עיריית בני ברק

לשכת מזכיר העירייה ודוברה

פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 58
מיום שני ,ח' בתשרי ה'תשע"ט ()17.9.18

השתתפו :
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הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
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חנוך זייברט
אברהם רובינשטיין
מנחם שפירא
אליהו דדון
מנחם מנדל אייזנברג
ישראל משה פרידמן
שלמה זכריה קוסטליץ
מיכאל קקון
שמחה שטיצבר ג
עזרא אברהם גרין
נתן צבי כהן
חיים מאיר לנגסאם
יעקב וירז'בינסקי
ישראל הפטקה
שלמה שטרן
פרץ אברמוביץ
יאיר שוקרון
ישראל אברהם שכטר
גדליהו בן שמעון
עו"ד נתן בצלאל
חיים מנחם רוחמקין

-

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

נכחו:
הרב ישראל דרנגר ,רמ"ט רה"ע;
יהודה ליבוביץ ,עו"ד  -היועה"מ של העירייה;
אהרון אדלר ,רו"ח גזבר העירייה;
אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה;
הרב יוסף צימט ,עו זר רה"ע;
הרב צבי איזן ,עוזר מ"מ רה"ע;
הרב חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
הרב יהודה מורגנשטרן ,מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית לבני ברק;
הרב יעקב זכריהו ,עוזר הרב אליהו דדון ,סגן רה"ע;
הרב אליהו ארנד ,עוזר הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע;
הרב מנדל אשר ,עוזר הרב מנחם מנדל איזנברג ,סגן רה"ע;
הרב יוסף יעקובוביץ ,לשכת רה"ע ועוזר הרב חיים מאיר לנגסאם ,חבר הנהלת העירייה;
הרב יצחק לידר ,עוזר חברי הנהלה ומועצה;
הרב שמעון קשש ,סגן מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית ; 360
על סדר היום:
 .1עדכון והחלטות בעניין עבודות הרכבת הקלה בשבתות ומועדי ישראל;
 .2אישור תבר"ים לכיתות חדשות (נשלחה רשימת הכיתות);
 .3אישור התקשרות ללא מכרז – מכרז ( 132/18צורף דף חוו"ד משפטית בנושא);
 .4אישור חוזי בר רשות (נשלחה רשימת החוזים);
 .5אישור מסגרת אשראי ו-או הלוואה בעבור החברה הכלכלית לבני ברק;
 .6אישור בניית סוכות בשטחים ציבוריים;
 .7שונות (אישור עבודה נוספת לעובדת גב' אסתר קינן).
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הרב חנוך זייברט :טוב רבותי ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מס' . 58
ראשית כל ,כנראה ותהיה זו ישיבת מועצת העיר האחרונה ,אז ראשית כל אני רוצה לאחל
לכולם גמר חתימה טובה ושנה טובה .אי אפשר השבוע ל א לפתוח את ישיבת מועצת העיר
בלי להתייחס לנושא של הרכבת הקלה .בדיוק לפני שנה עמדנו פה בעיר הזאת  ,כאשר
חברת נת"ע הצהירה שהרכבת תעבוד ב שבת במשך כל השנה  ,חוץ מיום כיפור  ,והוא
התרברב לומר שהוא עצר את הרכבת לכבוד יום כיפור ,למרות שמבירור שעשינו  ,אז
הרכבת בכלל הי תה מושבתת ולא עבדה בכלל  ,אבל ,ההתרברבות שלו ,של מנכ"ל נת"ע
שהרכבת תעבוד כל שבת ,גם מתי שהיא לא עבדה ,הוכיחה שהנושא הזה הוא לא נושא
שיש בזה איזה משהו מן המקצועיות ,אלא משהו מן ההתרסה .בהמשך ,היה לעירייה
הסכם עם חברת " דניה סיבוס " שהרכבת לא תעבוד בשבת ,ומביקו רות שעשינו בשטח ,
כמעט רוב השבתות  ,במשך השנה ,עד לפני חודש  ,הרכבת לא עבדה בשבת .אנחנו מדברים
רק על העיר בני ברק  .ב חפירות של הרכבת לא עבדו בבני ברק בשבת.
אגב ,גם כאשר הרכבת טענה ,נת"ע ,שכביכול היא חייבת לעבוד ברכבת בשבת ,ההתחייבות
שלה הייתה שמעל פני הקרקע ל א יהיו עבודות  ,למרות שלפי הדעה המקצועית שלנו ולפי
ההסכם אין הבדל בין על הקרקע לתחת הקרקע .אין שום הבדל.
עו"ד יהודה לייבוביץ':

פחות ממופרך.

הרב חנוך זייברט :פחות ממופרך ,אומר הרב לייבוביץ' והוא צודק כי בהסכם כתוב
בפירוש שיכרו מנהרות ,לא כתוב משהו אחר .למג י נת לבנו ,בחודש האחרון התחילו לעבוד
לא רק מתחת לקרקע ,אלא עובדים גם מעל הקרקע .טרקטורים נוסעים הלוך וחזור בצמוד
לשכונות של קריית הרצוג ,ועובדים שם כ באמצע שבוע ,כ  -בחול .כל הפניות שלנו בנושא
הזה לא נענו ,ולפי מה שאנחנו חושבים ,אנחנו מרג י שים ,הנושא הזה נע שה בשל שתי
סיבות :פיקוח נפש אחד ז ה מי יגזור את הסרט בגמר העבודות  -מפחדים שהעבודות יקחו
מ י די הרבה זמן ,ועלויות כספיות .תמיד אפשר לפרש את זה בכל מיני דברים של סכנות
ודברים ,אבל אנחנו לא מעריכים שזו האמת כי במשך השנה הזאת ,מיום כיפור שעבר ועד
לפני חודש  ,המהנד סים של " דניה סיבוס " ידעו להסביר לנו טוב מאוד שאם המכונה עצמה
עובדת ורק היא לא חופרת  -אין סכנה  ,והמכונה עבדה ולא חפרה  ,כלומר ,לא כיבו את
המכונות  .המכונות עבדו אבל לא חפרו .השינוי שנעשה נעשה  ,לדעתנו  ,בשביל להתגרות
בציבור בבני ברק ,או לרווחים כספיים או כל דבר אחר .עיריית בני ברק לא יכולה להשלים
עם זה שבבני ברק ,עיר חרדית שבעבר ,בהקמתה ,אחד הדברים שהיא זכתה להיות עיר
חרדית זה היה בגלל מאבקים על קדושת השבת שהתקיימו בה .בעבר עוד רבו שרחוב רבי
עקיבא יהיה סגור בשבת .עוד לפני ,משמרת השבת עמדה ברחוב ירושלים ,וברחוב ט בריה
ובכל מקום אחר בבני ברק .משטרה מתנדבת ו ת יזכר לטוב .ידעו לספר תמיד על הרב
מיכאל רוט שזכה להפוך כמה רכבים בכניסה לעיר וכל הדברים האלה .לא יכול להיות
שהיום בני ברק תשקוט כאשר עובדים בה ומחללים שבת בפרהסי א  .גם הרבנים שדיברתם
עליהם אמרו שאם לא יילחמו כרגע ע ל הרכבת ,יש חשש שהרכבת תפעל ויראו שבני ברק
לא כל כך נורא .מתחת לקרקע מרשים לה לעבוד ואז אין ערבויות שהרכבת גם לא תחלל
שבת בהמשך הדרך שלה .רק אם יראו את הדעה הנחושה של תושבי העיר ,ואת המאבק
הנחוש של תושבי העיר  -יבינו שהנושא הזה כואב לתושבי העיר והם לא יתנו לעבור על
הנושא הזה בשקט .לאור זאת ,העירייה ,בהכוונת גדולי ישראל  ,יוצאת למאבק נגד הנושא
של בניית הרכבת בשבת בכל מחיר ובכל דרך .המגעים של השבוע האחרון עם המשטרה לא
הניבו פרי ,ולמרות שהמשטרה כמעט סיכמה שלא יהיו עבודות ,לפחות  ,מעל הקרקע
בשבוע האחרון ,האנשים שה יו בשטח ידעו לספר שהעבודות שם התנהלו כסדר ן ,כמעט
ללא שום שינוי  ,מהכמה שבתות האחרונות .לאור זאת ,אנו עושים עצרת תפילה מרכזית
בשבת הזאת .בכניסת השבת  ,הציבור יתפלל מנחה בבתי הכנסת  ,וינהר לתפילה בציבור
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ברחובה של עיר לכל אורך כביש ג ה ה ,בכביש ז'בוטינסקי מקוקה קו לה עד צומת ג ה ה,
ומצומת ג ה ה עד רחוב רבי עקיבא .הדבר נעשה בתיאום עם המשטרה .אנחנו התחייבנו
למשטרה שלא יהיו הפרעות ולא יהיו השתוללויות  ,כדי שהמשטרה לא תצטרך להביא
כוחות .אנחנו נראה למשטרה שאנחנו יודעים להסתדר לבד ,הם לא צריכים להביא לא
פרשים ,לא יס"מניקים ולא שום דבר .הציבור יבוא להתפלל ,יכאב את כאבו ויחזור בחזרה
לביתו לשמוח את שמחת השבת .מכיוון שאנחנו נמצאים בהסכם עם המדינה ,ומי שחתם
הסכם עם העירייה זו מדינת ישראל ,אנו מבקשים לפנות  , -כל אחד קיבל את הטיוטה של
המכתב .אני מחלק עכשיו טיוטה של מכתב .אני חושב שאם כ ל חברי המועצה יחתמו על
טיוטה משותפת לראש הממשלה וכל השרים על מנת למנוע חילול שבת בבני ברק  -יהיה
לזה הד תקשורתי שיתן את השפעתו .הייתי מבקש לחלק את זה ושאנשים ייקראו בינתיים
את המכתב ויחתמו עליו .בסוף שכולם יחתמו על אותו אחד .מי שרוצה לקרוא את המכתב
יכול לקר וא  ,ובסוף מישהו יעבור ויחתמו על מכתב אחד כל החברים בבת אחת.
אני מקווה  ,באמת  ,שהפעילות שנעשה תישא פרי וקדושת השבת תישמר בבני ברק .נכון
שהם אומרים שליום כיפור הם יפסיקו את העבודות ,אבל אנחנו לא חושבים שזה
שמפסיקים את העבודות ליום כיפור זה יכול לכפר על העבוד ות הקבועות בשבת קודש.
אני רוצה לעבור לסדר היום בהמשך .עדכנו עדכון החלטות בעניין עבודות הרכבת הכלה
בשבתות אנחנו דיברנו.
סעיף  - 2אישור תברי"ם לכיתות חדשות  :חולקה רשימה נוס פ ת לחברים  .בוועדת כספים
אישרנו פירוט .הסכומים הם טיפה אחרת מהסכומים שמופיעים בדף שחילק נו אתמול.
הגיע אלינו דף ממשרד החינוך והטופס מעודכן .אני אקריא.
(הפסקה בדיון)
אני חוזר לועדת הכספים .ועדת הכספים המליצה לאשר ארבעה בתי ספר חדשים ,הגיע
כסף ממשרד החינוך .כל התקציב שאנחנו מאשרים זה רק תקציב משרד החינוך .תלמוד
תורה חדש  . 5924394 -בית ספר יסו די  16כיתות ,שלב א'  . 6472704 -סמינר אלקיים -
 ... 4730754רשמי  . 6472704 -מי שרוצה יותר פירוט של מה מדובר ,מדובר בבית ספר
ב רחוב בן פתחיה ,מדובר בבית ספר ברחוב בארי ,מדובר בבית ספר ברחוב מנחם ומדובר
על אגף נוסף ב סמינר אלקיים.
אני רוצה כמה דקות להגיד כמה מילים טובות על הנושא הזה .אנחנו ,בעזרתו של יהודה
לוי ,עבדנו קשה מאוד בשנה האחרונה לשנות את הקריטריון במשרד החינוך .משרד
החינוך עבר בשנה האחרונה לשיטות הניקוד  ,ושיטת הניקוד פגעה מאוד קשה בעיריית בני
ברק .בניקוד שעשו בשנה הזאת עיריית בני ברק יצאה באפס כיתות .למה? כי היתה יותר
התייחסות לנושא של ערים חדשות וה י תה פחות התייחסות לנושא של ערים וותיקות.
במאבק קשה שהיה לנו במשך השנה ,הצלחנו לקבל חריגים מוועדת החריגים  ,והכיתות
שהבאנו השנה עד עכשיו  -הצלחנו להביא כיתות רק מוועדת חריגים בעזרתו של הרב מאיר
פורוש .הוא פעל ועזר לנו .מה שעשינו בהמשך הדרך זה שפעלנו על מנת לשנות את
הקריטריון  ,כך שיהיה גם ניקוד לערים וותיקות .המודד הוא מחסור בכיתות .בני ברק
הצליחה להביא את הכמות הגדולה ביותר אחרי ירושלים של עיר שחסר לה כיתות לימוד.
מאחר וזו הייתה ההצלחה שלנו ,הצלחנו לקבל במקדמות של ע כשיו ,זה מקדמות ,עוד לא
תקציב  . 2019רק במקדמות שנכנסו על  2018קיבלנו ארבעה פרוי י קטים בסדר גודל של
עשרים וכמה מיליון שקלים ,כאשר הפרוי י קטים האלה מוכנים היום לביצוע מיידי .יש
תכניות מוכנות ,יש את הקרקע זמינה  ,ואני חושב שממש בימים הקרובים ייצאו למכרזים
ויוכלו להתחיל את העבודה שלהם.
אחד מבתי הספר זה בית הספר ב רחוב בן פתחיה ,זה בית ספר שנמצא היום בבנייה והוא
מאוד בעייתי .הוא נמצא היום ברחוב הרב קוטלר ,כולם מכירים את הבניין הזה ,והוא
הולך לעבור לרחוב ב ן פתחיה .יש את בית הספר ברחוב בארי שמפנה את הבניינים ברחוב
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הי רש של הרב תורג'מן .יש את בית ספר ברחוב מנחם ,ויש את תוספת האגף לסמינר
אלקיים .אנח נו יודעים ש אלו רק מקדמות של  . 2019לאור הפעילות שאנחנו פעלנו בשנה
האחרונה ,בחלוקה של  , 2019בארי תקבל מנה גדולה מאוד נוספת  ,בתנאי שיהיו פרויקטים
מוכנים ומזומנים לביצוע.
פה אני ר וצה להודות באמת לאגף הבינוי ,לחנוך זיידמן ולכל הצוות שלו  ,שהם עובדים
קשה להכין את הפרו י יקטים שיהיו מוכנים וערוכים לביצוע כדי שנוכל לקבל פרו י יקטים.
פרוי י קט שלא ערוך לביצוע  ,לא ניתן לקבל עליו כסף .אני שמח שאני יכול להביא בישיבת
המועצה האחרונה שלנו שאנחנו נמצ אים בה היום תקציב של  23מיליון שקל  ,בערך ,
לתקציב פיתוח נוסף לטובת העיר  .זה נעשה לאחר עבודה קשה .היה לנו כאן את הביקור
של תמיר בן משה בתקופה האחרונה ,שאז באמת הוא הביא לנו את המתנה הזאת ומגיעה
לו גם כן תודה רבה גדולה .וועדת הכספים המליצה לאשר את התקציב הזה ואני מבקש
מהמועצה גם לאשר את התקציב הזה .נעביר להצבעה ,מי שרוצה להעיר איזו הערה ,אם
אין הערות נעבור מיד להצבעה.
מי בעד בבקשה? תודה .מי נגד? אין אחד שמתנגד לתקציב .מצו י ין ,תודה.
מחליטים :לאשר את ארבעת התב"רים בהתאם לתקציב המעודכן ,לכל אחד מארבעת
בתיה"ס ,וה סכום הכולל לארבעתם ,במימון משרד החינוך ,הוא  23,600,556שקלים ,וכפי
המופיע ברשימה דלהלן.
תב"רים לאישור מועצה תשרי ה'תשע"ט (ספט' )'18

תקציב

מקור מימון

הסבר

הפרוייקט

5,924,394

מ ,החינוך

בניה בשטח של  1,194מ"ר

הקמת בי"ס ברח' בארי-שלב א' ( 16כיתות ,חינוך מוכר שאינו רשמי)

6,472,704

מ .החינוך

בניה בשטח של ,1,304מ"ר

הקמת בי"ס רח' מנחם-שלב א' ( 16כיתות ,חינוך מוכר שאינו רשמי)

6,472,704

מ ,החינוך

בניה בשטח של  1,304מ"ר

סמינר אלקיים תוספת אגף-השלמת הפרוגרמה

4,730,754

מ ,החינוך

בניה בשטח של  954מ"ר

סה"כ מימון חיצוני

23,600,556

הקמת בי"ס בן פתחיה-השלמת הפרוגרמה (תלמוד תורה חדש בן  8כיתות)

סעיף מס'  : 3אישור התקשרות ללא מכרז  : 132/18רצו חוות דעת משפטית בנושא .היה
על זה דיון בוועדת כספים ,אני אחזור על מה שאמר עו"ד יהודה ליבוביץ ב ועדת הכספים .
אם הוא ירצה הוא יוסיף .יש פרויקט של ישיב ת מאור ישראל .היו שני מכרזים ומכיוון
שבמכרזים אף אחד לא ניגש למכרז בגלל מורכבות הפרוי י קט ,הסביר הרב לייבוביץ'  ,שיש
דרך לעבור את זה בשיטת  ...בשיטת ההתמ ח כרות ,בתנאי שהמחיר לא יעלה על המחיר
שהופיע כמחיר הרף במכרז שהומלץ כדי שנוכל לקדם את הפרויקט הזה.
ועדת הכספים המליצה לאשר את הפטור ממכרז  ,לפי המלצתו של ה רב לייבוביץ' .אם כל
החברים פה גם בעד נוכל לעבור מיד להצבעה ,אם יש שאלות  -נשמח לענות תשובות .מי
בעד בבקשה? תודה .מישהו נגד? אוקי.
מחליטים :להתקשר בחוזה ,בלא מכרז נוסף ,במכרז  , 132 / 18לבניית תוספות על הגג
בעבור ישיבת "מאור ישראל" ,ברחוב הרב מלצר  , 23בני ברק ,בעקבות הנסיבות של פרסום
המכרז פעמים אחדות בעיתונות ואי הגשת הצעות למכרזים למרות הפרסומים ,ובהתאם
לחוו"ד של עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה.
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סעיף מס'  : 4אישור חוזי בר רשות  :ברשימת החוזים ,נקריא אותם ,יש תיק אחד שיורד
מסדר היום לפי בקשה שהייתה .למי יש את הרשימה? יהודה ,לך?
רבותיי ,יש ככה :גאון צבי ,גוש  , 6461חלקה  . 60646872שתילים רכים והמוסד
לטכנולוגיה  ...תל אביב ב  , 619 -חלקה  . 341זה לזה  6190בחלקה  . 1039בית ישראל רוז'ין
ב  6192 -ב  ... . 651 -חידוש השם . 6196157 ,מי בעד בבקשה? יש מישהו נגד?
יש עוד אחד ,גבורת יעקוב ,הרב רובינשטיין לא משתתף . 1047 , 6190 .יש גם זכרון יוסוף
תשע"ה אשדוד  6192 -ביחד עם חסדי יוסף  ...ובניו , 6192 ,חלקה  . 998מי בעד בבקשה?
מישהו נגד? תודה.
אפשר לבדוק אם עברתי על הכל? יהודה ,עברתי על הכל?
(המשך דיון לא רלוונטי) .
בדיון ובהחלטה לא נכחו ולא השתתפו הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע והרב אליהו דדון,
סגן רה"ע.
מחליטים :לאשר חתימת חוזי בר  -רשות לעמותת אלו ,כמפורט להלן:

סעיף מס'  : 5אישור מסגרת אשראי ו  -או הלוואה בעבור החברה הכלכלית  :יש בקשה
למסגרת אשראי בסעיף שונות ,או לקיחת הלוואה .בעבר היה קו אשראי לחברה 17 ...
מיליון מהדירקטוריון של החברה ,האחרון שהיה ,והורד ל  10 -מיליון .זה חייב לעבור גם
אישור מועצה .מה שהיה בעבר מסגרת עבר של  , 17היום מסגרת האשראי במקום 10 - 17
מיליון .מי בעד בבקשה? יש מישהו נגד? אוקי .תודה.
מחליטים( :פה אחד) לאשר לחברה הכלכלית לבני ברק מסגרת אשראי ו  -או ללקיחת
הלוואה ,עד לסכום של  10מליון שקלים ,בהתאם לפרטים ולנתונים שנמסרו לועדה ע"י
ראש העיר ומ" מ מנכ"ל החברה.
סעיף מס'  : 6אישור בניית סוכות בשטחים ציבוריים :אנחנו מקבלים החלטת מועצה כל
שנה לאפשר לכל האנשים שמקימים סוכות במקומות ציבוריים .אנחנו אומרים בתנאי
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שזה לא מזיק גדול ואם זה לא מהווה סכנה אנחנו מאשרים את זה ,בתנאי שזה יפורק
בימים הקרובים מיד ל אחר סוכות .אז אנחנו מאשרים .מי בעד בנושא הזה? מישהו נגד?
תודה רבה.
מחליטים( :פה אחד) לאשר זכות לתושבים ולבתי – כנסת לבניית סוכות על שטחים
ציבוריים ,בתנאי שעל מקימיהן לפנותן תוך עשרה ימים לאחר חג הסוכות.
דובר :וי סלובסקי דיבר איתך אתמול על זה.
הרב חנו ך זייברט ( :שונות) :כן ,כן .יש נושא נוסף .יש לנו את הגברת אסתר קינן .יש לה
מאה אחוז משרה ,היא צריכה אישור מועצה לעבוד בעבודה נוספת .אם זה עומד בתנאים
החוקיים ,נבדוק את זה  ,אחרי זה הרב לייבוביץ' .אם אין בעיה  ,אז המועצה תמליץ לאשר
את זה .מי בעד בבקשה?
דוב ר :בכפוף ליועץ המשפטי.
הרב חנוך זייברט :בכפוף ליועץ המשפטי.
(אליהו דדון ומנחם שפירא נכנסים לדיון).
הרב חנוך זייברט :למעשה  ,ישיבת המו ע צה הפורמלית נסגרת  ,ואנחנו נכנסים לישיבת
סיכום .זה יכול להיכנס לפרוטוקול ,לי אין בעיה  ,ובינתיים נאכל ארוחת צהריים  .אני
אתן לחברים גם לדבר בישיבה הזאת  .אני מאמין שיש עוד חברים שירצו לדבר .אני חושב
שאנחנו מסכמים היום תקופה של חמש שנים .נכון שאני אומר שכל חודש ,כל ראש עיר
שנבחר או כל בעל תפקיד שנבחר צריך  ...לו את החודשים שעוברים ,ולראות מתי
החודשים שלו נגמרים .יש לנו ע וד שתי משבצות להוריד עד סוף הקדנציה ואני חושב
שראש עיר צריך לעבוד מהיום הראשון לכניסתו לתפקיד עד ליום האחרון לכניסתו
לתפקיד .אני גם חושב לנהוג ככה ,לעבוד עד היום האחרון בתפקידי .אני מקווה שבהמשך
הדרך אנחנו נחיה בהסכמים שיש לנו ,אנחנו נדע לכבד אותם ולעמוד ב הם בתנאי שהם
יגמרו  .וב"ה אני חייב בכמה דקות לסכם ,בכל זאת ,תקופה של חמש שנים .אני חושב
שבחמש שנים האחרונות ,אמרתי את זה פעם קודמת ואני אגיד את זה פעם נוספת ,הכוח
שלנו היה באחדות שהייתה סביב השולחן הזה .כולם היו חדורי מטרה אחת  -לפתח את
העיר ,לבנות את העיר ו לעשות את העיר טובה ויפה יותר .ב"ה ,אני חושב שהעיר בחמש
שנים האלה נהייתה עיר טובה יותר בכל מיני תחומים ,ואני אגע בחלק מהתחומים ובכל
זאת ,אנסה לסכם מאוד בקצרה חלק מהתחומים.
ראשית כל ,אני אתחיל דווקא במשהו שולי קצת ,אני אתחיל בחזות של העיר והנראות
של העיר .א ני חושב שבחמש שנים האחרונות פיתחו בעיר גינות יפות ,חלק מהעיר נהייה
במצב יותר טוב מבחינת ניקיון .זה לא מספק ,אף אחד לא חושב שהעיר שלנו היא כמו
שו ו ייץ ,אבל בכל זאת היא נראית יותר טוב .פתחו בה גינות חדשות ,הצללות חדשות .אני
חושב שילדי העיר היום יכולים להישאר כאן בעיר ,לא צריכים לצאת לשום מקום אחר.
זה גם לא סוד ,דיברנו על זה כבר ,שבימים האלה גמרו את התכניות של פארק בני ברק.
זה פארק של  300ומשהו דונם ,מעל  300דונם ,הוא פארק יותר גדול מפארק רעננה ,יותר
גדול מהפארק הלאומי .אני חושב שאם לבני ברק יהיו את הפארקים שלה א יש מ אתנו לא
יצטרך לרעות בשדות זרים ,לא לרבוץ כעני בפתח ,לא אצל ראש עיריית רמת גן ,ולא אצל
ראש עיריית גבעת שמואל שירשה לנו להיכנס  ,או לא ירשה לנו להיכנס .אני חושב שהעיר
שלנו תוכל בצפיפות שלה למצוא גם א ת המקומות בשביל העיר שלנו.
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נבנו בתי ספר חדשים ,נבנו ג ני ילדים חדשים .אני חושב שהפרוי י קט של גני ילדים מתחת
למבנים ,שאף אחד לא האמין בסוף שזה ייצא לדרך ,כולם אמרו שאף קבלן לא יתן ,אף
קבלן לא יתן לנו להיכנס ,כולם יריבו איתך ,כולם יעשו לך .אני חושב שהם כולם יודעים
שזה  ...דבר שקיים .השנה נפתחו שמונה גני ילדים במ קומות האלה ,ב שנה שעברה נפתחו
כמה גני ילדים .מתקנים עירוניים אחרים נמצאים שם .אני חושב שהיום הדבר הזה נכנס
לרוטיניקה הקבוע ה  ,ובמבנים האלה יש היום מוסדות חינוך שנמצאים שם .אני חושב
שכמות הקרוואנים בעיר ירדה ,פחתה .מבנים חדשים נבנו ,מבנים חדשים אושרו ומבנים
ח דשים ייבנו .אני חושב שאחד הפרוי י קטים היפים שיש ,איך שהצלחנו לבנות  48כיתות
במתחם של בית ספר אחד שפינינו אותו לרחוב הקישון .אני חושב שהשיטה הזאת של
לקחת מגרשים ,לבנות עליהם פרו י יקטים ענקיים  , -אגב ,מי שייראה מה שיצא מבית ספר
רמז ברחוב אנילביץ' יראה ,מה שנקרא  ,לקחת בית ספר אחד ומה יכול להיות ממנו .ברחוב
אנילביץ' היה בית ספר של  16כיתות  ,ובנו שם שלושה בתי ספר ,שלושתם גדלו ב"ה.
תלמוד התורה " מסורת אבות " הכפיל את עצמו " ,דרכי חינוך " הכפיל את עצמו .בית הספר
של הרב לינר גם גדל ויגדל עוד .אנחנו מנצלים את כל השטחים האל ה לתת פתרונות
לציבור שלנו .גם הפרוי י קטים שהעברנו היום  -אף אחד לא האמין שניתן לעשות שם בתי
ספר .לא ברחוב בארי ,לא ברחוב מנחם ,לא ב סמינר אלקיים ולא ב רחוב בן פתחיה.
והפרויקטים ,אם ירצה ה' ,ייצאו לדרך מיד בתקופה הקרובה.
יש נושא שכבר לא כדאי לדבר עליו פעם נוספ ת ,נושא המקוואות שהיה בית הספר של
הבנות  ...איתמר .עבר כבר .המקוואות כבר דיברנו מס פיק פעמים ,אין טעם לדבר על זה
פעם נוספת.
מערכת החינוך בעיר בכלל ,כל הפעילות של החינוך ,כל הפעילות של הרווחה ,כל הפעילות
של הפרוי י קטים החינוכיים  -כל הדברים האלה גם דיברנו בלי סוף  ,אבל זה אחד
החידושים של הקדנציה הזאת .כל הנושא של התרבות ,אני חושב שזה התחיל בקצת
בקדנציה הקודמת וזה תפס תאוצה ענקית בקדנציה הזאת .יש שני חידושים שעשינו
בקדנציה הזאת .אחד אלו תשלומי הטיולים לילדים בבתי הספר ,שזה גדל מ  125 -ל 150 -
שקל עכשיו לכל ילד .אני חושב שזו עזרה גדולה גם להורים ,בתנאים שבתי הספר יודעים
לתת את זה להורים .יש כסף שיגיע כבר בימים הקרובים לבתי הספר .עוד לפני סוכות
רצינ ו ,אבל לא הספקנו ,זה יהיה מי י ד אחרי סוכות .ה  150 -שקל של החשמל ואחזקה ל -
תתי"ם כל ילד ב תתי"ם בעיר ,מה שכבר  20שנים הוא מחכה לראות שה תתי"ם מקבלים
כסף בעיר  ,אז זכינו לראות את זה .לאט  ,לאט הם יקבלו כסף ב"ה .אני חושב שזה אחד
הדברים היפים וזה נעשה בזכות היציבות הכלכלית של העיר ,בזכות הפרוי י קטים של
העיר .באמת  ,אני חושב שעיריית בני ברק יכולה לתת לתושבים יותר ,והיא עשתה את זה
בצורה יפ ה ונאותה .באמת אני חושב שזה אחד הדברים שאפשר להתגאות בהם זה
שה תתי"ם  ,מה שבמשך כמה קדנציות אחרונות לא הצליחו לקבל כסף ,מקבלים בקדנציה
הזאת כסף באופן שוטף מהעירייה .אני חושב שזה פרוי י קט ש הוא אחד הדברים היפים
ביותר שיש.
הרווחה  -דיברנו על הבניין החדש של הרווחה  .אבל ,זה לא רק הבניין החדש  .מספר
העובדים שנכנסו ,ושיטת העבודה והעבודות שנכנסו .יושב פה הרב שלמה שטרן שיעיד
לכם שהרווחה של היום זו לא הרווחה שהיתה פעם .אנשים מרגישים שם יותר בבית
משהרגישו בעבר .זו המטרה שלנו ,גם בהרגשה ,גם בתנאים וגם בכל הדברים האחרים.
בקד נציה הזאת העברנו את מערכת ההקצאות שלא נגמרה ,חלק נגמר וחלק יושלם בעתיד
אבל ב"ה אני חושב שהתקדמנו יפה עם הנושא הזה.
כל תחום שניגע  -העיר התקדמה ב"ה .גן החיות זה בפארקים ,היום התשליך של העיר,
אני חושב שכל יום רבים על החזקה של התשליך במקום הזה .אני חושב שזה ג ם אחד
הדברים היפים שקורה .אין ,בכל תחום ב"ה אני חושב שזכינו ,בכוחות משותפים ,להצעיד
את העיר קדימה .אני בטוח שגם בשנים הבאות ,מי שיפעל יידע לפעול בדרך הנכונה,
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להצעיד את העיר קדימה  ,כי זו המטרה של כל אלה שיושבים פה סביב השולחן .זו המטרה
של כולם ואני בטוח שככ ה גם יהיה בהמשך הדרך.
אי אפשר כשמסיימים קדנציה לא להביע את ההערכה וההוקרה לאנשי המקצוע שפעלו
בעירייה ופועלים בעירייה במשך שנים מאוד ארוכות .ראשית כל ,השותפים שלי הטבעיים,
הם ממלא מקומי ,הסגנים וחברי המועצה .זה בחלק הפוליטי שב"ה אני חושב ששיתוף
הפעולה היה מצוי י ן וצריך להודות להם על שיתוף הפעולה שהיה עם כולם במשך כל
התקופה.
אני חושב שיש כמה אנשים שחייבים להזכיר אותם על המסירות שלהם להשקיע בעירייה
במסירות וב נ אמנות .הוותיק שבהם זה מזכיר העירייה ו דוברה  ,הרב טננבאום.
(כפיים)
שיש לי רק בעיה אחת איתו ,שבמשך החמש ש נים האחרונות פעם אחת לא אמרתי לו מה
לכתוב בעיתון .זה נכון ,מה לעשות? יש לי מחלה בנושא הזה ,לא הטרחתי אותו מה לכתוב
בעיתון ,לא אלו מודעות להוציא .אני לא מהתחום הזה  ,אבל ,הוא עשה את העבודה באמת
בצורה מסודרת .אין עוד הרבה ערים שיש מזכיר לעירייה ,בני ברק שומרת על ההיסטוריה
בתחום המזכירות .באיגוד המזכירים הוא יושב ,אין משולש ... ,טננבאום חבר בארגון
המזכירים ו הדוברים .א ם הוא היה רק חבר בארגון המזכירים אני לא יודע אם היו לו
שלושה אנשים לשבת איתם .נכון? אני צודק הרב טננבאום? כבר לא נשאר הרבה .אז מפני
שהוא גם דובר א ז יש לו איזה פורום שהוא יכול להצטרף.
אני אלך קצת לפי הוותק ,אז הרב לייבוביץ'.
(כפיים)
אני חושב שעיריית בני ברק התברכה ביועץ משפטי מעולה שעושה עבודה באמת מסורה,
עניינית ,אובייקטיבית  ,ואפשר לסמוך על חוות הדעת שלו  ,גם אם לא תמיד אנחנו
מסכימים א י תה  ,אבל ,תמי ד אנחנו יודעים שהוא צודק .אין מה להתווכח .אדם שעשה את
העבודה שלו במסירות ובנאמנות .באמת ,אני חושב שעיריית בני ברק התברכה בתפקיד
שלו.
יש פה אחד שלא נמצא בחדר ,ישראל קשטן ,מהנדס העירייה עם הצוות שלו .אני רוצה
להגיד לכם ,אין מהנדס כל כך טוב לעיר  ,כמו ישראל קש טן .שתדעו לכם שמהנדס עיר
שמסתדר עם חברי העירייה שלו ,עם ראש העיר שלו ,עם האחראי על התיק שלו ודברים
כאלה זה בין הדברים הנדירים שיש בעולם ,ובני ברק התברכה בזה שהעבודה פה נעשית
בשיתוף פעולה והבנה .כל אחד יודע להגיד את העמדות שלו ,אבל בסוף הדברים נעשים
בשיתוף פעולה .מגיעה לו באמת מלא ההערכה וההוקרה.
אני אתפוס עוד אחד ,לפני שאני מגיע לגזבר ,שזו רטוריקה בפני עצמה ,אני אתפוס עוד
אחד קצת קודם וזו המבקרת של העירייה שגם עושה באמת עבודה יסודית ונאמנה לעיר.
גזבר העירייה; אני זוכר את הכניסה של הגזבר לעיר .הוא בא בתקופות הלא הכי טובות
של העיר ,הוא מלווה אותה במשך הרבה מאוד שנים .הוא יודע להגיד על העיר איך היא
עברה את כל התקופות שלה ואיך להתאים את עצמו לכל תקופה ,ולפעול באותה תקופה
איך שצריך לפעול .פעם איך נכנסי ם לגירעון ,פעם איך שומרים על התקציב והיום הוא
עובד איך יוזמים  ,כי היום הוא לא יכול להישאר באותו קו מחשבתי איך שומרים על
תקציב  ,כי אנחנו לא נמצאים שם היום .היום אנחנו נמצאים באיך יוזמים ואיך מפתחים,
והגזבר ידע באמת איך לשנות את דפוס המחשבה שלו עם כל הגזברות לעבור מעיר
שחושבת איך מתקמצנים  -לדעת איך עיר שנותנים ועושים למען התושבים של העיר .בכלל
אני רוצה להגיד לכם ,בני ברק התברכה בכל חמשת הסטטוטורים שלה .לכל עיר יש חמישה
סטטוטורים שזה גזבר ,יועץ משפטי ,מזכיר העירייה ודוברה ,המבקרת ומהנדס העיר .בני
ברק התברכה בח מישייה שבאמת אפשר להתברך בה ,וב"ה עושים את העבודה שלהם
בצורה מעולה.
יש פה צוות ענק נוסף של עובדים; כל מערכת החינוך ,הרב ספר א באגף החינוך ומר יהודה
לוי .באגף הרווחה את גברת א רלט עם כל הצוותים שלה .באגף הבינוי יושב פה הרב חנוך
זיידמן שבאמת עושים עבודת קודש של בנייה .באגף התברואה  -מתי נחום שעושה עבודה
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מצוינת .בגזברות ,בהכנסות .באמת ,צוותים נפלאים שעושים עבודה מאוד טובה ויפה
בתחום הזה .בכלל ,אני רוצה להגיד לכם שהעובדים של עיריית בני ברק ,בכל מקום
שאנחנו מגיעים אפשר להתגאות בעובדים האלה .עושים עבודה מקצועית ועי ריית בני ברק
לא צריכה להתבייש היום בשום פורום ובשום קוורום שהיא נמצאת .אנחנו היינו
בתערוכות דיגיטליות ,במערכות נותני שירות .בכל החידושים שהיינו ,בכל מקום שחשפו
איזה חידוש שאני לא יודע מה ,הממב"ר שלנו ,אברהם מלטר ,לא נופל מאף ממב"ר אחר.
אנשי איכות הסביבה של נו ,בכל תחום שרק ניגע .ויסלובסקי לא נופל משום תחום אחר.
לעירייה יש שתי זרועות חיצוניות שפועלות מטעמה ,אלה החברה הכלכלית ותאגיד המים.
זה גם לא פשוט שתאגיד המים עובד בשיתוף פעולה עם העירייה  .יש מקומות אחרים שזה
עובד אחרת .פה ב"ה זכינו לשיתוף פעולה מלא בין ת אגיד המים לבין העירייה .החברה
הכלכלית  ,שהיא היום המנוף הכלכלי של העירייה בפיתוח צפון העיר ובכל העבודות
האחרות ,אני חושב שהעיר מתברכת בזה ומגיע להם תודה על העבודה ,ומגיע לנו ב"ה
לשמוח בהצלחה של הדברים האלה.
בטוח שכחתי חלק מהאנשים  ,אבל אני לא מתכוון להזכיר פה את השמות של כל עובדי
העירייה  ,כי עובדיה גדלו הרבה בתקופה האחרונה .אם נזכיר את כולם נשב פה הרבה
מאוד זמן ואנשים רוצים ללכת הביתה.
אחרון אני רוצה להודות לצוות שלי עצמי .לראש המטה שלי ,הרב ישראל דרנגר שבאמת
עושה ,אני חושב ,עבודה נפלאה .זה לא קל לעמוד במשי מות ובמטלות  ,אבל הוא עושה את
זה יפה מאוד .לשאר העוזרים שלי ולכל צוות הלשכה ,אני חושב שהם עושים עבודה טובה
ונאמנה .לא קל לעבוד עם שיגעונות של ראש עיר שהלשכה שלו תמיד פתוחה ,ומסתובבים
אנשים ,ובאים אנשים והולכים אנשים  ,אבל ,הם התאימו את עצמם לשיגעונות שלי ב"ה
ועשו את זה בדרך הנכונה ובדרך הטובה.
אז שיהיה לכולם גמר חתימה טובה ,שנה טובה .המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח .אני
מזמין את כולם ,רבותי ,ביום שלישי לפני הצהריים  ,בשעה  , 11:30לסוכה שלי להתברך
ולברך .עוד לפני המתח של הגשת הרשימות ,כל אחד יכול להרגיש רגוע ,כולם עוד נקראים
חברי מועצה ,אין שום בעיה.
דובר :למה? אולי נ גיש רשימות לפני.
הרב חנוך זייברט :אי אפשר להגיש רשימות לפני יום שלישי .רק רביעי וחמישי .אי
אפשר להגיש לפני זה ,אין ברירה ,אז אף אחד לא צריך .עכשיו מי שלא רוצה לכתוב ב חו ל
המועד יכול למלא טופס היום שלא יצטרך לכתוב ב חול המועד.
מכיוון שאנחנו נמצאים עוד בסיכום הישיבה ובהלכה ,אנחנו מנהלים איזשהו מאבק
משפטי עם צוות של עו"ד יונגר למימוש ההסכם של הרכבת הקלה ,אז אנחנו נסמיך את
עו"ד יונגר ואת ראש העיר אם יצטרכו לחתום על תצהירים על הדיון הזה שנוכל לעשות
את זה .אני גם אאשר את זה עכשיו .מי בעד בבקשה? אוקי .עוד מישהו רוצה? אברהם,
אתה כמה מילים? או מישהו שרוצה?
הרב אברהם רובינשטיין  :אין מה להוסיף על דברי ראש העיר .כפי שהיה שיתוף פעולה
בקדנציה הזאת ,בעז"ה בקדנציות הבאות גם כן יהיה כזה שיתוף פעולה  ,ושלכולם יהיה
גמר חתימה טובה ,תודה לכולם על החמש שנים האלה ובעז"ה נ י כתב ונחתם כולנו לחיים
טובים ,ארוכים ולשלום.
הרב אליהו דדון :זה ברור שקשה מאוד לתמצת עבודה של חמש שנים בישיבה אחת  ,או
ברגעים אחד ים ,אבל ,מעבר לחמישייה הפותחת ,שאין ספק שידם היתה בכל  .צריך לברך
ולהודות לקוב עי המדיניות .אחרי הכל ,ראש העיר שעמד בראש המערכת שהתווה דרך
ומדיניות ,ואין ספק שהצלחה של חמש שנים ,חלק גדול נזקף לזכותו .מעבר לזה ,אני רוצה
להודות כאן לכל החברים על שיתוף הפעולה שהיה במשך חמש שנים .האחדות הזאת
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שהיתה במשך חמש שנים היא לשם דבר וכולנו מודים ע ל כך .גם ל ...אנחנו מוד ים וגם
לחברים שבאמת השכילו לדעת שעם כל חילוקי הדעות ,תמיד זה היה בטעם טוב ,ותמיד
באחדות ,ובידידות והתוצאות הוכיחו את עצמן.
הרב מנחם שפירא :אני רוצה לנצל את ההזדמנות לאחל לכולם גמר חתימה טובה,
וכתיבה וחתימה טובה ,שנ י כתב ונחתם לחיים טובים ,ארוכים ולשלום .שתהיה שנה
מבורכת לכולם.
הרב מנחם מנדל אייזברג :אני מצטרף לראש העיר .חבריי ,אנחנו עומדים היום בנעילה
של המועצה ,זאת אומרת חמש שנים ,עברה קדנציה ועכשיו זו הישיבה האחרונה .אנחנו
גם עומדים יומיים לפני תפילת הנעילה .בתפילת הנעילה אנחנו אומרים "פתח לנו שער
בעת נעילת שער" .כתוב בספרים ש"פתח לנו שער" זה בבחינת בן אדם שמתחיל דבר כמו
 ...שהוא בטח הכל בסדר .לפעמים ,בן אדם כשהוא בסוף  ,הוא מתחיל לחשוב אם כן עשיתי
טוב ,לא עשיתי טוב ,כן עבר בסדר ,לא עבר בסדר .אנחנו מתפללים שגם כשאנחנו גומרים
קדנצ יה ,גומרים הכל ,שנרגיש כולנו וככה באמת מרגישים כולם ,שאנחנו בבחינת "פתח
לנו שער  "...שעשינו דברים טובים ,שכל החמש שנים עשינו דברים טובים ,כמו שראש
העיר אמר ,בזכות האחדות ,ובעז"ה נזכה לגמר חתימה טובה ,שנה טובה עם אחדות מלאה
לכולם.
הרב גדליהו בן שמעון :א ני רוצה לברך ,כמובן ,במסגרת הברכות את כל חברי הנהלת
העיר ,חברי מועצת העיר ,ראש העיר .אני חושב שזו הייתה קדנציה ,אפשר לומר משעממת,
אבל בפן החיובי .כשעושים עשיה ועושים פעילות בצורה של אחדות אז זה יוצר איזשהו
שקט .ב"ה באמת תודה רבה לכולם .לראש העיר  ,שאמרו תמי ד שהדלת שלו תהיה פתוחה
הוא הוכיח את עצמו שאצלו אף פעם הדלת לא סגורה ,ואני מאחל ומתפלל שבאמת יימשך
ככה .אם נתבונן ,תמיד ימי הבחירות נמצאים או לפני ראש השנה ,או בין יום כיפור לראש
השנה ,תמיד זה נמצא בתקופה הזאת .מישהו פעם חשב למה תמיד זה נופל בתקופה הזו?
אני חושב שזה נופל בתקופה הזו  ,כי תמיד אנחנו צריכים לזכור שזה יום הדין .זה יום
הדין תרתי משמע; גם שלנו כנבחרים וגם שלנו ,של כל אחד שעומד בפני עצמו .שבסוף
תמיד אנחנו צריכים לשרת את הציבור ,ואנחנו בסוף עומדים גם בפני יום הדין של כל
אחד ואחד .אני מאחל לכולם כתיבה וחתימה טובה ,וניפגש פה גם בקדנציה הבאה בצורה
מאוחדת ,באחדות ,בריאות ושנה טובה.
הרב ישראל משה פרידמן :אני רוצה להודות לראש העיר ,ולממלא מקום ראש העיר,
לסגני ראש העיר ולחברי המועצה על העבודה הנפלאה שעשו יחד באחדות נפלאה .לכן,
הגענו להישגים גדולים כאלה תוך שיתוף פעולה מלא .וגם לצוות הבכיר של העירייה,
הגזבר והשאר שיחד יכלו לעשות כאלה דברים גדולים .אני מאחל  ...שתהיה לנו שנה
טובה ,גמר חתימה טובה ושכולנו נזכה לחיים טובים וארוכים ,ושנוכל בקדנציה הבאה גם
כן לפעול הרבה בתוך אחדות מלאה.
הרב שלמה זכריה קוסטליץ :שלום לכל החברים .אני נמצא בעירייה כבר עשרים שנה
ובכל קדנציה יש את היחודיות שלה והיופי שבה .אני חושב שאם אנחנו צריכים היום
למצות את הקדנציה זו ,העין הטובה וגובה העיניים של ראש העיר ,ושל אנשי לשכתו ושל
כל החברים הקרין על כל אחד ואחד .הקרין במיוחד על כל עובדי המחלקות ,ומי שיודע
היום ומי שזוכר בעבר כמה זה היה קשה לאזרח הקטן להגיע  , -הוא חשב פעמיים איך
להגיע  -היום הכל נעשה נזיל ,נגיש ,בכיף .כל אחד מגיע ,כל אחד מקבל את השירות ,
ו כמובן  ,הכל זה בשיתוף פעולה .אני ח וש ב שאם הקדנציה הבאה בעז"ה לא תהיה פחות
מהקדנציה הזו ו ת ימשך באמת הייחודיות הזאת של הדבר הזה עם דברים ייחודיים
אחרים  ,אני חושב שזה יהווה בשבילנו ובשביל ציבור האזרחים בעיר דבר גדול מאוד .כיף
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היה עם כולם ביחד ונמשיך בעז"ה בס י יעתא דשמיא ש י היה גמר חתימה טובה ,והפורש
סוכת שלום יפרוש כנפיו על כל עם ישראל.
הרב מיכא ל קקון :אני מודה לראש העיר ,לממלא מקומו ,לסגנים ,לחברי ההנהלה,
ל חבר י מועצה על חמש השנים האחרונות שהכל היה בשיתוף פעולה מלא עם אחדות מלאה.
שככה בעז"ה י ימש ך .דווקא בימים האלה של ערב יום כיפור ,שזה זמן של חשבון הנפש,
אני חושב שבחשבון הנפש הזה של האחדות ששררה פה והייתה פה בכל הקדנציה  ,שימשיך
הלאה .שיהיה לכולם גמר חתימה טובה.
הרב עו"ד בצלאל נ תן :אני מצטרף גם לכלל הברכות ,לכולם ,לכל החברים .באמת אני
מודה שזכיתי קודם כל ,זו לא הקדנציה הראשונה ,אלא הקדנציה השלישית ,ב"ה להיות
יחד עם החברים ולשרת  ,כמובן  ,את הציבו ר .נשמח מאוד ,הלוואי ונוכל להמשיך הלאה
לשרת  ,את הציבור כמו שעשינו עד היום .דבר אחרון רק שאני רוצה לבקש .ב"ה הייתה
עזרה הדדית מכולם ,אני רוצה לבקש  ,קודם כל  ,מהחברים שאם פגעתי במישהו  ,או עשיתי
דבר לא נכון ,אני מבקש מחילה וסליחה לפני הימים האלו .דבר אחרון ,זה באמת לבקש
מהציבור  -אם לא סיפקנו את מה הם ביקשו  ,אז אני מבקש מהציבור מחילה על מה שלא
הצלחנו לעשות בשבילם  ,אבל ,אני מאמין שעשינו את המרב האפשרי .אז גמר חתימה
טובה לכולם וכמובן לכלל הציבור .שנה טובה.
הרב פרץ אברמוביץ :האמת שזו הזדמנות להודות לכל החברים על כל העשיה של כל
הקדנציה .בפרט  ,אני רוצה להודות לראש העיר שהוא ניווט אותנו בחמש השנים ,ניווט
את הספינה עם כל הקשיים והמהמורות שעברו .לא היו הרבה קשיים ,אבל גם כשהיה
משא ומתן ,אצל ראש העיר ידענו שכן זה כן ולא זה לא .כשהוא אמר ' לא ' הוא אחז בלא,
וכשהוא אמר 'כן' ידענו שזה כן .אני חושב שלסיכום של הקדנציה ,זו באמת הייתה קדנציה
מלאה עשיה בכל תחום .כמו שראש העיר הזכיר ,ממש בכל תחום שניגע הייתה פה עשיה,
היה שינוי .יש שינויים שהם ממש שינויים דרסטיים מקצה לקצה ,באמת בזכות שיתוף
הפעולה והאחדות שהייתה בין כולם .רק לברך שב עז"ה נוכל הלאה להמשיך לשרת את
הציבור בשיתוף פעולה ואחדות .גמר חתימה טובה לכולם.
הרב שמחה ש ט יצברג :יש לפעמים דבר שהוא נראה טכני וסמלי  ,אבל הוא מביא למהות,
וזו הדלת הפתוחה של ראש העיר .אני זוכר שאמרתי לו כשהוא התחיל 'איך תעבוד ככה
עם דלת פתוחה?' .הדלת אף פעם לא נסגרת ,לא רק על מנעול ,לגמרי החדר פתוח .הוא
אמר לי 'תראה ,הפתיחות שהחדר הזה הביא בלשכה של ראש העיר ,למרות שזה רק דבר
טכני ,זה הביא לפתיחות של כולם' .אפשר להגיד שאין דבר מושלם ,לא כל עובדי העירייה
למדו את זה לא להתנשא ולשרת את כולם  ,אבל ,רובם ,רוב הא נשים ורוב העירייה זה
לאט  ,לאט חדר להיות פתוח לכולם .ממילא גם האזרחים שבאו לפה הייתה להם את
הפתיחות וברור שגם הנבחרים ,וזה חלק גדול שגרם לאחדות ואחדות זו הברכה .אני מברך
שגם בקדנציה הבאה תהיה אחדות בין כולם ועבודה משותפת למען כבוד שם שמיים
ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
הרב נתן צבי כהן :ברשות ראש העיר ,ממלא מקומו ,הסגנים ,אני רוצה להביע כמה
מילים .זכיתי ,כמו הרב שלמה ,עשרים שנה ,ארבע קדנציות שיכולתי לשרת את הציבור
במה שאפשרו .היו כל מיני תקופות בתוך ארבעת הקדנציות האלה תחת ארבעה ראשי עיר.
כל אחד בסגנון שלו .חמישה ,אחד היה תקופה קצרה ,הרב רובינשטיין .ב"ה זכינו לפעול
ולעשות .אני מברך את חברי העירייה בהמשך עשייה ,אם ירצה ה' ,לקדנציה הבאה .אני
מודה לראש העיר שהדגיש את הנושא של התתי"ם ,בין השאר ,שזכינו אחרי עשרים שנה
מוועדת הכספים הראשונה אצל מרדכי קרליץ .כבר אז ביקשתי את המאה שקלים לכל
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ילד ,וב"ה עברו עשרים שנה וזה מתחיל לעבוד .אני מאחל לכולם שכל מי שפועל ועושה
ימשיך לעשות .
הרב חנוך זייברט :נתן ,תבדוק רק לפי המדד אם מאה ושלוש מאות זה מתאים למדד,
אולי חסר עוד ...
הרב נתן צבי כהן :לא צריך לבדוק .אם אתה אומר אז חסר .אז אני מברך להמשך עשיה
גדולה ,הפיתוח הגדול של העיר  -היא השתנתה לגמרי ,כל העיר נראית אחרת היום ,ישר
כוח על כך .תמשיכו להצליח ולהצעיד את העיר בהמשך בעז"ה בכוחות משותפים .שתהיה
שנה טובה ומבורכת.
הרב ישראל הפטקה :גם אני מצרף לברכות .יש שני דברים שאני ח ושב שצריך להזכיר ,
ותודה מיוחדת לראש העיר על כך .זו הוצאת סחורה שהפכה לדבר שגרתי ומסודר שאפילו
לא שמים לב עכשיו בערב סוכות ,והמצלמות בגינות .מעבר לכך ,אני מאחל לכולם גמר
חתימה טובה והמשך עשייה פורייה.
הרב עזרא אברהם גרין  :רציתי לאחל לכולם גמר חתימה טובה ,הצלחה בכל .
הרב יאיר שוקרון :אני גם רוצה להצטרף לכל הברכות .חמש שנים של עשיה ,תודה לראש
העיר ,לממלא מקומו ,לסגנים .מסיימים ,אוטוטו יום כיפור ,ימי הדין ונכנסים לסוכות
ופרוש עלינו סוכת שלומך .שנמשיך יחד בעשיה מבורכת ,משותפת ,שנה טובה וגמר חתימה
טובה.
ה רב ישראל אברהם שכטר  :אני בקדנציה ראשונה .השתתפתי בתוקף תפקידי גם בישיבות
מועצה בערים אחרות .אני רוצה לציין את ראש העיר שהישיבות מועצה הקצרות גרמו
לפחות לשון הרע .לא היה הספק בכלל לדבר כי מי בעד ומי נגד  -כמה אפשר להכניס
דיבורים באמצע? זה מראה על אדם בתכלית ו  -קצר ולעניין .יהי רצון שימשיכו הלאה
ותודה על כל שיתוף הפעולה שהיה לנו עד כה .גמר חתימה טובה.
הרב חיים מנחם רוחמקין :זו קדנציה ראשונה שלי וב"ה אחרונה .אני מודה לכל מי שעזר,
הן בצוות הפוליטי ,חברי המועצה  ,סגני ראש העיר וראש העיר בעצמו .אמנם אני לא הייתי
חבר מועצה ,אבל ביקרתי פה כמה פעמים  ,ולהיכנס ללשכת ראש העיר זה היה אחד
המקומות המאובטחים .היום הדלת פתוחה  ,תרתי משמע .יש דבר אחד שמשום מה שכחו
לציין; זה את נושא המקוואות שבקדנציה הזו בעצם ראש העיר פיתח את נושא המקוואות,
מה שהיה מוזנח כמה וכמה קדנציות ,והשי נוי שחל הוא פשוט מדהים .הקב"ה יעזור
שכולם יזכו לשנה טובה ומאושרת ולהמשיך הלאה והלאה לקדש שם שמיים ולשרת את
הציבור.
הרב חנוך זייברט :אריק ,כמה מילים לסיכום.
מר אברהם טננב וי ם :לדבר אני מדבר בכל ימות השנה .אני אגיד רק משפט קצר אחד
שבאמת יכול להוות דוגמא לעיר בני ברק .קודם כל ,אני מבקש סליחה ומחילה מכל מי
שפגעתי בו חס ושלום ,ובאמת שנלך רק בדרכים של אחדות .מה שאני כן רוצה לומר זה
דבר אחד .יושב פה עכשיו בחור שמקליט את הישיבה ,לפניו ישב בחור שהקליט בישיבה
הקודמת ואמר לי 'תשמע ,אני חייב להגיד לך דבר שנדהמתי .כולם תמיד אומרים
בתקשורת איך החרדים רבים ,משמיצים ,מלכלכים ,מגדפים' .הוא אומר' :אני משתתף
בהרבה עיריות בארץ ועוד לא ראיתי עירייה אחת שהישיבות מתנהלות באופן כה מכובד ,
גם אם יש חילוקי דעות פה ושם
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חבר מועצה  :אל תמנע טוב מבעליו.
מר אברהם טננב וי ם  :דבר כזה הוא לא ראה תופעה כזאת ,כאשר אנשים מדברים ואחד
מכבד את השני ,נותן דרך ארץ לשני .הוא אומר' :אני לא אתן שמות של עיריות ,פה באזור
שלנו' ,הוא אומר' :אתה יודע אלו מריבות הולכות בישיבות המועצה? קללות ,גידופים'.
וזה ,אני אומר ,באמת דבר גדול .זה רק מוכיח איך היהדות החרדית  ,באמת  ,נראית.
הקב"ה יעזור שככה היא תיראה לאורך כל הדרך.
רו"ח אהרון אדלר :אין לי מושג מה לדבר .אבל ,אני חושב שהישיבה הזאת זו ההכנה הכי
טובה ליום כיפור שזה יהיה מחר .אני גם שמח על ההתכנסות בגלל שזו יום ההולדת שלי,
אז תודה רבה על ההתכנסות שלכם .חשו ב מאוד.
הרב חנוך זייברט :כמה שנים לפנסיה? (צוחק)
רו"ח אהרון אדלר :אני שוקל  67או  , 70עוד לא החלטתי .אז  ,באמת  ,תודה רבה על
ההתכנסות לכבוד יום ההולדת שלי .אני חושב שההתנהגות ,סליחה שאני מדבר על
ההתנהגות הכלכלית  ,אבל זה חשוב .אני חושב שב  , 2018 -בסוף השנה ,אנו חוגגים עשר
שנים לעובדת היותנו עירייה מאוזנת .זה לא מה בכך ,וזו תקופה שבה  ,בעצם  ,השתקע
איזון בעירייה .אני עכשיו יום לפני יום כיפור אז אני לא רוצה לדבר על כלכלה ,אני אדבר
דווקא על קידוש השם .אני מסתובב במקומות ,במשרדי ממשלה ועיריית בני ברק היא
לשם ולתפא רת בכל ההתנהלות הכלכלית ,והלא כלכלית דווקא ,וההתנהגות איך מנהלים
אגפים ,איך מנהלים עירייה ,איך מפתחים עיר וזה כיף לשמוע כל פעם מחדש איך מביאים
את בני ברק כדוגמא להתנהלות כלכלית ולא כלכלית  ,בכלל איך עיר צריכה להתנהל .כל
יום מביאים אותנו כדוגמא במקום אחר  ,וא ני חושב שמחר שהולכים ליום כיפור לחפש
זכויות ,אני חושב שאלה הזכויות הכי גדולות שאפשר למצוא ,שאנחנו מקדשים שם
שמיים .אז בואו נמשיך לעשות את זה גם בשנים הבאות .כמו שראש העיר אמר ,האתגר
שלנו היום הוא כבר לא האיזון ,אנחנו כבר שכחנו מהאיזון  .האתגר שלנו עכשיו זה באמת
להתחיל לתת שירות לתושבים שלנו ,לפתוח ספריות ,לפתוח מקוואות ,לפתוח פינות חי
ובמקביל לשמור על האיזון ,וזה אתגר נורא  ,נורא קשה .השם ייתן לנו בסיעתא דשמיא
להמשיך הלאה ולהמשיך את האתגרים הגדולים האלה .תודה.
הרב חנוך זיידמן :אני אפילו בחלום לא חלמתי לדבר  .אריק כנראה קצת התכונן  ,אבל
אני באמת לא התכוננתי .אני אומר שוב ,הדבר היחידי שיש לי להגיד זה תודה על כל
הקדנציה הזאת .הפעילות ,וראש העיר אמר את זה בהבלעה ,אבל המקוואות בסביבות
 120מיליון שקל זה לא סכום שעובר .כולם מספרים 'בונים מקווה פה ,בונים מקווה שם',
מדובר במיליון שקל .מעל  210מיליון שקל .בתי ספר ,כנ"ל ,גם בהיקפים כאלה .ולפי מה
שראש העיר התחיל היום אז גם בעז"ה בקדנציה הבאה הולכת להיות פעילות מקיפה
בנושא בניית בתי ספר  ,פיתוח גנים ציבוריים  ,פיתוח פינת החי  .אני מוכרח להגיד ,לא
עמדנו ביעד מבחינת הזמנים וזה לא באשמתנו ,אבל בעז"ה יהיה משהו מדהים .כמו שראש
העיר אמר ,הילדים של בני ברק לא צריכים ללכת לרעות בשדות זרים  ,דברים שלא ראו
עד היום .יש לי רק להגיד לראש העיר תודה רבה על האמון שנתן בנו לאורך כל הדרך ,
ואנחנו החזרנו לו כפל כפליים בביצוע רציני ,ובדרך כלל עמיד ה ביעדים וגם במצב הכספי.
אני חייב להגיד תודה לרב קקון ,ראש האגף ,שלא הפריע לנו( .צוחקים) עזר לנו ,אני
צוחק .באמת זה היה שיתוף פעולה יוצא מן הכלל  ,וכמובן  ,על ממלא מקום ראש העיר,
הסגנים ,כולם ,הייתה באמת קדנציה מעולה ובעז"ה אנחנו מקווים שגם בקדנציה הבאה
נ משי ך בטוב .תודה רבה.
הרב עו"ד יהודה ל י יבוביץ'( :לא מדבר למיקרופון  ,קשה לשמוע)
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אני בטוח שכולנו  ...זאת אומרת שבעצם צורת הדין היא משתי בחינות :יש בחינה של
הפרט ויש בחינה של הכלל ... .אז היינו מצפים  ...שכל אחד  ...בהמשך כתוב 'ומעביר
אשמותינו בכל שנה ושנה' .לכ אורה ,היה צריך להיות  ...ישראל שנה בשנה .אנו  ...שלגבי
'אשמותינו' ישנה התייחסות לפרט ולא התייחסות לכלל .הרמב"ם אומר שהמושג של
אשמה מלשון 'שממה' ,לשון חורבן והרס .המושג של אשמה ,של הרס ,של שממה ,יכול
להיות חס ושלום ביחידים  ,אבל ,בציבור יש בו את הכוחות ,את ה בניין ,את היכולת שאף
פעם אין לדבר על מושג של אשמה לגבי ציבור .לכן ,שמדברים על חטא  ...לציבור .אבל,
כשמדברים על  ...לא יכול להיות לגבי הציבור .אז אם אני אוסיף  ...הדין לא רק לגבי
ציבור ,אלא גם לגבי שליחי הציבור  ...שניתנה לי זכות גדולה עם כל העבודה של היום ...
באמת שאדם אומר  ...של הציבור  ...אין בו אשמה ויש בו תמיד טוב  ...אפילו בלעם אמר
 ...ישראל שמסתכלים על הציבור בכללותו תמיד רואים בו טוב ,ואמת ,וכוונה טובה ורצון
טוב ,אז יעזור לכם  ...שבאמת שליחי הציבור ,ואנחנו בתוכם ... ,באמת יחד עם הציבור
שכולנו נחתם ב עז"ה בשנה טובה.
הרב חנוך זייברט :רבותי ,יש עוד מנה עיקרית ,אל תברחו .מישהו רוצה עוד כמה מילים?
הרב ישראל דרנגר( :לא דיבר למיקרופון ,קשה להבין)
אני רוצה להגיד שמטבע הדברים הזכירו כל מיני תהליכים שקרו בקדנציה ,צריך לזכור
שלכל תהליך היה תהליך מוקדם . .. .משא ומתן .משא ומתן בכל תחום שהיה שרוצים
להגיע להסדר עם כולם ,רוצים לרצות את כולם  -יש את החלק עד שמגיע שלב ההכרעה
כשכולנו רואים משהו מוגמר ,בנוי .מטבע הדברים מסתובבים ליד ראש העיר ,מכירים
לפעמים את הצד הפחות יפה של התוצאה .כשהתוצאה הגיעה כבר כולם רואים ני יר
שמצביעים עליו ,מסכימים איתו .מכירים את הצד שהגיע עד הנושא הזה ,את הצד של
המשא ומתן ,הקושי שבלהרכיב פאזל שלם שכולם  ...עליו .אז אני רוצה לדבר מהצד הזה,
של מי שראה לפחות  ...מהדברים  ...את החלק של הפאזל הזה .שם רואים את האנשים
ושם היה יפה לראות איך אנשים יכולים לעמוד על שלהם ,להתעקש ,להתווכח  ,אבל ,בסופו
של דבר אף אחד לא בא פה מהמישור הפרטי ,כולם באו מהמישור הציבורי לדאוג לציבור.
לראות איך הם מתעקשים  ...רבים על שלהם ,מנסים לשבור כלים בשביל להגיע למה שהם
צריכים להגיע  ,אבל ,בסופו של יום הם הבינו שזה חלק של ת הליך ,שבסוף צריך להסתדר.
הצד הזה יסתדר ,הצד הזה יסתדר ,ובסופו של דבר הצליחו להבין תהליכים מאוד  ,מאוד
מורכבים .אני לא אזכיר אותם ,אבל תהליכים מאוד  ,מאוד מורכבים שהצליחו ב"ה להגיע
לסיומם ,ב" ה הצליחו להגיע להרכיב פאזל בזכות שכולם ,אני אומר כולם כי כולם היו
שו תפים לזה ,הגיעו ורצו בסופו של דבר להגיע להישגים ותוצאות בשביל הציבור .אני יכול
לומר  ...חברי מועצה  ...אני יכול להגיד המשך הדרך  ...מפנה מקום והולך לתפקיד אחר
פחות מהתפקיד הזה .אני אומר שמגיע באמת לכולם ישר כוח .הוכחתם שמאחורי
הקלעים ,בעבודה הסיזיפית הקשה  ...גילו אנשים אחריות ,גילו אנשים את האמת שלהם
שהם רוצים רק  ...להשיג את התוצאה ,לא אגו ולא  ...לעבור הלאה בקדנציה הבאה,
בקדנציות הבאות ,שכולם יזכו ...
הרב חנוך זייברט :עוד מישהו רוצה לברך? הרמקול פתוח לכל מי שרוצה.
רבותיי ,אם אני באמת רוצה לסכם את הי שיבה של היום ,אז ראשית כל אברך עוד פעם
את כל מי שבא לפה היום ,טרחו והגיעו .מי שלא יודע ,העירייה ,על פי התקן ,היום ב -
 13:00בצהריים סגרה את שעריה ,כולם נמצאים פה היום כבר בזמן החופש .באמת תודה
לכולם.
אני רוצה להגיד נקודה אחת נוספת .אני חושב שההתנהלות של עי ריית בני ברק ,שפועלת
בהבנה ,בשיתוף פעולה ,בחיים משותפים ,בבני ברק מי שהולך ברחוב לא מאמין שהולכות
להיות בחירות .באיזה תאריך אברהם? ב  -כ"א בחשוון .מי שהולך בערים הסמוכות רואה
 11ראשי ערים ברמת גן  13 ,ראשי ערים בקרית אונו ,לא יודע כמה .פה ב"ה התוצאות
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ידועות מ ראש  .יודעים מי הולך ,יודעים מי ייבחר .אין מודעות רחוב ,עדיין עוד אין שום
דבר .עוד יהיו כבר וויכוחים ברשימות ,זה בסדר ,זה לגיטימי  ,אבל ,לא רואים פה את
המתח .לא רואים פה את  ...כולם יושבים סביב שולחן אחד ,רגועים ,שמחים ,שלווים.
אז  ,באמת ,שתהיה לכולם כתיבה וח תימה טובה ,שנה טובה .אני רוצה לאחל לכולם
הצלחה .אני מקווה שהחברים שממשיכים א י תנו בקדנציה הבאה ימשיכו אתנו מתוך
שיתוף פעולה ,אחווה ורעות .אני רוצה לאחל לממלא מקומי ,הרב רובינשטיין ,הצלחה
במשימות שעומדות בפניו .אני מקווה באמת שהוא זה ש יהיה ראש העיר הבא .עוד לא
סגרנו הכל ,אני מקווה שאנחנו נסגור בשעות הקרובות .אני מקווה שהוא יהיה ראש העיר
הבא ,אני מאחל לו הצלחה .אני מאחל לאחרים שייבחרו לקדנציה הבאה הצלחה
בתפקידם  ,ושתהיה לכולם גמר חתימה טובה ושנה טובה.
תום הישיבה -
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