כל אחד שמגיע
הרב חנוך זייברט :
לו מזל טוב – מאחלים לו מזל טוב  ,כסדר כל הישיבות .
א.

הקצאת מקרקעין

אנחנו דנים בסעיף הראשון – הקצאת מקרקעין  .אני רוצה
הרב חנוך זייברט :
להביע הערכה לצוות המקצועי שעשה את העבודה הנפלאה והכין את החומר שהוגש
בפניכם .אני מבקש מחנוך זיידמן ,בבקשה ,יו"ר הוועדה ,להציג את הדברים.
צילצל אלי מחו"ל הרב חיים מנחם רוחמקין ,חבר מועצת
אברהם טננבוים :
העירייה וביקשני למסור בשמו את תמיכתו בהקצאו ת המובאות לישיבת המועצה .גם
אם אין בזה הצטרפות להצבעה ,בגלל אי נוכחותו ,הוא ביקש להדגיש את היותו בעד
ההקצאות ואת תמיכתו.
הוועדה של ההקצאות קיימה כמה ישיבות ודנה בנושא של
מר חנוך זיידמן :
ההקצאות .לפני זה אני רוצה לומר .העירייה פרסמה את כל ההודעות שחייבות על פי
חוק ,שרוצים להגיש הקצאות  .הוגשו למעלה מ  200 -בקשות .כל הבקשות מו י ינו ,נבדקו
על ידי עורכי דין  .בשלב ראשון  ,אנחנו המלצנו לטפל בחלק מכלל הבקשות ,בעיקר
תלמודי תורה ,מהסיבה שתלמודי תורה ,אפילו אם הם פרטיים ,הם לא שייכים לעירייה,
הם עדיין ,חובתה של העירייה לדאוג גם להם.יש הרבה מא ו ד תלמודי תורה שנמצאים
במבנים פרטיים ,משלמים הרבה שכר דירה .כתוצאה מכך ,הם גם לא יכולים לקבל
תקצוב ממשרד החינוך .אנחנו בשנה  -שנתיים האחרונות מצליחים ,בטיפולו של ראש
העיר ובעזרתו של יהודה לוי ,לקבל הרבה מא ו ד הרשאות ,ולכן חשבנו שזה הנו שא
הראשון .ברור שזה רק הסבב הראשון .אנחנו פרסמנו את כל הבקשות ,את כל מה שנדרש,
ואני רוצה להקריא את הרשימה שהוועדה המליצה.
הרב חנוך זייברט :
לצרף את זה.

אני לא יודע אם צריך להקריא ,זה מופיע בפרוטוקול .אפשר

מר חנוך זיידמן :

אני רוצה לתקן.

הרב חנוך זייברט :

אז תתקן.

בדף יש טעות .בדף האחרון בשורה האחרונה – תלמוד תורה
מר חנוך זיידמן :
ויז'ניץ – כתוב בית כנסת קיים ,נשמטה הספרה  8כיתות מעל בית כנסת קיים ,אז אני
רוצה לתקן את זה  ,וזו הרשימה שמונחת לפניכם.
הרב חנוך זייברט :
נכון?

רבותי ,מצורף פה גם הנושא של ההתנגדו יות .מצורף פה,

כן .לגבי התנגדויות שהיו ,אנחנו דנו בכל ההתנגדויות.
מר חנוך זיידמן :
התנגדות אחת קיבלנו ויש את המסמכים פה  .כל אחד יכול לקרוא לבד .דנו גם בכל
ההתנגדויות  ,והרשימה הזאת שמוגשת היא מוגשת אחרי הדיון גם בהתנגדויות.
הרב חנוך זייברט :

או קיי  ,רבותי ,יש למישהו הערה? מי בעד בבקשה? הרב

לנגסאם ,מי בעד  ,בבקשה? מי נגד  ,בבקשה? מישהו נמנע? אז כולם בעד ,אחד נגד .תודה
רבה.
החלטה  :הוחלט ע"י חברי המועצה לאשר את הקצאת המקרקעין כפי שהוצגה על ידי
מר חנוך זיידמן .הרב יעקב וירז'בינסקי התנגד.

 8כיתות מעל
בית כנסת קיים

אני רוצה לסכם משהו אחד .אני שמח שיש לנו את ההזדמנות,
הרב חנוך זייברט :
ברוך השם ,להודות לוועדה המקצועית שעשתה את עבודתה נאמנה .אני חושב שזה כבוד
גדול ש  15 -מוסדות יוכלו לקבל את הפיתרון שלהם בשנה הקרובה .אני חושב שחיכו לזה
הרבה אנשים ,ציפו לזה .אני מביע את מלוא ההערכה לצוות המקצועי שעשה את עבודתו.
אני רק מבקש מהם להזדרז ולהמשיך לשלבים הבאים ,כי יש עוד הרבה מוסדות שמחכים
והרבה בקשות שנמצאות על הפתח .השם יעזור שנזכה באמת לראות את הבניינים האלה
קמים על תילם ונזכה להקים גם את הבניינים הבאים .אני מבקש מכל מוסד שקם ,לז מן
את כל חברי המועצה ,גם מי שהצביע נגד ,לחנוכת הבית .שמחה ,בבקשה.
אני רוצה ,חוץ מהצוות המקצועי שראש העיר הודה לו ,אני
הרב שמחה שטיצברג :
רוצה להודות לראש העיר .זה הרבה שנים שבבני ברק לא היו הקצאות ובוודאי שלא
בכזה היקף ,ודיברו וכן היה ולא היה ,והמצוקה של ה  -ת"תים ,כל אחד שעובר ליד ת"ת
רואה את המצוקה  ,ולכל אחד יש בן או נכד או בן דוד או משהו ,וברוך השם,
הרב חנוך זייברט :
רוצה.

אתה יכול להגיש בקשה חריגה להצטרף להצבעה אם אתה

וברוך השם ,מעבר לזה שגם זכינו שיש את ההקצאה ,אז גם
הרב שמחה שטיצברג :
ראש העיר השכיל לעשות את זה בשלווה ובשלום ושזה יעבור פה אחד.
הרב חנוך זייברט :

זה בזכות הצוות המקצועי.

כמעט  ,פה אחד  ,אבל יכול להיות שאם וירז'בינסקי היה יודע
הרב שמחה שטיצברג :
שרוחמקין בחו"ל ,הוא היה יכול להצביע בעד ,זה לא כל כך נורא .אני מברך את ראש
העיר שיוכל להמשיך הלאה בשלב השני ,יחד עם הצוות המקצועי ,יו"ר הוועדה וכולם,
ובעזרת השם נוכל להביא הרבה תועלת לתושבי העיר ולילדיהם.
סליחה ,אני איחרתי היום ואני מצביע בעד ,ואני מברך
הרב שלמה זכריה קוסטליץ :
ומחזק את ראש העיר .אני מברך את ראש העיר ואת כל החברים שעשו למען החלוק ה
הצודקת וההגיונית ,ושנזכה לראות בבניין הבניינים בעזרת השם בקרוב.
הרב חנוך זייברט :
ב.

או קיי .אנחנו עוברים לסעיף השני.

סקירת אגף התברואה על הערכות והפעילות ב " מבצע פסח "

סקירת אגף התברואה על ה ה ערכות והפעילות ב " מבצע פסח "
הרב חנוך זייברט :
אני באמת חוש ב שמגיע את מלוא ההערכה לנתי נחום ,מנהל האגף ,וכל האנשים שפעלו ,
על העבודה הקשה והמאומצת בערב פסח .אנחנו נשמע את הסקירה ממנהל האגף ,הרב
נתי נחום .אם היה פה גם מחזיק תיק האגף הייתי גם מברך אותו ,אבל הוא פשוט לא
נמצא בישיבה ,אז אנחנו שולחים לו מפה את ברכותינו ,למחזיק התיק הרב מנחם שפירא
על פעולותיו הרבות .חבל שהוא לא נמצא פה ,הייתם שומעים גם אותו.
שלום לכולם .בשנה האחרונה אגף התברואה עבר מהפכה
מר נתי נחום :
חשיבתית ,מהפכה שהביאה אותנו לקראת חג הפסח עם כלים ועם אפשרויות להביא את
העיר לרמת ניקיון גבוהה .האוכלוסי יה שלנו גדלה בשנה האחרונה ב  7,000 -נפש ,כשה -
 7,000נפש  ,זה אומר שעוד  1,350ק"ג (מה שהסטטיסטיקות אומרות) מעלות את כמויות

האשפה בעיר .בשנה הזאת ,כמו שאמרתי ,בתחילת השנה ישבנו ,טובי המומחים היו
באגף התברואה ,גם מבחינה ארגונית ,גם מבחינה כלכלית ,מכל הבחינות ,ועב רו דבר ,
דבר בתוך האגף ,סעיף  ,סעיף בתוך האגף ,גם בשטח וגם בדברים שלא רואים אותם,
ויצאנו בחודש דצ '  2015לדרך חדשה .שהדרך החדשה הזאת נתנה לנו וסיכמה את כל
העבודות ,את כל הדברים שהאגף טיפל בשנה האחרונה.
דבר ראשון שעשינו ,הלכנו וחילקנו את העיר ,מ  4 -אזורים שהיה לנו עד שנת , 2015
חילקנו את העיר ל  7 -אזורים .המשמעות של חלוקה ל  7 -אזורים זה אומר שהשטחים
יותר קטנים והאחריות גדלה לכל מנהל ,שתיכף אנחנו נראה את זה .המבנה הארגוני
באגף שונה ,כמו שאמרתי לכם ,העיר השתנתה מ  4 -אזורים ל  7 -אזורים ,ו אותו דבר גם,
המנהלים גם קיבלו יו תר אחריות ויותר סמכויות בתוך השטח שלהם ,שזה אומר שכל
מנהל אחראי על כל מה שקורה באזור שלו .בשביל זה הוא קיבל כלים ,הוא קיבל פקח
צמוד .הפקחים היום הם לא ,יש להם מנהל פיקוח שהוא מתפעל את הפקחים .כל מנהל
אזור מתפעל את הפקח הספציפי אצל ו באזור .כל מנהל קיבל אזור  ,קיבל גם כן רכב
משימתי ,מנהל משימתי ,ויש לו גם כן רכב טיאוט צמוד  ,וכמובן  ,פועלים ומשאיות לדחס
ומנוף.
ואז הגענו לשלב שאנחנו אמורים לצאת למכרז .חודשיים לפני חג הפסח יצאנו למכרז
וקלטנו שני קבלנים חדשים לנושא של טיאוט רחובות .שתי חברות זוכות – רג"א ופורד.
רג" א נשארו ,פורד זה קבלן חדש שבעבר עבד איתנו  ,אבל ,אי אפשר  .כל הדיונים היו
בתוך האגף ,בתוך המערכת ,היינו צריכים גם כן לצאת לשטח ,להודיע את זה לתושבים ,
ואז הקמפיין ,יש לכם את החוברת ,לכל אחד יש את החוברת לידו ,הקמפיין שכולנו
ראינו אותו ,שגם חברי מועצה התקשרו ,אני יודע שהתקשרו ובדקו איך משנים רחובות,
מה ,ועדת שמות מתכנסת? אף אחד לא הבין מה זה הקמפיין הזה ,אבל זה קמפיין מבריק.
זה קמפיין שהוא נכנס חזק לאנשים ,ועד היום מדברים עליו.
מה שהיה בקמפיין הזה ,זה לא שהיה סתם שלקחו חברת פרסום ואמרו לחברת הפרסום
– טוב ,תתח ילו לעבוד ,תעשו מה שאתם רוצים .בקמפיין הזה ,אגף התברואה היה שותף
פעיל .כל עובד באגף ,כל עובד ,מהמטאטא רחובות עד למנהלי האזורים ,כולם היו
שותפים פעילים ,כולם י דעו במה מדובר ,כולם הכירו את התכניות  .התכניות נעשו איתם
והכל נעשה בשיתוף פעולה .גם כל הצוות של אגף התברואה יצא לשטח עם הבשורה הזאת
של הניקיון.
ואז נכנסנו לפתיחת " מבצע פסח "  " .מבצע פסח " – כל שנה אנחנו פותחים אותו במחסני
העירייה .השנה פתחנו אותו באיגוד ערים דן לתברואה ,בהשתתפות ראש העיר ,יו"ר
האיגוד  ,מר דורון ספיר ומחזיק תיק התברואה  ,הרב מנחם שפירא  ,ששם גם כן אנחנו
היינו ,אגף התברואה  .היה הסיור הראשון במפעל ה  , RDF -המפעל של המחזור ,שהיום
הזה הביא גם כן לעובדים את התחושה שהם בעניינים  ,אבל באותו יום העברנו להם את
המסרים מה אנחנו דורשים מהם לקראת חג הפסח.
נחזור שניה לקמפיין – בקמפיין גם כן היתה לנו ת כנית מפו רטת שהודבקה בכל בניין
בעיר ,שכל בניין יידע מה קורה ברחוב שלו ,עם כל הדברים ,עם כל מה שאגף התברואה,
כל הפעילות שאגף התברואה מטפל .היתה לנו תחרות של הבניין הנקי ,בדיווח למוקד
העירוני .יש לנו בערך  40בניינים  ,או  50בניינים ששיתפו פעולה ,שאנחנו הולכים ,אגף
התב רואה הולך להגיע אישית לכל הבניינים האלה ,לתת שי מיוחד לילדים של הבניין.
גם היתה לנו תחרות תשובות מילדי העיר לחוברת הקמפיין ,שנשלחו לנו מאות תשובות
בפקס ' חוזר ,שגם אנחנו הולכים לעשות הגרלה לכל הילדים האלה  .בתקופה הקרובה
אנחנו נבצע את ההגרלה הזאת .בנוסף ,היה פח לכל בניין ,כל בניין בעיר קיבל פח ,לריכוז
פסולת הנייר שיש ליד תיבות הדואר.
כמויות האשפה של מבצע פסח – ב  2015 -היה לנו  9,326טון 10,502 – 2016 ,טון אספנו,
שיש הפרש  , 1,176שהמבינים יודעים שמדובר בכמות אסטרונומית ,גם מבחינת כלי
העבודה ,גם מבחינת הפועלים ,ג ם מבחינת כל הלוגיסטיקה שהרמנו שם.

לאגף תברואה היה בתקופה שלפני חג הפסח ,היה חמ"ל .בחמ"ל הזה היו חברים – לשכת
ראש העיר ,אגף התברואה ,אגף תכנון ובקרה ,מוקד עירוני .אגף תכנון ובקרה ,זה  ,אולי ,
הזמן להודות לו על כל מה שהוא עושה למען אגף התברואה .יש כאלה שחושבי ם שבקרות
זה דבר מפחיד .אני אומר לכם שזה הדבר הכי טוב והכי יפה .למרות כל הביקורות ,ויש
ביקורות ,אבל כשזה נעשה בצורה שאתה לא מרגיש שמחפשים אותך ,אז הדברים האל ה,
אתה מצליח לבנות איתם דברים .כמובן  ,לגברת פיק צריך להודות מא ו ד בכל הנושא של
הפרוי י קט של התברואה.
לצוות מוצג מדי יום ,הצוות שישב ,הוצגו לו מדי יום נתוני מוקד לעמידה במדדי הזמן.
זה אומר שכל המנהלים של אגף התברואה ,כל  7המנהלים ישבו וראו את מדדי הזמן,
מדדי הזמן של הניקיון .לפני שיצאנו לפרוי י קט הזה ,אז  ,למשל ,אני אתן לכם דוגמא –
באגף התברואה לפנות אשפה ,ה מדד שלנו היה יומיים 48 ,שעות ,כי אנחנו יודעים
שאנחנו מפנים  3פעמים בשבוע .בא המוקד העירוני ,אמר – תוסיפו עוד יום ,אולי אנחנו
לא נסתדר .אז זה  3ימים .זה לא רציני העסק .בא ראש העיר ואמר לנו – תשמעו ,כל מה
שמגיע עד השעה  10:00בבוקר ,אני מבקש שבשעה  14:00בצהרי ים הפנייה הזאת סגורה ,
ו אלו המדדים שאנחנו עמדנו בהם לפני החג  .עמדנו בהם ב  . 99% -זה לא נורמאלי לעמוד
במדדים כאלה ,אבל לפני החג כולם עשו את זה  ,ובאמת הבקרות היו באמת טובות
ולשביעות רצון כל הצוות שישב שם.
בנוסף לזה ,היתה בקרת תפעול ניצול מקסימאלי לכלים מכניים ב תנועה – כל רכבי
הטיאוט ,כל המשימתיים ,כל האופנועים ,כל הרכבים של אגף התברואה ,ראו אותם מתי
הם באים ,מתי הגיעו לעיר ,מתי סיימו את העבודה ,כמה זמן הם נעמדים ,כל דבר היתה
לו בקרה .אם בן אדם ,עובד עבד יותר מרבע שעה במקום ,הוא היה צריך לדווח לנו את
זה גם כן בדו "ח היומי ,שהבקרה הזאת גם נתנה לנו יותר אפשרויות לניקיון.
פרוי י קט " ביעור חמץ " – שזה דבר שהוא ,בגלל תכנון נכון  .בשנת  2015סיימנו אותו ב -
 . 16:45בשנת  2016סיימנו אותו ב  , 15:04 -וכל זה בגלל חשיבה קטנה – פעם כל הרכבים
היו מגיעים למחסני העירייה ומתחילים לעשות דיו נים .היום דרשנו מהם ששעה לפני
שאנחנו מתחילים להרים מכולות ,כל רכב כבר יהיה במקום במכולה הראשונה שלו .זה
כבר דבר שחסך לנו הרבה זמן.
מטרות ויעדים של אגף התברואה לשנת  – 2016מחלקת פינוי אשפה – כמו שהיה לנו
עכשיו במחלקת שירותי ניקיון ,מחלקת פינוי אשפה הולכת ל עבור ניתוח תכנון ושיפור
ביצועים .אנחנו הולכים להחליף כלי אצירה תמורת כלי אצירה שבור בתשלום סמלי .
מתארגנים לפרו י יקט הזה ,על מנת שהוא באמת יעבוד  ,כמו שצריך .ה ערכות לכניסת
פרוי י קט הפרדה במקור .הוספת כ  2,000 -סלי רכב .וצ'יפים וגלאי נפח – הכנסת
טכנולוגיות לזיהוי ריקון כלי אצירה .היום ,כשתושב מבקש לפנות לו את האשפה ,אני
לא יודע אם פינו לו  ,או לא פינו לו .היום כשהצוות עובד בשטח ,אני לא יודע אם הוא
הרים את כל העגלות  ,או לא הרים את העגלות  .אני יכול להגיד לכם שאני כן יודע ,אבל
אני מעדיף להגיד פה שאני לא יודע מה קורה ע ם הדבר הזה .הצ'יפים וגלאי הנפח הם
אלה שיתנו לנו את האפשרות לדעת אם הפח הורם  ,או לא הורם .בנוסף ,אנחנו הולכים
לעשות חשיבה חדשה בכל הנושא של פינוי גזם וגרוטאות בעיר .כל אזור מתוך  7האזורים
יקבל יום אחד ש הוא יכול להתפרע ,יכול להוציא הכ ל ,ולא שיש לו  3פעמים בש בוע  .יום
לפני הוא מוציא ויום אחד אנחנו מפנים .זאת אומרת ,שכל השבוע האזור שלו מלוכלך.
אנחנו הולכים לעשות פיילוט באזור אחד ,לראות איך זה עובד יום אחד של פינוי ,ואז
אם זה יצליח נתקדם הלאה לשאר האזורים.
פרוי י קט השמיטה הסתיים בראש חודש ניסן .הפרוי י קט הזה ,נאספ ו בו  850טון של
ה פירות הקדושים בקדושת שביעית .אלה שנשארו להם תפוחי אדמה או תפוחים  ,או כל
מיני דברים ,יש להם נקודה במחסני העירייה  .הם יכולים לבוא ולזרוק שם גם כן,
ופרסמנו את זה גם בעיתונות .כל ההצלחה הזאת היתה בזכות 'החותמים באחריות
מחויבים לשירות' של ראש העיר ,שלקח אחריות על הדבר הזה ,הרב שפירא ואני,

שחתמנו על האמנה הזאת .ישר כוח.
אני רוצה להודות לנתי נחום ולכל צוות האגף .אני רוצה
הרב חנוך זייברט :
להגיד לכם שאני צלצלתי כמה פעמים לנתי נחום  ...אנחנו נתנו אמון באנשים שלנו .
בדרך כלל  ,אנחנו נותנים אמון באנש ים שלנו ,וברוך השם בכניסת החג ראינו שהאמון
היה מוצדק .אנחנו מעריכים את זה ומברכים על זה .אנחנו מבקשים שבפעם הבאה קצת
פחות פרפורי לב שיהיו לנו ,אבל אנחנו מוכנים גם את זה לקחת על עצמנו ,את פרפורי
הלב האלה ,העיקר שבאמת החג נכנס בצורה מכובדת ויפה .אני קיבלתי ט לפונים עוד
בשתיים בצהריים בערב חג מכל מיני אנשים .אמרתי להם – רבותי ,תהיו רגועים ,עד
החג יהיה פנוי לכם ,על סמך המילה שלך ,וברוך השם זה עבד .אז באמת תודה לך ,תודה
למחזיק התיק הרב מנחם שפירא ,שעוד פעם ,כנראה לא יכול היה להיות פה היום ,אז
אני מברך אותו מרחוק  ,ותודה לכל עובדי התברואה ,החל מהגדול וכלה בקטן ,והשם
יעזור שזכות זאת תעמוד לכולם להתברך בכל מילי דמיטב .האם יש למישהו להעיר
משהו? בבקשה.
כתו ב פה במצגת לגבי כלי אצירה שיש ת כנית להחליף את כלי
הרב פרץ אברמוביץ :
האצירה .זו בעיה קשה בעיר  ,הנושא של הפחים .הנוש א של הפחים השבורים ,עובדי
התברואה ,כנראה בלי כוונה ,יש שבר גדול בזה ומקבלים דו"חות על זה .הרבה בניינים
קיבלו אחרי זה קנסות על הנושא ,שזה לא תקני .יש איזה לוח זמנים ,מתי מתכננים?
אנחנו החלפנו ב שנה שעברה כלי אצירה  .החליפ ו גם השנה.
הרב חנוך זייברט :
פשוט ,בר גע שזו תהיה ת כנית מסודרת זה ייצא מיד לפועל .אין בזה עיכובים.
קודם כל ,תודה רבה לראש העיר ולנתי ולכל האגף .יש
הרב מנחם מנדל איזנברג :
היום בהרבה בניינים ,שבזמנו שמו את הפחים הכחולים ,ויש הרבה בניינים ,קיבלתי
טלפונים גם לפני החג וגם אחרי זה,
מה ששואל הרב מנדל אייזנברג זה נושא הפחים הכחולים.
הרב חנוך זייב רט :
הפחים הכחולים לא הושמו על ידי עיריית בני ברק ,הם הושמו על ידי גוף פרטי שחילק
אותם.
הרב מנחם מנדל איזנברג  :אז צריכים להודיע .
הודענו לכולם שזה לא שייך לפה .אני רוצה להגיד לך שמתוך
הרב חנוך זייברט :
הכמות הגדולה של הפחים 90% ,מהם כבר נגרסו.
הרב מנחם מנדל איזנברג  , 90 % :לא יודע ,אבל כמה שיש יש .ואפילו שהדיירים מוציאים
את זה החוצה ,האוטו עבר ולא רצה לנגוע בפח הזה .לא ,זה פח של נייר  ,ולא רצו לנגוע
בזה.
הרב חנוך זייברט :
של מישהו פרטי ,אבל,

אם ישאירו הודעה במוקד ,אסור לנו לפנות את זה  ,כי זה פח

הרב מנחם מנדל איזנברג  :אז צריכים לקחת את זה  ,וזהו.
אני יכול להגיד את זה גם פה ,אפילו שיש פרוטוקול ,שרובם
הרב חנוך זייברט :
לא קיימים .אני לא יודע איך.

הרב מנחם מנדל איזנברג  :למעשה אין דבר כזה?
הרב חנוך זיי ברט :

כמעט ואין פחים כאלה יותר היום.

באמת רוצים קודם כל לברך  .אצלנו בכל אופן אני ראיתי
הרב עו"ד נתן בצלאל :
בסביבה ,אבל יש שיפור  .גם ראינו במכולות של בדיקת חמץ ,ביעור וחמץ והכל .מה שאני
רוצה להמליץ ,מה שידידי פה ,חברי הרב אברמוביץ התחיל בנושא של פחי האשפה  .אני
חושב שאולי כדאי לנסות לקחת המלצה ,ואני חושב שאני ממליץ  ,כמו שראיתי בהרבה
ערים אחרות שהפחים ,הרי כמו שאנחנו יודעים ,נשברים או נהרסים ,זה לא שהציבור
הורס  ,או שובר .מה שנהרס והכ ל ,אם כן זה על ידי המשאיות או על ידי העובדים ,שהם
בצורה של העבודה שלהם ,לא ש הם  ,חס וחלילה  ,בכוח רוצים להרוס ,אבל גם זה נהרס
והכול .הייתי רוצה להמליץ ,כמו בערים אחרות ,שהגיע הזמן  ,אולי  ,שבבני ברק נדאג
שיהיו פחים  .החלופה בחינם גם .יש את זה בהרבה ערים אחרות ,וגם אולי אפשר שבבני
ברק  ,לכל הפחות ,אם אין להם שירות ולא מקבלים עוד דברים אח רים ,אולי את הנושא
של פחים יחליפו להם ואז גם נחסוך הרבה קנסות מהציבור .את זה הייתי מביא לשולחן ,
באמת  ,פה שלנו ,של כל החברים .אני אשמח מא ו ד שאולי החברים ימליצו את זה לכל
המועצה ונעביר את זה אולי בהצעה לכולם ,שנוכל לקבל ציבורית.
הרב יעקב וירז'בינסקי  :קודם כל ,אני רוצה להגיד תודה רבה לנתי ,למרות שאני בא
להגיד הערות גם כן .אני יודע שזו עבודה כפוית טובה ,קשה ,אבל אני חושב שהעיר,
באזור אצלנו ,האזור מלוכלך.
???:

מה זה אצלנו?

הרב יעקב וירז'בינסקי  :אזור מערב בני ברק ,האזור מלוכלך ,חד וחלק .גם בערב פסח
היה מלוכלך .אצלי ברחוב ,אתה יודע שהתקשרתי ,שבוע ימים לפני פסח שכב ה שם
ערימת גזם  .שבוע אחרי פסח ,אחרי טלפונים ,באו לקחת את זה .אני אספר לך שאני גם
מטאטא את הרחוב ליד הבית שלי ,אז תבין את המצב .אני מזמי ן עכשיו את כל המועצה,
ברחוב אצלי ,היו צריכים לטאטא אותו ביום א' ,ראיתי ,שכולם יבואו עכשיו איתי ויראו
אם טאטאו.
שתיים – ראש העיר ,לשבת פה ולהגיד הכ ל יפה ונהדר  ,בסדר .אני פעם אחת הולך ברגל,
ביום ששי ושבת .אני מזמין אותך ,יום ששי ,עוד פעם ,ב יום ששי הזה אני ב א לקחת
אותך עם הרכב בשעה  , 17:30בוא נעשה סיור בעיר ,בוא נראה איך העיר מקבלת שבת.
פחים מלאים ,כשבערב שבת כבר אי אפשר לסגור אותם .בוא נעשה סיור ונדבר אחרי זה,
נעשה ישיבת מועצה.
הרב חנוך זייברט :

עוד מעט אני אענה לך .בסוף אני אענה לך גם.

הרב יעקב וירז'בינ סקי :

לא ,אני מזמין אותך ,לא צריך לענות לי.

הרב חנוך זייברט :
לך ,תאמין לי.

יכול להיות שאני אבוא או לא ,אני אגיד לך תשובה ,אני אענה

אני רוצה להודות לאגף .אני חושב שנעשתה עבודה מדהימה
הרב אליהו דדון :
לפני החג .היו מוקדים שכמה דקות אחרי שפינו את האשפה הו ציאו אשפה החוצה .אתה
רואה את זה ברחובות ,מה שקרוב אליך ,אתה רואה את זה בפועל .ערב שבת –  10דקות
לפני כניסת שבת ,מורידים מקרר ,מקרר למטה ,שחוסם את כל המדרכה .גם זה קורה.

צריך גם את זה לקחת בחשבון  ,אבל אני חייב לציין דבר אחד ,אני פניתי לצוות של האגף
כשזה קר ה ולא היתה פעם אחת שלא נענינו ואני מדבר על טווחים של שעה ,שעה וחצי,
והמפגע הזה הוסר .את זה צריך לקחת בחשבון .נכון שיש מקומות ,וזה דבר טבעי,
מדברים פה בעיר ,ברוך השם ,ברוכת ילדים ,משפחות ברוכות ילדים ,והאשפה פה היא
בכמויות אסטרונומיות ,ממש אסטרונומיות ,גם א ת זה צריך לקחת בחשבון  ,ועם כל
זאת ,להי כ נס לחג בצורה כמו שנכנסנו ,באמת מגיע יישר כוח גדול לאגף.
עצם זה שהולכים ובעצם מכינים אותנו לקראת מה שעושים ,
הרב אברהם פרטוש :
ולאחר מכן אנחנו רואים את התוצאות בשטח ,זה כבר בפני עצמו התקדמות גדולה מא ו ד.
הרבה פעמים אנשי ם היו אומרים דברים מוזרים בעיר ולא ידעו את ההסבר – למה זה
כך ולמה זה כך .כאן בעצם הכינו את התושבים לקראת השדרוג במערך התברואה .את
זה רואים ,והוכיחו את זה במעשה ,על ידי החוברות שעשו ,על יד ועדת שמות שפנו אלי
בטלפון ובתקשורת .כל הדברים האלה אנחנו יודעים ואת מה שצריך להגיד אמרנו ,אבל
רואים את הדברים בשטח .אני חושב שיש בעיה אחרת ,רבותי ,מפנים אותה לתברואה,
אבל אין תרבות של ניקיון היום בעיר ,רבותי .אנשים ,בכל דרך אפשרית ,לזרוק את
האשפה שלהם – זורקים אותה .לפעמים זורקים את זה באיזו פינת רחוב ,לפעמים
המכולה מלאה א ז זורקים את זה ליד המכולה ,ולפעמים פח הזבל עצמו מ לא אז זורקים
ליד פח הזבל המלא .כתוצאה מהדברים האלה  ,בעצם  ,אנחנו יכולים לראות שמה שאתם
רוצים לראות אתם לא רואים לכאורה .אז אולי צריכים לחשוב אולי להתחיל ,שכל אזרח
יהיה לו פח משלו ולא בניין של  8דיירים עם  2פח ים .תחשבו גם על הרעיון הזה.
הרב עו"ד נתן בצלאל :

מי יממן את זה?

הרב אברהם פרטוש :

מי יממן? ראש העיר יחליט מי יממן.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

יש מועצה.

ראש העיר יחליט .אני יודע ,בפינת הרחוב שאני גר בה4 ,
הרב אברהם פרטוש :
בניינים זורקים בפח זבל אחד את כל הזבל שלהם .ממש כך .אז עכשיו כתוצאה מכך יש
ערמה של זבל ,ורבי יעקב צודק  .בכניסה לשבת רואים למעשה זבל .למה רואים זבל?
חסר ה תרבות לתושבים מבחינת ניקיון .אם כל אחד ידאג לשים את זה במקום שלו ואם
חסר לו שיביא עוד פח זבל נוסף ,אז אני חושב שהדבר הזה לא יקרה .עצם ההערכו ת
עצמה ,רק על זה מגיע 'שאפו' לאגף התברואה ,על כל מה שנעשה .עכשיו חובת ההוכחה,
כמו שאומרים ,לראות איך הדברים מיושמים .עד כמה שאני מכיר את נתי מזה קדמת
דנא הוא מחפש משימות  .תנו לו רק משימה והוא יעמוד בה .לא רק הוא ,גם הצוות
שלהם .אז ככה שהדברים נראים בעין ,ר בותי .זה אחד.
שניים – יש פה כמה חידושים מעניינים ,רק אני לא יודע לתת את התשובה לכך .בתור
תושב שיכון ה' ,יש רחובות צרים .יש רחובות בעצם שאין להם פחי זבל .אז מה הם
עושים? הולכים לרחוב השני ,שזה רחוב שחל במקרה אחר ,או רחוב אחר ,שבעצם ברחוב
לוי יצחק ,וזורקים ב דרך את הלכלוך שלהם .פתאום יש לנו פה המצאה חדשה ,רבותי,
שאני לא יודע אם פעם זה היה בעיר ,יש רכב קטן שנכנס ברחובות צרים .השאלה מה
אותם תושבים ,איך הם נערכים לקראת אותו רכב קטן שנכנס .פחי זבל אין להם .אתה
שומע ,נתי? איפה הם ישימו את פחי הזבל שלהם? ואם ישימו ב ריכוז מסו י ים ,האם יקח ו
את הזבל שלהם? אני חושב שעל הנקודה הזאת צריכים לתת את הדעת.
הרב חנוך זייברט :

אני אתן לך תשובות מסודרות.

הרב אברהם פרטוש :

חכה .לא גמרתי .זה אחד .שניים,

הרב חנוך זייברט :

אתה כבר פעם שלישית אומר שתיים .אתה כבר אוחז בשלוש.

הרב אב רהם פרטוש :

ברגע שיש הפסק של היו"ר ,אני חוזר חזרה.

הרב חנוך זייברט :

אבי ,דבר.

דבר נוסף ,רבותי ,היו פחי זבל של השמיטה .מה עושים עם
הרב אברהם פרטוש :
פחי הזבל האלה – מחזירים אותם לעירייה? משתמשים בהם? מפנים אותם? אם עכשיו
יבוא מישהו וימלא שם את הפח הזה ,א תה אמרת שלקחו אותם?
הרב חנוך זייברט :
להשתמש בזה.

לא ,כי הצבע החום הולך להיות שייך למחזור ,אי אפשר

הרב אברהם פרטוש :
לו?

רגע ,רגע ,אני שואל שאלה ,ואם מישהו ישתמש בהם – אז יפנו

הרב חנוך זייברט :

כנראה שיפנו לו ,הוא רק לא ימצא את זה אחרי הפינוי.

הרב אב רהם פרטוש :

ברצינות ,תהיו רציניים.

הרב חנוך זייברט :

אני אומר לך .שאלת – קיבלת תשובה.

הרב אברהם פרטוש :

לא ,זו לא תשובה.

הרב חנוך זייברט :

יפנו את זה ,הוא לא ימצא את זה אחרי הפינוי.

בכל אופן ,לסיכום  ,רבותי ,ישר כוח גדול לכל הצוות באשר
הרב אברהם פרטוש :
ה וא .כל אחד במקומות שלו .תזכו למצוות.
אני חייב לתת תשובה .אני חושב שלושה דברים :ראשית כל,
הרב חנוך זייברט :
אני רוצה להגיד לכם שהייתי בירושלים וסיפרו לי אנשים שם שהמדורות של ל"ג בעומר
בערו עד אמצע חול המועד .המדורות של החמץ ,של ביעור חמץ ,סליחה ,דלקו עד א מצע
חול המועד .אני מוכן לעשות סקר עם ידידי ומכובדי יעקב וירז'בינסקי ,לנסוע לבית
שמש ,לאשדוד ,לקר י ית גת ,לכרמיאל  ,אפילו גם אם הוא רוצה ,לכל הרחובות של הציבור
החרדי שהוא גר במקומות אחרים ולראות אם בני ברק נמצאת ברמה גבוהה במ קומות
האלה נמוכה במקומות האלה .אני אומר לכם שאני בדקתי את הנושא הזה ,מול אשדוד,
מול בית שמש ,מול ירושלים בשכונות החרדיות ,בני ברק נמצאת במקום הרבה יותר
גבוה מהם .עכשיו ,אני מסכים עם יעקב וירז'בינסקי בדבר אחד – אנחנו מפנים זבל אחת
ליומיים .אין לנו אפשרות ביום ששי לעשות מסלול מלא .זה נכון .כ י אנחנו בנויים על
חצי עיר ליום .אין לנו אפשרות להחזיק פעם בשבוע עיר שלמה .מי שיגיד שהוא יכול
לעשות את זה – זה לא נכון .לכן ,חלק מהמקומות בעיר ,באמת ,שמפנים אותם ביום
חמישי בלילה  ,או ביום חמישי במשך היום ,בשבת יכול ים להיות פחים לא ריקים.
??? :

זה מקובל?

ראשית כל ,זה לא מקובל ,זו המציאות .אני שמעתי פה מראש
הרב חנוך זייברט :
העיר שהיה לפני ,שהוא אמר שאנחנו הולכים בפינוי זבל לפי רצוי ומצוי .אני זוכר את
הדרשה שלו הענקית פה בלשכה ,אבל אני מכבד אותו ,אני אומר את זה רק בשמו ,חבר
הכנסת של היום .אבל אני אומר את זה גם אם לא מקובל .אנחנו עשינו ב שנה שעברה
מבצע ,זיהינו מקומות רגישים יותר שהפחים עומדים בחוץ ,כמו רחוב בית שמאי למשל,
או מקומות כאלה שבהם כן נגענו .זיהינו מקומות שאנשים הוציאו פחים .נלחמנו ברחוב
הרב מלצר ,אנשים היו מוציאים פחים ,וזה אנשים שהכי קרובים לצלחת  ,גם לנו וגם
לאחרים  .נלחמתי באנשים האלה עד חורמה .אין היום פחים בחוץ .אם הפחים היו
נמצאים בתוכו ,בחצר ,ולא היו מוציאים אותם ביום ששי בצהריים החוצה ,יכולנו
להתגבר על הבעיה הזאת .במקומות שהפחים נמצאים במקומות פתוחים יותר ,כמו רחוב
בית שמאי  ,או מקומות כאלה ,נ תנו תגבור ביום ששי .גם אנשים שפנו ,פונים למוקד ביום
ששי להגיד שאצלם יש בעיה מיוחדת ,משתדלים לענות לבקשתם  ,אבל אין אפשרות
שנעשה ביום ששי סבב מלא .יכול להיות שלא מקובל עליך ,אני אומר מציאות .גם אם
זה לא מקובל על מישהו ,אנחנו מפנים כל יום חצי עיר .אין מה לעשו ת.
הרב יעקב וירז'בינסקי :

יכול להיות שתיקח את כל המקומות ותגיד אתה צודק.

הרב חנוך זייברט :

לא צודק.

הרב יעקב וירז'בינסקי  :רק שניה.
הרב חנוך זייברט :

אני אומר לך מציאות.

הרב יעקב וירז'בינסקי  :רק שניה .כשדיברו על התקציב ,אמרתי – רבותי ,התקציב
הזה לא מספיק .אם אתה רוצה ,אני זוכר את נאום הפתיחה שלך כשנהיית ראש עיר.
העיר הזאת צריכה להיות דוגמא איך עיר חרדית צריכה להיראות.
הרב חנוך זייברט :

אני חושב שהיא דוגמא .אני לא מתבייש להגיד את זה.

הרב יעקב וירז'בינסקי  :סליחה ,כשאתה אמרת – בוא נלך לכל המקומות ה חרדיים,
אם זו הסטיגמה שלנו ,גרוע מא ו ד לשמוע את הדבר הזה.
אני אגיד לך גם למה .אני אגיד לך למה .לא בגלל שעיר חרדית
הרב חנוך זייברט :
היא מלוכלכת ,רק הכמות .עם כל הכבוד ,הכמות שיוצאת מבית אחד בבני ברק זבל,
יוצא ת מרחוב שלם בתל אביב .אין מה לעשות.
הרב יעקב וירז'בינסקי :

מסכים איתך .מסכים איתך .תקציב יותר כסף למטרה הזאת.

הרב חנוך זייברט :
יותר כסף למטרה הזאת,

נכון .ואני אומר עוד פעם ,אני יכול להקציב ,הקצבנו השנה

הרב יעקב וירז'בינסקי  :לא ,לא ,ממש לא.
אין לי אפשרות לעשות מסלול שלם ביום ששי .אנחנו לא
הרב חנוך זייברט :
עובדים על מסלול שלם ליום אחד .אנחנו יודעים את זה ,מכירים את זה ,טכנית לא שייך.
אני צודק ,נתי?

הרב יעקב וירז'בינסקי  :מה זה לא שייך? למה אתה אומר שלא שייך? תוציא עוד שני
רכבים ואתה תראה שזה שייך.
אגב ,בירושלים למשל ,מפנים פעם ר אשונה זבל ביום ראשון
הרב חנוך זייברט :
בבוקר  .אין פינוי במוצאי שבת .אין פינוי ,במוצאי שני של פסח לא היה פינוי .אנחנו
מפנים ,אני חושב שאנחנו יכולים להיות גאים בפינוי זבל שלנו .עכשיו ,הכמויות שאנחנו
מוציאים,
הרב יעקב וירז'בינסקי :

אז אם התוצאה ,אני לא מדבר מתי מפנים ,איך העיר נראית?

אני אסכם שהולכים לטיול שם .לא חזרתי בי מהטיול איתך.
הרב חנוך זייברט :
יעקב ,נעים לי .אתה תבוא אלי הביתה ,נצא מהבית שלי.
הרב יעקב וירז'בינסקי  :לא .לא.
הרב חנוך זייברט :

מאיפה יוצאים?

הרב יעקב וירז'בינסקי :

מאיפה שאתה רוצה אני בא לקחת אותך.

אין שום בעיה .אין לי שום בעיה בנושא הזה .אני אומר עוד
הרב חנוך זייברט :
פעם ,אני חושב שהאגף שלנו ,אין דבר מושלם בעולם ,אפשר לעשות יותר ,אני אמרתי
את זה גם לגבי הגנים ו אני אומר את זה על כל מקום אחר .אצלנו ,יום אחד אחר הצהריים
כשהילדים עוזבים את הגן ,זה כמו שבוע שלם בגן אחר .גם עם אותם ילדים ,אם  1ל -
 100זורק נייר ברחוב ,יש לנו כמות ביום אחד מה שיש במקום אחר בשבוע .גם אני חושב
שצריך יותר תרבות ,מה שאומר הרב אברום פרטוש ,אני חושב שהוא צודק ,שצריך חינוך,
אבל אני לא עוסק בחינוך ,אני עוסק בניקיון.
הרב יעקב וירז' בינסקי :
זורקים על הרצפה.

אבל אני אגיד לך למה חינוך ,כי כשרואים שזה מלוכלך

אני לא עוסק בניקיון .אגב ,הייתי בשוויץ לא מזמן ,לא עכשיו,
הרב חנוך זייברט :
הייתי לפני חודשיים בשוויץ ,הלכתי בטיילת ליד המלון שהייתי ,היו בדלי סיגריות על
הרצפה.
יש לי הצעה ,אני לא יודע אם יש תקן לפחי זבל .אצלי בבניין
הרב שמחה שטיצברג :
גם היתה הבעיה הזאת ,של יום ששי ,כל השבוע הפחים ריקים ,הלכו הבניין והתארגן
וקנה עוד שני פחים .עכשיו השאלה היא ,אם יש איזה תקן,
הרב חנוך זייברט :
מ על התקן.

אנחנו עומדים מעל התקן .כי הכמות שיוצאת מכל דירה היא

הרב שמחה שטיצברג :
תעזור ויהיו יותר פחים.

התכוונתי תקן ,כמה פחים צריך למשפחה? ואולי העירייה

העירייה ,אני עכשיו חוזר על מה ששאל אדון נתן בצלאל .לכל
הרב חנוך זייברט :
עירייה יש את הדברים שהיא נותנת .אני לא רוצה להתווכח מה העירייה נותנת ,מה
העיריי ה לא נותנת ,ואני יכול לעשות חשבון ,מה נותנת עירייה כזאת מול עירייה אחרת ,

אבל זה לא המקום .אנחנו ,פחים ,ואני אומר ברור ,פחים לא נותנים .אנחנו מחליפים
פחים.
הרב שמחה שטיצברג :

אולי חד פעמי כדי ש -

אנחנו לא הולכים להוסיף פחים ,כי אז ,אני אגיד לך מה
הרב חנוך זייברט :
שיקרה ,באותה שניה צריך להוסיף פה  5,000פחים ,מתחיל הסחרור של הפחים בעיר.
אני יכול להסביר את זה באריכות ,יש לזה השלכות רוחביות מא ו ד גדולות .ככה יש את
כמות הפחים ,זו הכמות שקיימת .אם אני מכניס  2,000פחים למערכת ,לא יגידו
שהוצאתי  2,000שבורים  ,או מ שהו כזה ,תהיה תוספת של  2,000פחים בעיר  ,ולזה יש
משמעות .אני לא רוצה להיכנס למשמעויות של זה  ,כרגע  ,ואני לא רוצה להיכנס
להחלטות כאלה  ,אבל אני חושב שוועד בית ,שיש לו אחריות לבניין שלו ,כמו שהוא
מחזיק מנקה ,אם הוא מחזיק את הגינה שלו יפה ,הוא יכול לקנות פח אחד ,לא יקרה
שום דבר .לדאבוני הרב ,תלך לרוב הגינות ,תראה איך שהגינות מטופלות ,תבין למה
נראה ככה המצב של הפחים .אני לא מאשים אף אחד ,אבל זו המציאות  ,ובית שדואג
לעצמו ,מוצא את הפיתרון .הפיתרון שישימו את הזבל בחוץ ויעשו טמונים ברחובות
ובכבישים ,הכלובים של הקרטוני ם ,נתחיל לשים כלובים של טמונים וכל הדברים האלה,
לא מקובל עלינו .אדם צריך למצוא בחצר שלו במקום .רק בחצר שלו ,המקום שהיה זבל
נהיה כבר דירה ונהיה חניה ,ומהחניה נהיה מחסן ומזה נהיה זה ,אז עכשיו את הזבל
הוא שם בכביש ולהחנות גם אין לו מקום .אנחנו אומרים שכלי אצי רה צריכים להיות
כל אחד בחצר שלו .יש פה את מנהל אגף התברואה ,הוא מתחייב ,מכל חצר שקיימת
בעיר לדאוג להוציא את כלי האצירה החוצה – כביש רחב ,כביש צר ,משאית גדולה,
משאית קטנה – בעיה שלו .הוא מתחייב מכל רחוב בעיר להוציא את הזבל ,מכל בניין
בעיר שיש כלי אצירה בתוך הבניין שלו ,הוא דואג להוציא את זה החוצה.
הרב יעקב וירז'בינסקי :

ראש העיר ,מה לגבי טאטוא? למה הגנים מלוכלכים ,הגינות?

הרב שמחה שטיצברג :

לא נכון .אני גר ליד גינה,

הרב יעקב וירז'בינסקי :

בוא לגן העירוני פה עכשיו.

הרב חנוך זייברט :

מה עכשיו? תבוא מחר בבוק ר ,אחרי שיגמרו לנקות.

יעקב ,בגן  , 93בוא עכשיו ,יש אלפי ילדים ,הגינה הכי גדולה ,
הרב שמחה שטיצברג :
כמעט  ,בבני ברק ,כל בוקר מנקים.
הרב יעקב וירז'בינסקי :

בוא לפה ,בוא תראה איך זה נראה .כל האזור הזה מוזנח.

לגבי הפחים ,אם כבר אנחנו מדבר ים ,אם כבר ראש העיר
הרב עו"ד נתן בצלאל :
העלה את הנושא של הפחים ,יש פחים,
הרב חנוך זייברט :

אני לא מנהל על זה דיון וויכוח.

זה לא דיון  ,אבל בוא אני אגיד  .אם לא רוצים להחליף פחים,
הרב עו"ד נתן בצלאל :
לכל הפחות  ,אפשר להעמיד אולי בן אדם באגף התברואה לתקן את הפחים .יש פחים
שלא מפנים אותם ,למה? בגלל שאין להם גלגלים .עכשיו ,יש אפשרות שאולי יעמידו בן
אדם שישים להם גלגלים.

אבל אתה פשוט לא יודע ,פח בלי גלגלים מתקנים אותם
הרב חנוך זייברט :
ומפנים אותם .אין דבר כזה לא לפנות פח שאין לו גלגלים .סתם להגיד .אין דבר כזה.
מפנים פחים שאין לה ם גלגלים .תתקשר למוקד – יטפלו.
הרב עו"ד נתן בצלאל :

נותנים דו"חות .באים אלינו אנשים ומקבלים דו"חות על זה.

הרב חנוך זייברט :

על מה ,על גלגלים?

הרב עו"ד נתן בצלאל :

כן .כן .שלא פינו.

הרב פרץ אברמוביץ :

יום אחד באו נתנו התרעה ,יום למחרת באו ונתנו דו"ח.

הרב עו"ד נתן בצלאל :

נכון.

הרב חנוך זייברט :

על מה ,שהיו גלגלים שבורים?

הרב עו"ד נתן בצלאל :
דו"חות.

כן  ,וגם על עגלה שבורה .גם על עגלה .על פח שבור מקבלים

הרב חנוך זייברט :

אין בעיה .מי שיש לו בעיה עם גלגל שבור ,יכול לפנות למוקד,

הרב פרץ אברמוביץ :

התקש רו למוקד ...

הרב עו"ד נתן בצלאל :

וגם על פחים שבורים מקבלים דו"חות.

הרב חנוך זייברט :

רק וירז'בינסקי היום.

הרב יעקב וירז'בינסקי  :אפשר לקבל הגדרה מה עושה מחלקת שיפור העיר ,לאור כל
מה שאני שומע פה? חוץ משלטים.
מחלקת שיפור העיר ,אני א גיד לך  ,היא מטפלת במתקנים של
הרב חנוך זייברט :
הגינות .אני רוצה רגע ,לפי הבקשה שלך ,אתה היחידי שביקשת ממני לעשות גינות י פות
בעיר וקיימתי את הבקשה שלך .תבוא איתי לסיור ואני אראה לך את הגינות היפות שיש
בעיר היום .אולי אתה לא מכיר את כולן ,נצא חצי שעה קודם .ב יום ששי הזה אני עס וק,
הרב יעקב וירז'בינסקי  :יום ששי השבוע,
לא ,השבוע אני עסוק ,אני לא בעיר השבוע ,אז שבוע אחרי זה,
הרב חנוך זייברט :
ואני אראה לך את הגינות היפות שיש בעיר .רק לפי הבקשה שלך ,אתה ביקשת שיהיו
גינות יפות בעיר ,הבטחתי לך – קיימתי.
הרב יעקב וירז'בינסקי  :אבל צריכים לנקות אותן.
הן נקיות .אני מוכן לסייר איתך בפארק גהה ,בפארק גהה
הרב חנוך זייברט :
דרום ,פארק גהה צפון ,בגן הזית.
הרב יעקב וירז'בינסקי :

פה ,פה לידך ,פה למטה.

אני מוכן ללכת איתך גם לגן העיר .יש עוד גינות בעיר ,אתה
הרב חנוך זייברט :
לא רצית רק גינה אחת ,ביקשת שיהיה הרבה.
הרב יעקב וירז'בינסקי  :נכון.
עשינו .תבוא איתי לטייל שם ,אני אראה לך את הגינות היפות
הרב חנוך זייברט :
שיש .מחלקת חזות העיר דואגת גם לשילוט ,זה נכון .היא דואגת גם לאזור ה , BBC -
שייראה יפה שם ,והיא עושה את זה יפה בהצלחה .יש לה הרבה פ רו י יקטים יפים שהיא
עושה.
הרב יעקב וירז'בינסקי  :נכון ,אבל למה לא בתוך העיר? בתי כנסת ,איך מגיעים לבית
הכנסת הגדול? איך מגיעים לאיצקוביץ? איך זה נראה האזור הזה? באים פה ,חצי מדינה
מגיעים למקומות האלה,
הרב חנוך זייברט :

נכון.

הרב יעקב וירז'בינסקי  :ואיך זה נראה?
אז מה לעשות? בוא נעשה ביחד .אתה תתן לי עצה איך זורקים
הרב חנוך זייברט :
את כל הזבל שמסביב לאיצקוביץ ,בוא נפנה את מי ששם שם זבל בבית הכנסת הגדול,
הבעיה בעירייה? הבעיה זה העירייה?
הרב יעקב וירז'בינסקי :

איפה הפח גניזה שביקשתי ממך כמה פעמים והבטחת שיהיה?

הרב חנוך זייברט :

יש .הביאו.

הרב יעקב וירז'בינסקי  :לא.
הרב חנוך זייברט :

אין פח גניזה? לא הביאו?

הרב יעקב וירז'בינסקי  :איפה? מתי?
יש .יש .יעקב ,אתה לא מעודכן ,יעקב .מילא אני בחו"ל ,אבל
הרב חנוך זייברט :
אתה לא בחו"ל ,אתה בעיר.
הרב יעקב וירז 'בינסקי :

אני לא מעודכן .אני לא שם כל יום.

אתה לא ,זהו ,יש פח .אין זבל במקום אחד שאתה לא רוצה
הרב חנוך זייברט :
שיהיה שם מקום לזבל ,חוץ מזה הכ ל בסדר.
הרב יעקב וירז'בינסקי  :מתי עושים סיור?
הרב חנוך זייברט :

ש י שי הבא.

אני רוצה לה ציע הצעה אחת .יש בעיה עם פחים
הרב ישראל משה פרידמן :
מה שאמרו פה ,אני מציע שכל מקום שיש הרבה זבל צריך להוסיף פחים ,שהעירייה
תוסיף פח ולחייב בארנונה.

אין דרך לחייב בארנונה .תשאל את הרב ליבוביץ ,הוא יגיד

הרב חנוך זייברט :
לך שאין דרך.
או קיי ,ערב טוב לכולם .תודה רבה .תפילת מנחה ,מי שלא התפלל.
___ _______________
הרב חנוך זייברט
ראש העיר

________ _ ______
אברהם טננבוים
מזכיר העירייה

קובץ ה חלטות
א.

הקצאת מקרקעין .

החלטה  :הוחלט ע"י חברי המועצה לאשר את הקצאת המקרקעין  ,כפי שהוצגה על ידי
מר חנוך זיידמן .הרב יעקב וירז'בינסקי התנג ד.

