עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  1מתאריך 2.12.2018

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 1
מיום ראשון  ,כ " ד ב כסלו תש ע " ח 2 / 12 / 2018
באולם הישיבות ,קומה  , 6בניין העירייה
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ זוהר בלום – סגן ומ"מ רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב
מרקוביץ – סגן רה"ע  ,ח"מ ע ודד עמרם ,ח"מ גיא צור ,ח"מ
אבי קינד ,ח"מ אורית שרגאי ,ח"מ אווה גור ,ח"מ עו"ד
שמואל בר דאנזאן ,ח"מ ד"ר רוני באום ,ח"מ רועי שרעבי,
ח"מ אמיתי כהן ,ח"מ עו"ד אבי מוזס ,ח"מ פנחס הומינר,
ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ איטל בציר אלשיך ,ח"מ
אסף אל  -בר ,ח"מ שאול צג הון ,ח"מ עו"ד מתן דיל ,ח"מ
קארין ברגינסקי ,ח"מ דני מרשה ,ח"מ אביב איטח.

נוכחים :

דורון מילברג  -מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה  ,עו"ד
מיכל דגן  -יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה,
אדר' דלית הראל – מהנדס ת העירייה  ,חנניה קורש – סמנ"כל
נכסים וביטוחי ם  ,אקרמן נפתלי – מבקר העירייה  ,ישראל
עוקשי – סגן מבקר העירייה ,דודי אשכנזי – רל"ש ראש
העיר.

חסרים :

ח"מ רונן אהרוני.

1
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  1מתאריך 2.12.2018

סדר היום:
.1

הצגת תו צאות הבחירות – מר דובי גזית (תא"ל מיל') יו"ר ועדת הבחירות.

.3

הענקת תעודות הוקרה לחברי המועצה היוצאים.

.4

הצהרת אמונים עפי סעיף ( 24א) לפקודת העיריות.

.5

דבר ראש העיר מר רחמים מלול.

.6

דבר ראשי הסיעות.

.7

מינוי ח"מ בנצי שרעבי וח"מ זוהר בלום לממלאי מקום וסגני ראש
העיר בשכר ,מכוח סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות ,סגניו וכהונתם) תשל"ה – . 1975

.8

מינוי ח"מ עו "ד יניב מרקוביץ לסגן ראש העיר בשכר (  85%משרה),
מכוח סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות,
סגניו וכהונתם) תשל " ה – . 1975

9.

האצלת

סמכויות

לסגני

ראש

העיר

כמפורט

בכתבי

האצלת

הסמכויות.
. 10

מינוי סגן ראש העיר בתואר ,ח"מ אבנר אקוע ,למחצית הקדנציה.

. 11

קביעת מועד קבוע לישיבות מועצת העיר מן המניין.

. 12

מינוי הרכב ועדת חובה – כספים.

. 13

מינוי הרכב ועדת חובה – מכרזים.

2
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  1מתאריך 2.12.2018

החלטות המועצה
ישיבת מועצה מן המניין מס'  1מיום 02 / 12 / 2018

החלטה מס' :1-1-18

הוחלט פה אחד למנות את ח"מ בנצי שרעבי לממלא
מקום וסגן ראש העיר בשכ ר ,מכוח סעיף  14לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות ,סגניו
וכהונתם) תשל"ה – . 1975

החלטה מס' :2-1-18

הוחלט פה אחד לאשר האצלת סמכויות בתחום
המיסוי העירוני סגן ומ"מ ראש העיר בנצי שרעבי
כמפורט בכתב האצלת הסמכויות .

החלטה מס' :3-1-18

הוחלט פה אחד למנות א ת ח"מ זוהר בלום לממלא
מקום וסגן ראש העיר בשכר ,מכוח סעיף  14לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות ,סגניו
וכהונתם) תשל"ה – . 1975

החלטה מס' :4-1-18

הוחלט פה אחד לאשר האצלת סמכויות בתחום
החינוך לסגן ומ"מ ראש העיר זוהר בלום כמפורט
בכתב האצלת הסמכויות .

החלטה מס' :5-1-18

הוחלט ברוב קולות למנות את ח"מ עו"ד יניב
מרקוביץ לסגן ראש העיר בשכר (  85%משרה) ,מכוח
סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות ,סגניו וכהונתם) תשל"ה – . 1975

החלטה מס' :6-1-18

הוחלט פה אחד לאשר האצלת סמכויות בתחום
שפ"ע ,גנים ועיצוב הסב יבה ופרויקטים מיוחדים ל
סגן ראש העיר יניב מרקוביץ כמפורט בכתב האצלת
הסמכויות .

החלטה מס' :7-1-18

הוחלט פה אחד למנות את ח"מ אבנר אקוע כסגן
ראש עיר בתואר במחצית הראשונה של הקדנציה,
במחצית השנייה של הקדנציה יחליף את ח"מ אקוע
בתפקיד סגן רה"ע בתואר ח"מ אמיתי כ הן.

החלטה מס' :8-1-18

הוחלט פה אחד למנות הרכב ועדת מכרזים (חובה)
כדקלמן :יו"ר – בנצי שרעבי ,חברים – עודד עמרם,
זוהר בלום ,אבי קינד ,עו"ד שמואל דאנזאן ,רועי
שרעבי ,יניב מרקוביץ ,אמיתי כהן ,אבנר אקוע ,אסף
אל  -בר ,שאול צגהון ,פנחס הומינר ,אביב איטח ,מתן
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ד יל ,דני מרשה .עובדי עירייה – עו"ד מיכל דגן
יועמ"ש ,דניאלה ליבי גזברית העירייה ,נפתלי אקרמן
מבקר העירייה.

החלטה מס' :9-1-18

הוחלט פה אחד למנות הרכב ועדת כספים (חובה)
כדלקמן :יו"ר – רחמים מלול רה"ע ,חברים – פנחס
הומינר ,עודד עמרם ,גיא צור ,אבי קינד ,אווה גור,
אורית שרגאי ,רוני באום ,עו"ד יניב מרקוביץ ,עו"ד
אבי מוזס ,שי קזיוף ,אסף אל  -בר ,שאול צגהון ,רונן
אהרוני ,אביב איטח ,קארין ברגינסקי .עובדי עירייה
– דורון מילברג מנכ"ל העירייה ,אדר' דלית הראל
מהנדסת העירייה ,דניאלה ליבי גזברית העירייה,
עו"ד מיכל דגן יוע מ"ש ,נפתלי אקרמן מבקר העירייה.
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ערב טוב לכולם ,אנחנו נשמח להתחיל בערב .שטרם
דוברת :
תפס את מקומו ,מוזמן לשבת .תודה .אני רוצה להזמין לבמה את אלון בננו,
בבקשה.
*** קטע פסנתר ***
קהל נכבד ערב טוב .ברוב עם הדרת מל ך ,אני מבקש
חנניה קורש:
ברשותכם ,מי ששכח ,לכבות את המכשירים הסלולאריים ,שיעשה זאת עתה,
למרות הקטע המוסיקלי המרגש ,ששמענו אותו מפי תלמיד הקונסרבטוריון
למוסיקה ,אלון בננו ,תלמידה של המורה נטשה ברגינסקי ,בקטע נגינה של שופן.
תודה לאלון ,ובהזדמנות זו נודה גם ל ...ויבגני גו לדברג ,על קבלת הפנים
המוסיקלית .תודה לכם .אבקש מכל הנוכחים בבקשה לעמוד לשירת התקווה.
*** שירת התקווה ***
נא לשבת .להדלקת נר ראשון של חנוכה ,אני מתכבד
חנניה קורש :
להזמין את כב' ראש העיר ,מר רחמים מלול.
*** הדלקת נר ראשון של חנוכה ***
תודה לראש העיר .אדוני ראש העיר ,מר רחמים מלול,
חנניה קורש :
אני מבקש להוקיר תודה לך ולמנכ"ל העירייה ,על האמון שנתתם בצוות מרכז
מורשת ,לקיים כאן את ישיבת המועצה החגיגית .זו הפעם הראשונה ששכונת
שעריים ,הראשונה בשכונות העיר ,זוכה לכבוד זה .אך סמלי הוא ,שבדיוק לפני
 110שני ם ,עלו ראשוני השכונה למושבה רחובות.
חברי מועצת העיר הנכנסים והיוצאים ובני משפחותיהם ,מנכ"ל העירייה מר
דורון מילברג ,ראשי העיר בעבר ,יו"ר ועדת הבחירות דב גזית תא"ל במיל',
תושבי ואזרחי העיר ,קהל נכבד .אני מתכבד לפתוח את הטקס לציון ישיבתה
החגי גית הראשונה של מועצת העיר ה  . 15 -האירוע הערב מועבר בשידור חי
בעמוד הפייסבוק של עיריית רחובות וברדיו כל השפלה.
היות ואתם נמצאים במוזיאון ,אני אציג בפניכם היום  2מוצגים בקצרה .אני
רוצה להציג בפניכם את אחד המוצגים של המוזיאון ,חנוכיה מתימן .אתם בטח
אומרים כבר אז הם היו חסכ נים .חנוכיה מתימן שעל פי ההערכה בת למעלה מ -
 200שנה .חנוכיות אלה מגולפות מגוש אחד של אבן סבון .השימוש באבן למטרה
זו מעניין במיוחד אם נזכור את מומחיותם של יהודי תימן בצורפות .מראיונות
עם יוצאי תימן עולה ,כי האבן זכתה לעדיפות על פני חומרים אחרים מאחר
והאבן אי נה מקבלת טומאה.
כמו כן ,העדיפו אותה בזכות הקשר הסמלי שלה לארץ הקודש ,והיו שהאמינו
אפילו כי מנורות אלה או האבן עצמה הובאו מארץ ישראל .בחנוכיה מתימן יש 8
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תאים לשמן ,כפי שאתם רואים ,אך אין תא לשמש .הגומחות המוארכו ת
מסתיימות בצידן החיצוני במשולשים מחודדים ,בש ביל הפתילים.
תחילת ההיסטוריה של החנוכיה אינו ידועה .אך ייתכן שהחנוכיות הראשונות היו
דומות למנורת האבן התימנית .חנוכיה דומה להפליא מן המאה ה  12 -נמצאה
בצרפת ,ובהרי האטלס שבמרוקו השתמשו אפילו ב  120 -בחנוכיות דומות לאלה
תימניות ,אם כי בצורתן קצת שונה.
*** שי ר ***
תודה רבה .זאת היתה טעימה מתוך המחזמר "משחקי
חנניה קורש :
הקסם" ,אשר עולה בימים אלה על ידי החניכים המוכשרים של בימת הנוער .הם
יופיעו  4פעמים ביום ב  23 -הצגות בסך הכל 200 ,ילדים ובני נוער על הבמה בכל
הצגה בהיכל התרבות המפואר.
.1

הצגת תוצאות הבחירות – מר דובי גזית (תא"ל מיל') יו"ר ועדת
הבחירות.

אני מתכבד להזמין את מר דובי גזית ,יו"ר ועדת
חנניה קורש :
הבחירות המוניציפאליות בעיר ,למסור דיווח על תוצאות הבחירות לרשות
המקומית .זה לא ידוע ,דובי?
כב' ראש העיר מר רחמים מלול ,ראשי העיר בעבר,
דובי גזית :
חברי מועצת העיר הנכנסת ,חברי מועצת העיר היוצאת ,מכובדיי כולם .אני
תושב רחובות מזה כ  45 -שנה .אני יודע שאצל חלק זה לא נחשב ,אבל מבחינתי
זה הרבה .ואני אוהב את העיר הזאת ,אני גאה בעיר הזאת ,ואני שמח להיות
תושב העיר הזאת.
אני רוצה בפתח דבריי להודות לחברי מועצת העיר הקודמת ולראש העיר מר
רחמים מלול ,על קידום העיר .זאת עיר מתפתחת ,זאת עיר מתקדמת ויש
תוצאות .ואני מניח שהמקל יעבור לחברי מועצת העיר החדשה ,והקידום
והפיתוח ימשיך .זה היה חלקי כאזרח ותושבי העיר ,עכשיו לוועדת הבחירות.
ועדת הבחירות נבחרה ב  . 26.8 -התחלתי לב דוק מה זה ועדת הבחירות ,ואמרו לי,
'אל תדאג ,זה טקסי' .אז הטקס הראשון מה  26.8 -זה היום ,תודה רבה על הטקס
הזה .זו היתה עבודה מאומצת .אני שמח שנפלה בחלקי הזכות להיות יו"ר ועדת
הבחירות ,ועדה שתפקדה ב  2 -כובעים :מצד אחד ,הנציגים ייצגו את הסיעות
שבשמם הם הגיעו ,ו מצד שני ,פעלו לניהול מערכת בחירות תקינה .האווירה
היתה אווירה מכובדת ,אווירה מכבדת .הם הקשו עליי את החיים ,אין מה
לעשות ,זה תפקידם.
אבל בסך הכל ,אני מודה לכל חברי ועדת הבחירות על עבודתם ,ועל כך
שהבחירות יתנהלו לדעתי בצורה תקינה ,עם תקלות לא רבות ,שטופלו בז מן
אמיתי ,ואף תקלה אי אפשר לומר שהשפיעה על מהלך הבחירות .ובסך הכל
העבודה היתה טובה.
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אני רוצה לציין עוד קבוצה של אנשים ,שלא כולם ערים לעבודה הגדולה
שנעשתה פה .רחובות זאת עיר גדולה ,של כ  150,000 -תושבים ,שמתוכם כ -
 108,000בעלי זכות בחירה .מערכת הבחירות היתה מ ערכת בחירות של הקמת
 174קלפיות ,שצריכים כוח אדם לתפעול ,להקמה ,לעבודה ,הן בתכנון ,הן בארגון
והן בביצוע.
ופה מגיעה תודה גדולה והערכה גדולה ,לאנשים שאני לא יודע אם תמיד
מזכירים אותם ,לעובדי העירייה .עיריית רחובות הצליחה להקים מערכת
מסועפת ומורכבת ,ואני רוצה לציין מספר אנשים .אני עושה פה עוול לכל מי
שעבד ,ואני מראש מתנצל ,אבל את אלה שהיו בסביבתי אני מוכרח לציין,
ולהדגיש את עבודתם.
אני רוצה להודות לדורון מילברג מנכ"ל העירייה .אני רוצה להודות למשולש
הבלתי נלאה ,שלקח על כתפיו את כל מערכת הבחירות בעיר ,לאופיר מז רחי,
לאיציק לוזון ,ולליאת שהיא לא עובדת עירייה ,אבל אתם יכולים לאמץ אותה,
היא בסדר .אני רוצה להודות לאנשי מחלקת התקשוב על עבודתם בנושא
המחשוב ,לבנות אגף התקשוב והביטחון על עבודתם המסורה ,ואחרון  -אחרון
חביב ,עליי הוא חביב ,אני מניח שגם על רבים אחרים ,לדודי א שכנזי ,שהצליח
ביעילות ,בנועם הליכות ,ונתן לי לא פעם עצה טובה לעבוד עם ועדת הבחירות
ולנהל את כל מערכת הבחירות הזאת כמו שצריך .כל הכבוד.
ועכשיו לענייננו ,אני מקריא את תוצאות הבחירות כפי שמופיעות ברשומות ,לפי
המנדטים ולפי סדר ה  -א'  -ב' כפי שזה מופיע ברשומות של משרד המשפטים.
רחמים מלול:

זה כולל את קולות החיילים?

זה כולל הכל .אני קורא רק מנדטים בלי מספרים .מי
דובי גזית :
שרוצה ,יקבל גם מספרים .אין בעיות .רשימת ג' – מנדט אחד ,רשימת הבית
היהודי –  2מנדטים ,רשימת לב –  3מנדטים ,רשימת הליכוד –  4מנדטים ,כיכר
העיר עוז – מנדט אחד ,החינוך בראש –  5מנדטים ,רחובותי –  5מנדטים ,
רחובות חופשית מרץ –  2מנדטים ,הרשימה הדתית המאוחדת ש"ס ודגל התורה
–  2מנדטים.
כאן היה לי איזה רצון ,ראש העיר ,לעשות איזה תעלול ולקרוא את כל רשימת 25
השמות כמקשה אחת לפי סדר ה  -א'  -ב' ,אבל מאחר ויש סדר יום עמוס לפנינו ,אז
רציתי וחסכתי את זה מכם.
רחמים מלול:
פורסם ברשומות.

אבל הם פורסמו ברשומות .אין להם מה לדאוג ,זה

דובי גזית :

פורסם ברשומות ,בדקתי ,וזה בסדר.

רחמים מלול:

אנחנו רגועים.

מילה אחרונה ,אני מאחל לך ,אדוני ראש העיר ,ולכם
דובי גזית :
חברי מועצת העיר ,שתהיה בכם התבונה ,שיהיה בכם הרצון ,שתהיה בכם
היכולת ,ולא פחות חשוב ,שיהיו לכם המשאבים לעשות את כל מה שתכננתם
ורציתם במהלך מערכת הבחירות ופרסמתם לתושבים ומעבר לכך .שיהיה לכם
בהצלחה ,עלו והצליחו ,תודה רבה לכם.
דובי ,תישאר עמנ ו על הבמה .זו העת להודות לפעילות
חנניה קורש :
ועדת הבחירות ולדובי גזית העומד בראשה ,אשר היה זמין כל העת ,ונתן
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תשובות ופתרונות לשלל הסוגיות והשאלות אשר עלו משטח .מגיע לו כפיים
בבקשה.
יו"ר ועדת הבחירות שכח גם לציין את הבחירות
אביב איטח:
לראשות העיר ,ראש העיר הנבחר.
ר חמים מלול:

זה לא פורסם ברשומות.

דובי גזית :
רחמים מלול.

אני צריך להסתבך עם איטח? לרשות העיר נבחר מר

אני מבקש להזמין את כב' ראש העיר להענקת תעודות
חנניה קורש :
ההוקרה .אני מתכבד להזמין את האנשים אשר עמדו מאחורי מערך הבחירות
המורכב ששמם כבר הוזכר :אופיר מזרחי – יו"ר מטה הבחירות בבקשה ,ואיציק
לוזון – סגן יו"ר מטה הבחירות ,אשר נגעו לכל מערך הבחירות העירוני באופן
יסודי ומקצועי ,ולשביעות רצון כולם ,יישר כוח.
רחמים מלול:
כוח.

אופיר בבקשה .בהצלחה ,אופיר .איציק לוזון ,יישר

חנניה קורש :

דובי.

דובי גזית :

ת ודה רבה .תכינו אותי מראש להפתעות האלה.

חנניה קורש :

תודה רבה לדובי ,לאופיר ולאיציק.

.3

הענקת תעודות הוקרה לחברי המועצה היוצאים.

אני מתכבד להזמין את ראש העיר ,מר רחמים מלול,
חנניה קורש :
להעניק תעודות הוקרה ,לחברי המועצה היוצאים ,אני אקרא בשמותיהם בבקש ה.
עו"ד אמיר ירון כיהן בין השנים  , 1993-1998וכן בין השנים  . 2018 — 2003אמיר
הוא חבר המועצה הוותיק ביותר ,החזיק בתיקים רבים ,והיווה דירקטור בגופי
הסמך העירוניים השונים.
אני מתכבד להזמין את חבר המועצה היוצא גיורא בן ארי .גיורא שימש בתפקידו
בין השנים  , 2008-2018מחזיק תיק שפ"ע ואיכות הסביבה .פעל ללא לאות סביב
השעון לניקיון העיר .היה פעיל מרכזי והיווה אוזן קשבת לבני הקהילה יוצאי
אתיופיה.
רחמים מלול:

גיורא ,כשייבול הזר ,תוציא אותו רק ביום הפינוי.

חנניה קורש :
המועצה היוצאת ,יעל בק.

אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת היוצאת ,חברת

רחמים מלול:

זו סגולה לעתיד.

יעל שימשה בתפקידה בין השנים  2013-2018פעלה
חנניה קורש :
במרץ רב תרתי משמע בקדנציה החולפת ,תרמה לוועדות העירייה השונות,
לדירקטוריון החברה העירונית ,וקידמה פעילויות משמעותיות במסגרת תיק
מעמד הילד.
רחמים מלול:

יעל בק פורשת בשיא ,וחוזרת לכנסת.
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את ברכתי כבר קיבלת .אני מתכבד להזמין את ד"ר
חנניה קורש :
מרה קנבל .ד"ר קנבל שימשה בתפקידה מהשנים  , 1998-2018משלימה  4קדנציות
רצופות .במסגרת תפקידיה השונים ,היתה סגנית וממלאת מקום ראש העיר,
החזיקה את תיק הקליטה והעלייה ,ריכזה וקידמה את פעילות פורום נשים,
חיזקה את מעמד האישה ,פעלה רבות ונמרצות לפעילות האושו ובית הספר
לשחמט.
אני מתכבד להזמין את חבר המועצה היוצא ,שלמה צבי מונטג ,בבקשה .שימש
בתפקידו בין השנים  , 2013-2018הצעיר שבחבורה .ריכז את פעילות המחלקה
לחינוך חרדי ולקח ח לק פעיל עד מאוד בוועדות העירייה השונות .שלמה,
בבקשה.
רחמים מלול:

הוא עוד יחזור.

אני מתכבד להזמין את אינג' יפים זאיקה .יפים שימש
חנניה קורש :
בתפקידו בין השנים  , 2006-2018מחזיק תיק קליטה ,פעל רבות ונמרצות במסגרת
תפקידו כמחזיק תיק קליטה ,נעים הליכות ואוה ב אדם.
אני מתכבד להזמין את אדריכלית יערה ספיר .יערה שימשה בתפקידה בין השנים
 , 2013-2018מחזיק תיק פיתוח בר  -קיימא ,שותפה לוועדות העירייה השונות,
דומיננטית מאוד בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,בוועדת שימור ובדירקטוריון
הבאר השלישית.
רחמים מלול:

בהצלחה יערה.

חברת המועצה גלי אפל קסטל ,נמצאת בחו"ל .היא
חנניה קורש :
שימשה בתפקידה בין השנים  , 2013-2018תרמה רבות בוועדות השונות ,החזיקה
את תיק רישוי העסקים ,וייסדה את כנס רחובות לעסקים .גלי שוהה כעת
במקסיקו .התעודה תמתין לה בלשכת ראש העיר.
חבר המועצה היוצא אבאי זאוד ה ,גם הוא נמצא בחו"ל .כיהן בין השנים 2018-
 . 2018במסגרת תפקידיו היה חבר בוועדות העירייה השונות ,קידם את הספורט,
את קהילת יוצאי אתיופיה ואת השכונות .עבודתו התאפיינה בסובלנות וסבלנות.
אבאי שוהה כעת בחו"ל ,התעודה תמתין לו בלשכת ראש העיר .אנו מודים שוב
לחברי המ ועצה היוצאים על פועלם למען העיר.
אני ברשותכם רוצה לסטות מעט ולהציג בפניכם עוד מוצג אחד .אנא ראו .אמנם
זה חג האורים .אתם רואים את הפמוט הזה? הפמוט הזה הגיע לכאן לפני כ 10 -
חודשים ,הגיעה לכאן יהודייה בשם חיה וייס בת  , 90ניצולת שואה .וככה היא
סיפרה לנו ,אני ק צת מתרגש ,סליחה .היא סיפרה שמשפחתה הושמדה בשואה
ושדודתה בובה לקחה את הפמוט .היא הצליחה להציל את הפמוט הזה .הדודה
גרה בחיפה .והצוואה שלה היתה שאת הפמוט היא תניח במקום קדוש .אל
תתפלאו שהיא באה לפה ,כי מול מרכז מורשת יש  3בתי כנסת .אז היא חשבה
שגם זה בית כנסת  .אז רציתי להציג את הפמוט הזה בפניכם ,הוא מוצג פה
אצלנו.
.4

הצהרת אמונים עפי סעיף ( 24א) לפקודת העיריות.
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אנו עוברים עתה להצהרת אמונים וחתימה על גבי
חנניה קורש :
ההצהרה .בשל דוחק המקום ,אז דודי יעבור ,יחל בראש העיר ,ויעבור חברי
מועצה אחד אחרי השני ,כדי גם שיצהירו ויחתמו על הטופס .ראש העיר,
בבקשה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
רחמים מלול:
באמונה את שליחותי במועצה .פעם לא היה נהוג המנהג הזה ,אבל חוקקו חוק
בכנסת ,שגם חברי מועצות עיר צריכים להצהיר אמונים ,ואני חושב שזה חוק
יפה מאוד.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
בנצי שרע בי:
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
גיא צור:
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
עו"ד יניב מרקוביץ:
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
שי קזיו ף:
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
אמיתי כהן :
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
איטל בציר אלשיך :
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
אסף אל  -בר:
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
שאול צגהון:
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
מתן דיל:
באמונה את שליחותי במועצה.
אני קארין ברגינסקי ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת
קארין ברגינסקי :
ישראל ,ולמלא באמונה את שליחותי במועצה .
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
אביב איטח:
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
דניאל מרשה :
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
עו"ד אבי מוזס:
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
אבנר אקוע:
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
רועי שרעבי:
באמונה את שליחותי במועצה.
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אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
ד"ר רוני באום:
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
פנחס הומינר:
באמונה את שליחותי במועצה.
עו"ד שמואל בר דאנזאן :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
באמונה את שליחותי ב מועצה.
אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
אווה גור :
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
אורית שרגאי:
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
אבי קינד:
באמונה את שליחותי במוע צה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
עודד עמרם :
באמונה את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
זוהר בלום:
באמונה את שליחותי במועצה.
.2

דבר ראש העיר מר רחמים מלול.

קהל נכבד ,טרם אסיים את חלקי בערב ז ה ,וטרם
חנניה קורש :
אזמין את כב' הראש לשאת דברים ולהציג את עיקרי מדיניותו לקדנציה החדשה,
אני מבקש לומר לך ראש העיר מספר בתי שיר :לו היו כל העצים קולמוס וכל
הימים דיו ,וכל הארץ יריעה אחת ,לא היינו מצליחים לעמוד על גדולתך.
רחמים מלול:

הגזמת לגמרי.

חנניה קורש :

תודה על הכל.

תודה רבה ,חנניה .פותחים בכבודה של אכסניה,
רחמים מלול:
בכבודו של חנניה ,שמנהל את המרכז היפהפה הזה ,את מוזיאון מורשת ביד רמה,
ברוח טובה ,ובהצלחה רבה מאז נפתחו שעריו של המוזיאון הזה ,צבאו על שעריו
כבר אלפי אנשים ,מתף ועד זקן ,והמוניטין שיצאו למוניטי ן הזה ,הגיעו לא רק
לקצות הארץ ,אלא לקצות העולם ,ורבים  -רבים מתעניינים בתערוכות שבו ובכל
מה שמתרחש בו .חנניה ,יישר כוח לך ,לכל הצוות הנפלא שמלווה אותך .ואנחנו
צופים באמת שזה ימשיך להיות מגדלור תרבותי לעיר רחובות ולמדינה כולה.
רבותיי ראשי העיר לשעבר ,חברי וח ברות מועצת העיר היוצאים והנכנסים .ואם
אני מזכיר את היוצאים ,תאמינו לי ,אני נפרד מכם בעצב רב .הייתם שותפים
נאמנים ,מילאתם את תפקידכם בצורה המיטבית ביותר ,ואני מאוד מקווה שאתם
תהוו דוגמא ומופת גם לחברים החדשים שנכנסים .וכפי שכבר הספקתי להכיר
את החדשים והחדשו ת ,אני חושב שהעיר עשתה עסקה טובה עם תושביה.
מנכ"ל העירייה ,יו"ר ועד העובדים ,יו"ר ועדת הבחירות דובי גזית ,אני מו דה לך
על הניהול הנבון ועל כל החכמה והתושייה שגילית במערכת הבחירות הזאת,
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עשית זאת בצורה הטובה ביותר ,ולא בכדי המערכת התנהלה כמעט ללא תקלות.
תודה לך ולכל הצוות שליווה אותך .החל מהמנכ"ל וכלה באלה שקיבלו תעודות
הוקרה .כבוד השופט ברק ורעייתו ,מנהלים ,מנהלות ,עובדים ואורחים יקרים.
מוריי ורבותיי ,ברכת שהחיינו ששמענו קודם בהדלקת נר ראשון של חנוכה,
ראויה בעיניי גם למעמד החגיגי הזה בו אנו חונכים מועצה חדשה  ,ובעיקר חברי
וחברות מועצה שזו להם הכהונה הראשונה.
אני אישית מודה לאלוקים על שזיכני להגיע כראש העיר לפתחה של הקדנציה
השלישית ,תחילתה של השנה העשירית לכהונתי .זאת גם ההזדמנות להודות
לקהל הבוחרים שנתן בי את אמונו שוב ושוב ,וכן לרעייתי ולכל בני משפחתי,
שמהוו ים בשבילי העוגן האמיתי להמשך שליחותי הציבורית.
חברים וחברות .כולנו בחרנו לעסוק בשליחות ציבורית ,בין אם זו השקפת חיים
ובין אם זהו החיידק הפוליטי שזורם בעורקנו .בין כך ובין כך ,נטלנו על עצמנו
אתגר ,אתגר שמחייב אותנו בעשייה יומיומית .על כן ,אני שמח לציין ,שב זכות
שיתוף הפעולה הנהדר במשך  9השנים האחרונות ,זכינו להאיר את העיר
מתרדמתה בכל תחומי העשייה.
הפכנו את רחובות לאחת הערים האטרקטיביות ביותר בארץ ,ולעיר אשר זוכה
בהישגים רבים בכל התחומים .תושבים שנטשו את העיר שבים אליה ,וחדשים
רבים נוספים לה מידי יומו 151,000 .תושבים בלי עין הרע .אגב ,רק לפני חודש
הם היו . 150,000
ולמרות הגידול המבורך ,אנו עומדים במשימות הדיור והבינוי ,הפיתוח,
התשתיות ,החינוך ,התרבות ,חזות העיר ועוד .העיר נבנית ומתפתחת ,תוך כדי
שילוב בין החדש לישן ,ואתרים היסטוריים רבים משוחזרים ומשומרים ,על מנת
להנחיל את מורשת העיר גם לדור הצעיר.
בכלל חברים ,אני הייתי מציע שנרגיל את לשוננו לדבר בלשון רבים .כלומר:
עשינו ,בנינו ,יזמנו ,פיתחנו ,הקמנו ,ולא בלשון יחיד :עשיתי ,בניתי ,יזמתי,
פיתחתי והקמתי .זה אולי היה נכון לתקופת הבחירות ,כאשר כל אחד קשר
לעצמו כתר ים .אבל ככה ,משום הלויאליות ושיתוף הפעולה ,צריך להקפיד על זה
שכולנו ביחד עשינו את זה ,ואני תמיד מקפיד ותמיד אקפיד לציין זאת .כי
בלעדיכ ם ,בלעדי שיתוף הפעולה שלכם ,בלעדי הגיבוי והתמיכה ,בלעדי המנכ"ל
והעובדים הנהדרים שיש בעיריית רחובות ,לא היינו מגיעים לאן שה גענו .לכולם
יש חלק בהצלחה.
הבחירות שאמנם לא היו סוערות כבערים אחרות ,אבל בכל זאת מערכת
הבחירות לוותה במעשים ובדיבורים מיותרים ,אשר אפשר היה להימנע גם מהם.
ואם מישהו נפגע ,לפחות מהסיעה שלי בו ,אז אני מתנצל בהזדמנות הזאת ,אף
אם הדברים לא נעשו בידיעתי ,ואני מקווה שהתנצלויות דומות תבואנה ברגע
חגיגי זה גם משאר הסיעות ,או מיתר ראשי הסיעות שישאו את דבריהם אחריי.
חברים יקרים ,כנראה שהחלומות והשאיפות שלנו כנבחרי ציבור ,מתנגשים זה
בזה ,וכאשר הרצונות מנוגדים ,אי אפשר להימנע מעימותים ,וכך אני מסביר בכל
זאת את החריקות והחריגות שהיו במערכת הבחירות .אני מקווה כי נצליח לטהר
את האווירה הזאת ששררה אז ,ולמצוא בינינו את המשותף והמאחד ולא את
המפלג ,כדי להמשיך ולפתח את עירנו היפה בכוחות משותפים ,כל אחד בתחום
בו הואצלו לו סמכויות.
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אני שמח לציין ,שבמשא ומתן שלו היו שותפים חבריי עודד רמי וגיא,
לכם עלה עבודה שהשקעתם ,שמח לציין שבמשא ומתן הקואליציוני,
החברים והחברות של הסיעות השונות כמה שיותר תפקידים ותחומים
בהם ,וזה מעיד שהחבר'ה באו לעבוד .ואני מצידי מבטיח שבעזרת ה'
לרשותכם את כל האמצעים והמשאבים כדי להצליח.

ותודה
ביקשו
לעסוק
אעמיד

קהל נכבד ,הערב הדלקנו נר ראשון של חנוכה ,חג שמציין הקרבה ,גבורה ,תעוזה,
אמונה וערבות הדדית ,אשר הביאו בסופה של המערכה לניצחונם של המעטים
על הרבים ,של ניצחון האור על החושך .וכתבתי משהו בסוגריים ,אני מתלבט אם
להגיד אותו ,נגיד ניצחון הצהוב על הירוק ,שיהיה .אבל באמת שאני לוקח את זה
ברוח טובה .ולמרות שכל אחד בפני עצמו היה נר קטן ,המטרה המשותפת הפכה
את כל נרות הגבורה לאור איתן והסיר את החושך מפני האור.
חברים וחברות ,הדרך עדיין סלולה ,והדלת שלנו עדיין פתוחה בפני הנרות
הנוספים ,להצטרף ולעבות את האור ואת איתנותו ,על מנת להפיץ ולחזק עוד
יותר את החבורה הנפלאה הזאת ,ואת העשייה למען העיר ותושביה .נותרו עוד
תחומי עשייה רבים שהם בינתיים מופקדים או אצלי ,או אצל חברי מועצה
אחרים ,ואני מקווה שבתקופה הקרובה יימצא להם דורש והעיר רק תיהנה
ותתפתח עוד יותר מכל נר ונר שיושבים סב יב השולחן הזה .תודה רבה ,ערב טוב
והצלחה לכולנו.
.6

דבר ראשי הסיעות.

אני אזמין את ראשי הסיעות .לא היתה שום כוונה לא לתת ראשי סיעות לדבר,
אני מתנצל על הטעות שקרתה בסדר היום ותיקנו את הדברים .אז אני אזמין את
ראשי הסיעות לברך .על פי סדר הקולות שקיבלו ,ממש מ הגדול ליותר קטן ,זאת
הדרך שמצאנו ,הדרך הכי הוגנת .זוהר בלום ,ראש רשימת החינוך בראש.
ערב טוב ידידי ראש העיר .תודה לך על האמון ב 9 -
זוהר בלום:
שנות עבודה משותפת .כשדיברת קודם על עשייה ,אז אני מעריך שכל ה 25 -
שנבחרו באו בקדנציה הזאת לעבוד .אבל לך אני רוצה לה גיד  -תודה ,תודה,
תודה .על הגב ,על התמיכה ,על כל מה שנתת ועזרת ,כמובן לי ,אבל לכל ילדי
העיר רחובות ,על המהפך בחינוך שהוא עבר ,ואני חושב שמגיע לך באמת
מחיאות כפיים גדולות מאוד.
קהל נכבד ,חברי המועצה ה  14 -שיוצאים ובעצם לא המשיכו .ובמיוחד לד"ר מרה
קנבל חברתנ ו לסיעה .תודה לך על  2שנות עשייה למען העיר רחובות ,תודה,
תודה .ואני בטוח שתמשיכי לתרום ולעשות.
ולחבריי לסיעה ,חבר שרץ איתי ,ואני אומר חבר .בדרך כלל בפוליטיקה אומרים
אין חבר .אבל אבי ואני אנחנו חברים ,ואנחנו הולכים ביחד .אבל גם לא היו לנו
אף פעם ויכוחים .ו יש לנו פה את אורית שרגאי ואווה גור ,ועו"ד שמוליק
דאנזאן ,שכולנו באנו לעשות למענכם .הבחירות הסתיימו ,ב  30.10 -הבחירות
הסתיימו ומהיום כל חבר מועצה שנבחר ,הציבור מצפה בדבר אחד – בואו תעבדו
למעננו .וזה מה שאנחנו צריכים לעשות .לא מריבות ולא למשוך כל אחד את
השמיכ ה לכיוון שלו ,כי זה הכי קל.
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אבל הציבור מצפה מאיתנו ,כפי שאני אומר לכל חברי הכנסת – בואו ללמוד מה
קורה ברחובות .עיר מיוחדת ,עיר באמת שיש לה את כל מגוון האוכלוסייה,
שהכי קל כל אחד מאיתנו למשוך את זה ולגרום למלחמה בעיר .העיר הזאת היא
עיר מיוחדת .תפקידנו לשמו ר וככה אנחנו נעשה ב  5 -שנים הבאות .אז כולנו
נבוא לעבוד ביחד.
עברנו מערכת בחירות לא קלה ,ולי היתה קצת יותר קשה .אז אני רוצה להודות
קודם כל לאשתי חנה ,ולעומר וטל בנותיי שדחפו אותי ,למרות הימים הקשים.
אבל חסרים לי  2שליוו אותי ,ולצערי לפני כחודשיים איבדתי גם את אימי ,לאחר
שלפני שנה איבדתי את אבי .הדבר האחרון שהיא השאירה פתק ליד הראש 'זוהר,
אלה השמות שאתה צריך לדאוג שיבואו להצביע' .גם אז היה חשוב לה .אמא,
הצלחנו ,אמא ,ניצחנו ,נמשיך לעבוד למען העיר רחובות .תודה רבה.
רחמים מלול:
סיעת רחובות ביתנו.

ועכשיו ישא דברים ,חבר המועצה מתן דיל ,מטעם

עו"ד מתן דיל:

רחובותי.

רחמים מלול:

אה ,זה שונה?

עו"ד מתן דיל:

זה תמיד היה רחובותי .צירפנו עוד כמה סיעות אלינו.

רחמים מלול:
נורא ,זה בסדר.

סליחה ,סליחה .חשבתי שזה רחובות ביתנו .אבל לא

טעות לעולם חוזרת .ט וב ,אדוני ראש העירייה רחמים
עו"ד מתן דיל:
מלול ,ראשי העיר לשעבר ,חבריי לרשימת רחובותי ,חברי מועצת העיר הנכנסים,
חברי מועצת העיר הפורשים ,תושבים ,פקידות בכירה ,משפחתי שלי ,מכובדיי
כולם.
" תמיד ניסיתי להיות משכי נת שלום בין הילדים בגן ,בין התלמידים למורים בבית
הספר ,בין מפ קדים לחיילים בצבא ,בין הסטודנטים למרצים באוניברסיטה ,בין
לקוחות למנהלים בחברה ,בין חברים ,בין שכנים ,ועוד וכו' .ניסיתי גם להשכין
שלום בבית שלי .עשיתי כל מה שהיה ביכולתי לעשות :בכיתי ,ביקשתי ,כעסתי,
ליטפתי ,החמאתי ,הרגעתי ,הסכמתי ,התכופפתי ,נכנסתי ,סחבתי ,ו לא נשברתי.
אבל שלום ,שלום הבית שייחלתי לו – לא קרה .היום קיבלתי בבית הדין הרבני
את כתב הגט החתום .הפרידה הזאת עצובה ומתארת ,אבל גם מביאה איתה
הקלה גדולה ותקווה מחודשת לשלווה ושלום אצלי בתוך הבית" .מתוך הודעה,
מסרון ,שכתבה לי נעמה ,שם בדוי ,תושבת העיר.
מזה  10שנים שאני זוכה להכיר את העיר שלנו מבעד לתושביה ,מזה  10שנים
שאני זוכה לפעול עבורם ולפיכך למענה .מזה  10שנים שמזכים אותי לעשות ולא
לחדול ,לשאוף ליותר כל הזמן ,תוך אמונה גדולה ומחויבות לא מתפשרת
לרחובות שלי טובה יותר ,מתוקנת יותר ,נקייה יותר ,תרבותית יות ר ובעיקר
מפולגת פחות.
 10שנים שאני קשוב לצרכי העיר הזאת ולתושביה ,כי מנהיגות אמיתית בעיניי
זה היכולת להקשיב 10 .שנים שהם בוחרים בי שוב ושוב להמשיך ולעשות זאת.
 10שנים שהכוח המניע ,המוביל והמקדם בעשייתי הינו טובת התושבים ואין
בלתו .גם היום ,בישיבה מכוננת ז ו ,אני בוחר להשמיע את קולם של תושבי העיר
במקום את מילותיי שלי.
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רחמים ,בימים שטרם החל מסע הבחירות ,ובמהלכם הבטחת והצהרת בחוצות
העיר ,כי הרכבת הקואליציה תיעשה בהתאם לתוצאות הבחירות ולא תהיה נגועה
במשקעים אישיים שמקומם לא יכירנו .סיעת רחובות ביקשה לקבל תיקים
משמעותיים בהם תוכל לשנות ולהשפיע על חיי התושבים בעיר ,בלי להתנות
זאת בתמורה או בשררה 11,069 .קולות העניקו לרחובותי  5מנדטים .לצערי
ולצערם לא עמדת בהבטחה שנתת להם .מה שהוצע לנו ,לא היה ראוי ,וששם
ללעג את ההבטחות ואת האנשים שהצביעו עבור רחובותי ועבור עתיד ט וב יותר.
אך למרות הכל ,אנו נמשיך ונביא לפתחכם את קולם של תושבי העיר שלנו .וכך,
בהמשך לדבריה הכה אישיים ,הוסיפה נעמה וכתבה לי באחד מימי ההיערכות
הארוכים והאינסופיים לבחירות שערכנו.
"מתן ,אם אתה מבקש לעצמך להיות ראש העיר שלנו ,תתחייב בפני עצמך
להשכין בה של ום .העיר שלנו רוויה כעסים ,עלבונות ,דעות ,השמצות ומפלגות
מפלגות .העיר שלנו מלאה ניגודים וקצוות דתיים וחילוניים ,אשכנזיים
ומזרחיים ,ימנים ושמאלנים ,עשירים ועניים ,משכילים ובורים ,בעדך ונגדך .אבל
העיר שלנו גם מלאה בצבעים וריחות וטעמים ונוסטלגיה ,ותרבות והיסט וריה,
ואנשים טובים ורצון גדול לעשות כאן משהו אחר .אני מאחלת לך ,ולפיכך לי
ולכל התושבים ,שלא תנוח ולא תשקוט עד שתהיה ראש העיר שלנו .כי אם יש
בך את השילוב הנכון והמדויק של היכולת להקשיב ,לראות ,לחמול ,ולעמוד על
שלך ולוותר ולהזיז דברים ולא לעקור נטוע ,והכל מת וך מקום עמוק של אהבת
אדם וכבוד לזולת .העיר שלנו משוועת למישהו מתן ,שישכין בה שלום".
צר לי ,רחמים ,על שלא השכלת ,עד היום ,בתוך תקופת הבחירות ,הקשה
והמכוערת והעצובה ביותר שידעה העיר רחובות ,לקום ,לעמוד כמתמודד יחיד
לראשות העירייה ,ולעצור את מסע ההכפשות ,ההשמ צות והנקמנות .צר לי ,כי
במקום לבקש להשכין בה שלום ,בחרתם להתעלם מהציבור ומהרחוב ,ולאפשר
למיעוט קולני ופורע חוק לזרוע בה נזק ופילוג שלא היו כאן ,בין דתיים
וחילוניים ,בין ימין ושמאל ,בין עדות ,בין שכונות ובין דעות שונות.
המטרה העומדת לנגד עיניי ,גם כעת ,ואו לי יותר מתמיד ,היא הרצון להיות ראש
העיר של רחובות .אולי טעיתי והוטעיתי כשבחרתי לא להציג את מועמדותי
לראשות העיר בבחירות האלו .ואולי ההחלטה לא פגעה בכמות הקולות האדירה
שקיבלה רחובותי ושהעידה על אמון מלא ,אבל כן לכאורה הסיטה אותי
מהמסלול .ואני מאמין כי הכל צפוי מראש אבל הרשות נתונה ,ואנחנו את הדרך
לראשות העיר ,נעשה ממקום אחר ,ונגיע לשם כמו תמיד בזכות ולא בחסד.
לך נעמה ,ולכל תושבי העיר שלנו ,אני מתחייב להמשיך ולהוביל את סיעת
רחובותי ,היא סיעה שאינה סקטוריאלית .אבקש לעשות כאן משהו אחר .כל מה
שעשינו עד היום ,ונמשיך לעשות ,ומתוך אמונה בצדקת הדרך ,תוך שמירה על
ניקיון כפיים ולב ,ואך ורק למען תושבי העיר האהובה הזאת .אנחנו מתחייבים
להשכין בה שלום.
מנחם בגין אמר פעם כך "בעוד שהממשלה משוכנעת שהאופוזיציה תוקעת מקלות
בתוך גלגלי העגלה הנמצאת במעלה ההר ,מאמינה האופוזיציה שהיא עוצרת בעד
העגלה המדרדרת אלי תהום .כבר שנים ארוכות שאין כאן אופוזיציה אמיתית,
כזו המשמשת שומר הסף של תושבים מפני עוולות ואי צדק ,כזו המכבדת את
בוחריה כמו גם את מתנגדיה .אנחנו נהיה האלטרנטיבה.
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רחמים ,אני מבטיח לך ,כי רחובותי ואני בראשה ,נתמוך משורות האופוזיציה
בפעולותיך למען רחובות .אך כל אימת שתפעלו בניגוד לטובת תושבי העיר ,כל
אימת ששיקולים זרים ולא נקיים ,שיקולים אישיים ולא דמוקרטיים ,שיקולים
פוליטיים ולא חברתיים יניעו אתכם – תמצא אותנו שם ,עוצרים את העגלה
מלהידרדר למקומות שיהיו בכייה לדורות .וכפי שהיה עד היום ,אני תמיד מקיים
את מה שאני מבטיח.
*** קריאות מהקהל ***
חברים ,תנו לנו לסיים ,תכבדי את המקום .הפרידה
עו"ד מתן דיל:
הזאת מהקואליציה עצובה ומצערת.
קהל:

תכבד אתה.

רחמים מלול:

תכבד אתה את המקום.

עבורי ,עבור רחובותי ,עבור העיר הזאת ,עבור
עו"ד מתן דיל:
הדמוקרטיה .אך היא גם מביאה איתה הקלה גדולה ותקווה מחודשת לשלווה
ושלום בבית שלנו ,בעיר שלנו .ואני עושה זאת בצער ,אך ב לב שלום ,מתוך
שליחות ומתוך נאמנות לאידיאל למשהו שגדול הרבה יותר מאיתנו.
*** קריאות מהקהל ***
רחמים מלול:

חברים ,חברים.

עו"ד מתן דיל:

חברים ,תנו לסיים .רחמים ,לא הפרעתי לך.

רחמים מלול:

אני לא דיברתי.

זאת הרוח שהפיחה אוויר בריאות ובלב שלי במהלך
עו"ד מתן דיל:
הבחירות .רחמים ,לא הפרעתי לך.
רחמים מלול:

לא דיברתי.

עו"ד מתן דיל:

אז תן לי לדבר.

רחמים מלול:

לא כדאי לך שאני אדבר.

עו"ד מתן דיל:

אני אשמח שתדבר .אני אשמח ,רחמים.

רחמים מלול:

אני לא רוצה לקלקל את החגיגה.

עו"ד מתן דיל:
לסיים את מה שהתחלתי.

אתה מקלקל בינתיי ם כשאתה מפריע לי לדבר .תן לי

רחמים מלול:

קרה לך משהו.

חברים ,עוד דקותיים אנחנו מסיימים .אתם תתפלאו,
עו"ד מתן דיל:
עוד פעם תשמעו משהו שכן תאהבו .הקול של אף אחד מבוחריי לא אבד ,והוא
ימשיך ויישמע היטב ביתר עוז וביתר שאת ממקומנו באופוז יציה ,שתביא איתה
בשורה ותקווה חדשה.
רחמים ,אני מבקש לנצל את הבמה הזאת כדי להודות לך על ההזדמנות שקיבלתי
בזכות ולא בחסד .לפני כ  5 -שנים ,על מינית אותי להיות סגנך ,ונתת לי סמכויות
אשר אפשרו לי לממש את משאלת ליבי ,לעשות טוב יותר לתושבי העיר .אך
המחיר הפך גבוה מידיי ,והדרישה לנאמנות אישית ,לפני הנאמנות לעיר
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ולתושבים ,אינו עולה בקנה אחד עם עולם הערכים שלי ,וצר ,דרכינו נאלצו
להיפרד.
היום מתחיל בעיר שיח חדש .בשמי ,בשם רונן ,קארין ,אביב ודני ,אני מבקש
לאחל בהצלחה לכל נבחרי הציבור שיושבים כאן היום .אנחנו ברחובותי נ משיך
להיות כתובת במועצה לכל תושב ,בהערכה ,באהבה ובנאמנות .שלכם ולתמיד,
רחובותי.
רחמים מלול:

ראש סיעת לב ,יניב מרקוביץ.

ערב טוב ,הזהרתי את עצמי לא להתרגש יותר מידיי,
עו"ד יניב מרקוביץ:
ואני אשתדל .לפני שנכנסנו לאולם הרב ,שאלה אותי אווה ,שהיא חברת מועצה
נפלאה שנכנסה מסיעת החינוך בראש ,בהצלחה ,שאלה אותי אם אני מתרגש ,זו
היתה השאלה .אמרה לי – מה ,עוד פעם .ואמרתי לה שההתרגשות היא בדיוק
אותה התרגשות .כי לשמחתי הרבה בחיים הציבוריים שלי ,יצא לי לעלות
במדרגות שלב אחרי שלב .וגם כשהיה איטי ,וגם כשבאו אנשים מסביבי ואמרו לי
'לא קיבלת את מה שמגיע לך' ,וישבתי על השולחן הזה לפני  5שנים עם צביטה
גדול בלב ,אבל מחשבה ואמונה ,שמישהו שהולך בדרך ומתמיד בה ,בסופו של
דבר יגיע למקום שבו הוא רוצה להיות.
והערב הזה מבחינתי הוא סימן מאוד גדול ,בלמעלה מ  10 -שנים של עבודה
ציבורית .נכנ סתי לעירייה עם הרבה מאוד מוטיבציה ,עם הרבה מאוד רצון לבוא
ולשנות ולהשפיע ,ולהיות חלק ממה שקורה בעיר הזאת .ואני מרגיש שהיום
הערב הזה הוא סימן נוסף בדרך להגשים את החלומות הרבים שלי .ואני כבר
אומר בהתחלה ,תודה לכולכם על החיבוק הגדול שאני מקבל מכם.
בקדנציה הקר ובה ביקשתי מראש העיר לטפל בנושא שהיה מאוד  -מאוד שנוי
במחלוקת בשנה האחרונה ,בשנתיים האחרונות ובכלל .ובחרתי להיכנס לאתגר
הזה של שיפור וטיפול בכל מה שקשור לחזות העיר ,מתוך הבנה ואמונה
שביחסים שלי ,גם עם ראש עיר ,גם עם מנהלי האגפים ,גם עם עובדי עירייה
הנפלאים ש יש בעיר שלנו ,ביחד נצליח לעשות את השינוי שרבים באו וביקשו
אותו ,ונצליח לעשות אותו .ורחובות תהפוך להיות עוד יותר יפה ועוד יותר
מוצלחת ועוד יותר טובה ממה שהיא היום.
הדברים הערב הם בעיקר לתודה .אז אני אעשה את זה קצר ,אבל אני חייב לומר
אותם .קודם כל ,לחבר המוע צה שותף לדרך אמיר ירון שפרש בקדנציה הזאת,
תודה על הרבה עזרה לאורך השנים .לחברים היקרים שלי ,קודם כל רועי שרעבי
בהצלחה רבה ,ד"ר רוני באום שותפה אמיתית ,הלב ,הנשמה והחיוך זה היא ,זה
לא אני ,כולם מכירים ויודעים .חברים יקרים שלי שנמצאים כאן איתי מתחילת
הדרך ,י קי וירון ,הם איפה שהוא למעלה ,התחלנו עם לב ביחד ועשינו זאת .לכל
הצוות המסור ,לכל מי שאיתנו ,למתנדבים של לב ,לחבר'ה המדהימים בקומה , 6
לשירה ,לכל מי שעזר לי ב  5 -שנים האלה ו בכלל תודה.
ו  2 -תודות אחרונות .תודה ראשונה קודם כל לך ראש העיר ,על התמיכה ,על
העזרה ,ע ל  5שנים של טיפים ,של הרבה מאוד שיחות ,של הרבה מאוד עבודה
משותפת .קיבלתי בקדנציה החולפת הרבה מאוד כוח ,הרבה מאוד יכולת
להשפיע ,ובעיקר הזדמנות לתקן .ולשמחתי ,כשאני נמצא בנקודה הזאת היום,
אני מרגיש שחובת ההוכחה היא עליי ,אבל אני מבטיח כאן לך ראש העיר ולכם,
ל בוא ולייצג את הציבור נאמנה ,ולדאוג לדרך ,ולהמשיך לעשות את כל מה שאני
עושה כבר הרבה מאוד שנים ,ומשתדל לעשות את זה טוב .אני גם נפרד מרשת
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חוויות אחרי למעלה מ  10 -שנים .בכל אופן ,מפעל גדול ומשמעותי מאוד .אמיתי
דאג לציין שזה עבר לידיים טובות ,אז אני אעביר את הדב רים כלשונם.
ולך ראש העיר ,אני מאחל עוד הרבה מאוד שנים שתוביל את העיר ,שתמשיך
לקחת אותה למקומות שאתה רוצה שהיא תגיע .שתדע להניח את המחלוקות
בצד ,את הרעשים בצד ,את הדברים ,ובעיקר שתמשיך להנהיג את כולנו בדיוק
כפי שהיה בקדנציה האחרונה .סיעת לב כולה תעמוד לרשו תך בדבר הזה.
תודה אחרונה וענקית ל  2 -אנשים מאוד  -מאוד צנועים ,אבל אני חייב את זה להם,
וזה ההורים שלי שיושבים שם למעלה .הרוב לא מכירים אותם ,אמא שלי עופרה
ואבא שלי קובי .תודה על כל השנים ,ועל כל מה שאתם עושים .אתם לא יודעים
כמה זה חשוב להם .תודה לכם על הכל.
רחמים מלול:
בבקשה.

מי הבא בתור? ראש רשימת שס"ד ,אבנר אקוע,

ערב טוב לכולם ,אני לא אלאה אתכם בהרבה שיח.
אבנר אקוע:
איך ד"ר רוני אמרה לי? 'תקצר' .כבוד ראש העיר ,חבריי לשולחן הנשיאות,
מנהלים ומנהלות ,עובדים ועובדות ,תושבים יקרים .יום זה יש לו משמעות
מיוחד שבה פותחים ישיב מועצה ראשונה ביום כ"ה בכסלו שמציין את חג
האורים ,שמדליקים נר ראשון של חנוכה ,שהינו חג שמאחד את כל עם ישראל,
וכל ישראל הולכים סביב האור והחנוכיות ,ונשארים מסביב לנרות.
אנו שליחי הציבור צריכים להיות המגדלור לכל תושבי העיר .דוגמא אישית של
שיר ות ,נתינה ,סבלנות וכבוד האדם וחברו .ועזרה לזולת מכל גווני הקשת,
ולהסיר את המחיצות הפוגעות באחדות בינינו.
אנו תנועת ש"ס ודגל התורה מודים לכל  5,872הבוחרים שנתנו קולם ,נתנו את
אמונם בנו .אנו מבטיחים שאנו נשרת את כלל הציבור וכל מעשינו יהיה להביא
שוויון בין כ ל המגזרים באופן שווה .תודה רבה.
רחמים מלול:

אמיתי ,בבקשה.

ערב טוב .ברשות ראש העיר ,סגנים ,חברי מועצה
אמיתי כהן :
יוצאים ,נכנסים ,מנכ"ל העירייה דורון מילברג ויו"ר ועד העובדים רמי מדהלה,
וכמובן הוריי היקרים ,אבי מורי הרב זאב ואמי .אין זמן יותר מתאים מע רב
חנוכה ,שבו מדליקים את הנר.
חנוכה הינו חג שמסמל יותר מכל את ניצחון הרוח על החומר .בתקופת המכבים
מי היה מאמין כי הם ינצחו ,היו מעט יותר ,חלשים יותר ,אך בזכות הרוח
והאחדות ,הם הצליחו להאיר את העם ולנצח את היוונים .אין חשיבות לחומר
כדי לפעול .יש צורך בחומר  ,אך יותר מזה ,אנו צריכים את הרוח ואת האור.
עלינו כאנשי ציבור לשמור שהואר תמיד היה דולק ופועם בנו ,גם כשנראה
שלפעמים חשוך ולא תמ יד הכל הולך .יש לזכור שהניצוץ של האור ,כי מעט מן
האור דוחה הרבה מן החושך.
כאן בעיר רחובות ,בה אני זוכה לפעול לצד ראש העיר בעשור האחרון ,אנחנו
רואים את האור שמאיר את העיר .עוד שכונה ,עוד מוסד חינוכי ,עוד מתנ"ס
קהילתי ,עוד פרויקט חסד ,עוד מקום תרבות ,גם המוזיאון הזה שנבנה .אנו
החברים צריכים להדליק את האור ,אם זה להגיד גם בוקר טוב כשמגיעים
18
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  1מתאריך 2.12.2018

לעירייה ,אם זה בעוד עזרה לתושב ,ואם זה בעוד פרויקט חדש בעיר .רק
באחדות ובשיתוף פעולה נוכל להמשיך ולהאיר את העיר לטובת כלל הציבור.
אני רוצה להודות לכל מי שסייע לנו בדרך .ראשית ,אני רוצה להודו ת לקדוש
ברוך הוא ,שאני מרגיש שהוא מלווה אותי באופן אישי כל רגע ורגע .כמובן
לראש העיר ,על האמון ,כמו שהזכיר ינ יב קודם .באמת יש את ההקשבה ,יש את
הלימוד והסבלנות הבלתי פוסקת .על כך אני רוצה להודות לך ,ראש העיר ,על
הליווי הצמוד הזה.
וכמובן נמצא פה חברי ,עו"ד אבי מוזס ,וכל החברים שהגיעו לפה היום ומלווים
אותנו ,תודה גדולה לכם .והוריי היקרים שנמצאים פה ,אני רוצה להודות לכם
על כל התמיכה והפרגון והסיוע והעזרה ,ודאי אשתי גם .כמובן לאשתי מיכל,
שבאמת גם כן נמצאת פה ומלווה אותנו.
אני מזכיר משהו אישי ,אבל עוד מעט נסביר איך זה קשור למועצה .בדרך קיבלתי
 SMSמאבא שלי ,שהיום זה האזכרה של סבא שלי דוד יפת .ומה זה קשור
להערב? הוא נפט ר ממש היום והוא היה פה יקיר העיר רחובות ,סגן ראש העיר
וחבר מועצה ,לפני כמעט  40שנה .אז באמת ,שנזכה כולנו בחג אורים שמח.
רחמים מלול:
בבקשה.

ראש רשימת מרץ ,חברת המועצה איטל בציר אלשיך,

ערב טוב לכולם וחג שמח לתושבים ,חברי המועצה
איטל בציר אלשיך :
וכבוד רא ש העיר .חג חנוכה ,אחד המאפיינים שלו ,זה חג של אומץ וגבורה .אז
אני מאחלת לכל אחת ואחד מכם ,שיהיה לכם את האומץ ללכת עם הלב ,גם אם
לא תמיד אנחנו לא הולכים אחרי הזרם ,וזה לא תואם את הציפיות של כולם.
אני מאחלת לכולנו ,שנזכה לניסים ,אך אנחנו בעצם נבנה גם על מעשי ם.
שנצליח ביחד כולנו בגדול .שלא נשכח את מה שהיה ,כדי שנוכל להסתכל קדימה
על העתיד ,אל מה שפה קורה בעיר שלנו רחובות.
ובהזדמנות זאת אני רוצה גם להודות לך כבוד ראש העיר על התמיכה במחאה
נגד האלימות כלפי נשים .יחד כולנו ננצח את האלימות נגד נשים ,ביום שלישי
תהיה מחאה אחרי צהריים ביום שלישי בשעה  17:30מול מכון ויצמן .ואם נסגור
באותה הנימה שפתחתי ,שצריך אומץ ,אז אכן מדובר באמירה אמיצה ,ואני
מאחלת שכן ירבו אמירות מסוג זה .חג שמח לכולם.
רחמים מלול:
חברתית.

פנחס

הומינר,

בבקשה,

ראש

הרשימה

החסידית

ברשות ידידי היקר ראש העיר רחמים מלול .תחזקנה
פנחס הומינר:
ידיך .אתה הובלת את העיר בעשור האחרון לדמות ולמופת איך שאפשר לפעול
בשוויון לכולם .וברשות חברי המועצה היוצאים וסגני ראש העיר ,וחברי המועצה
הנכנסים ,פקידות נכבדה וקהל קדוש ,וכמובן ברשות אשתי היקרה שנמצאת
איתנו פה.
בראשית דבריי ,אודה השם מאוד בפי ,ובתוך רבים אהללנו ,כי בלעדיו לא הייתי
כאן הערב .אני לא עומד כאן לבד היום .עומדים מאחורינו ,אמר ראש העיר
שצריך להגיד בלשון רבים  2,342איש ,שיצאו והצביעו ומגיע להם תודה .אבל לא
רק שלהם אהיה שליח ,אלא של כל תושבי העיר.
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אני מעלה בזי כרוני ומשתף אתכם ,בחג הפסח בשנת תשמ"ג ,כשהייתי אז ילד
קטן בגיל  , 7.5אי שם בבסיס במרכז הארץ ,בדרום הר חברון ,זה אחד האירועים
שאולי עיצבו את אישיותי הציבורית ,על אף היותי צעיר מאוד לימים .אני זוכר
זאת כאילו היה זה אתמול .סביב שולחן סדר גדול הסבנו ,לצד חיילים צעירים,
כשאבי מורי עורך את הסדר ומרעיף תחושת בית לכל אחד ואחד מהמשתתפים.
באותו זמן היינו כולנו משפחה אחת ,ואז הבנתי הרבה מאוד דברים.
גם למדתי על מידת מסירות הנפש של אבי למען הציבור .כי לא כל אחד היה
עוזב את ביתו החמים ויוצא עם משפחתו לערוך את הסדר בבסיס .אבל אז גם
הבנתי ,שבסוף כולנו משפחה אחת ,בני איש אחד נחנו ,וישראל ערבים זה לזה
במלוא מובן המילה .מאז המוטו מלווה אותי כמובן בהכוונתו של מורי ורבי,
כבוד ...האדמור מקרעשטנף שליטא שמחנך אותנו לכך.
לא איש דברים אנוכי ,מי שמכיר אותי יודע ,שדיבורים הם לא הצד הח זק שלי,
אלא דווקא בפן המעשי אני יותר מורגל .אולם יש רגעים ,שיש גם למילים ולא
רק למעשים משמעות רבה .זהו היום וזהו הזמן לבוא ולדבר אליכם ,תושבי
רחובות .ב  5 -השנים האחרונות לא הייתי חבר מועצה מן המניין ,אבל לא נתתי
ולא נחתי .פגשתי אלפי אנשים מכל שכבות הציבור ,טיפלתי ביותר מ 2,000 -
פניות ציבור ,והשתדלתי לעשות זאת ללא משוא פנים ומבלי לבדוק בציציות של
איש.
אנו מצויים בחג החנוכה ,ונשאלת השאלה למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת
הנשיאים .מפרש רש"י הקדוש ,כי כשראה אהרון הכהן את חנוכת הנשיאים,
חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה .ל א הוא ולא שבתו .אמר לו הקדוש ברוך
הוא 'חייך שלך גדולה משלהם ,שאתה מדליק ומיטיב את הנרות'.
אני הייתי רוצה ,שאחד הנושאים שמובילים את פעילותי הציבורית ,הוא ...שם
שמים על הבריות ,על פי הוראתו והדרכתו של מורי ורבי האדמור מקרעטשנף
שליטא ששלח אותי אל המשימה ,בפע ולותיי ובפעילות אנשי קהילתנו ,אנו
משתדלים לעשות כל מאמץ כדי להרבות כבוד שמיים .אם זה בפעילות חסד ,אם
זה באמצעות פעילותי העירונית .לפתע מגלים אנשים שאינם חרדים ,כי בניגוד
למה שחשבו ,אדם חרדי יכול לסייע לכל אדם באשר הוא ,ולפעול למען טובת כל
תושב י העיר ,מבלי ליצור חיכוכים והפגנות ,ובכך אנו מקדשים שם שמיים .זה
שכרי בכל עמלי.
בחנוכה נוהגים להוסיף מידי יום נר בבחינת מוסיף והולך .אנחנו מצויים ברוך ה'
בקדנציה השלישית שבראשות ידידי ראש העיר רחמים מלול ,ומכאן אפשר בעזרת
ה' רק להוסיף .עד היום היינו  3קדנציות כנגד  3נר ות .אפשר מכאן להמשיך
לפחות עוד  5קדנציות נוספות למען הציבור.
אני רוצה להודות לראש העיר על האמון שהביע בי בכל התקופות ובכל הזמנים,
וביתר שאת עם כינונה של קואליציה זו .אנחנו נכנסים עתה ,בסיעתא דשמיא ל -
 5שנות עבודה למען כל תושבי העיר ,ללא שום הבדל ,והציפיות מאיתנו גבוהות.
אני מתפלל לקדוש ברוך הוא ,שלא יגבה ליבי ול א ירומו עיניי ,ובזכות ...נציגם
של התושבים ,אצליח למלא את שליחותי הנאמנה.
אני רוצה להודות שוב לבורא עולם ,ומבקש להודות לכל האלה שהאמינו,
שפעלו ,שתמכו ועודדו ,וגרמו לכך שאהיה כאן היום .חנוכה שמח לכולם .
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רחמים מלול:
שאול צגהון.

תודה ,פנחס .זה היה נאום של  6מנדטים .אחרון חביב,

ערב טוב .אני אנסה לעשות את זה קצר ,כי אני רואה
שאול צגהון:
אנשים קצת קמים .פנחס ,הקדמת אותי ,אבל זה היה בדיוק הפוך ,אני הייתי
לפניך במספרים ,אבל הכל טוב 800 .קולות ,תשמע ,בכל זא ת 3,086 ,זה כיכר
העיר.
רחמים מלול:

אז ניתן לו לדבר גם אחריך.

בשמחה .כל הקהל ילך ,נשאיר קצת קהל .ערב טוב,
שאול צגהון:
ערב חגיגי ,באמת ערב משמח .דבר ראשון ,אני רוצה לומר באמת תודה לראש
העיר .בעברי ,עם שותפים שלי עבדתי אצלך ,עבדתי עם הרבה גופים .דורון הי ה
ככה שותף וגם המדריך שלי ,דורון המנכ"ל .אני מאוד מעריך אותך .וכמובן זוהר,
שותפים כבר  13שנים בעבודתי בעבר .אבל עבדתי על פי מדרגות פשוטות ,צעד
אחרי צעד .אביב היה מחזיק תיק שלי ,כבודו היה מחזיק תיק .אני עבדתי בשטח,
ועם השטח ככה גדלתי והגעתי למקום הזה.
אבל לפני הכל ,אני רוצה לומר תודה ענקית לאשתי היקרה ,היא יצאה ככה עם
הקטנה ,כי זה באמת הדבר הכי חשוב .בלי משענת הראש נתקע ,אז תמיד שתהיה
משענת .אתם לא יודעים שהיא באמת המנהיגה האמיתית בבית .אז אני סתם
עושה רעש.
פרט חשוב ,אנחנו מדברים קצת על חנוכה ועל תרבות כנכ ס .אז קצת על התרבות
שלי .מי שיודע ,יהודי אתיופיה הם היחידים שמחזיקים את ספר המקבים ,מקבים
עם ק' .יהודי אתיופיה לא חוגגים באתיופיה את חג החנוכה .אתם יודעים למה?
הם בין היחידים שמכירים את הספר בצורה הכי חדה .כי בחנוכה הכהן הגדול
הוא בעצם נתן רשות להילחם בשבת  ,ויהודי אתיופיה לא נלחמים ,אין שום מצב
שאיזשהו אירוע של מלחמה בשבת .זו הסיבה שאבותינו באתיופיה לא חגגו את
חנוכה .אבל מכירים את חנוכה בצורה הכי מלאה שיש ,חשוב שתדעו ,תרבות
כנכס .ככה מאמינה סיעת ככיכר העיר עוז.
יושבת פה חברה יקרה שלי ,יערה ספיר ,שליוותה או תי וגם היא היתה שותפה
שלי להרבה דברים אחרים .המון תודה ,יערה .באמת הערכה מאוד גדולה .אני
רוצה להגיד תודה לחברים החדשים שמצטרפים ,החברים החדשים ,ואנחנו נצטרך
את העזרה של כל הוותיקים ,אם תוכלו באמת לפרגן ,אז תפרגנו .אם לא ,אז
אנחנו נהיה במלחמה לא קטנה.
רחמי ם מלול:

לא בשבת.

לא בשבת ,כמובן .רצוי לא בשבת .לאופוזיציה יש
שאול צגהון:
תפקיד משמעותי ,ואני מאמין מאוד גדול בדמוקרטיה אמיתית ,ואני לא עושה
את זה ממקום ,כי ככה אנחנו מאמינים בסיעת כיכר העיר עוז .ולקואליציה גם
יש תפקיד משמעותי להביא תוצאות ,ובאמת להביא תוצאות .אנחנו מקווים
שאנחנו נוכל לעשות את זה.
משפט אחרון בהקשר של סיעת כיכר העיר עוז ,אנחנו רוצים להיות ב מקום של
עשייה ,התחדשות עירונית .ראש העיר מרים את הדגל בצורה שבאמת נותנת
כבוד והערכה .מי שמכיר את התושבים בקרית משה ,באושיות -
דוברת:

גם מילצ'ן.
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גם מילצ'ן ,חכי .רגע .מילצ'ן זה בהתחלה ככה ,כן?
שאו ל צגהון:
הערכה גדולה מהשטח אליך מר ראש העיר ,באמת .אנחנו מאמינים בטוב משותף.
אנחנו מקווים שהטוב של כל הסיעה שלנו באמת ייצר שיתוף וחיבורים ,ושיהיה
לנו ערב מקסים.
תודה רבה לנציגי הסיעות .מוריי ור בותיי ,למרות
רחמים מלול:
שהתנהלה פה מתקפה אישית נגדי ,אני החלטתי להבליג בגלל האירוע החגיגי
הזה .וכדי באמת להמשיך ולאחד ,כפי שאני עושה כבר  10שנים ,הן במועצה והן
בעיר .תודה רבה.
.7

מינוי ח"מ בנצי שרעבי וח"מ זוהר בלום לממלאי מקום וסגני ראש
העיר בשכר ,מכוח סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות ,סגניו וכהונתם) תשל"ה – . 1975

.9

האצלת סמכויות לסגני ראש העיר כמפורט בכתבי האצלת הסמכויות.

נעבור לחלק המעשי של הערב .מינוי סגני וממלאי
רחמים מלול:
מקום ראש העיר .מינוי חבר מועצה בנצי שרעבי וחבר המועצה זוהר בלום,
לממל א מקום וסגני ראש העיר בשכר מכוח סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות,
בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם ,תשל"ה –  . 1975אם כן ,ראשון חבר
המועצה בנצי שרעבי ,סגן ראש העיר בשכר ,וממלא מקום לראש העיר .ועל פי
פקודת העיריות חייבים להאציל לו סמכויות ,זה ההוראות של משרד הפני ם .אז
אני קורא את כתב האצלת הסמכויות.
"בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה –  , 1975הריני מאציל בזאת לסגן מ"מ ראש העיר חבר
המועצה בנצי שרעבי ,סמכויות ותפקידים בתחום המיסוי העירוני (ארנונה),
ובכלל זה בקרה ע ל אחוזי הגבייה ,גיבוש תכניות עבודה מול אגף המיסים,
הטמעת מדיניות ראש העיר בתחום ההנחות מארנונה ,ומעקב אחר מימושה.
פיקוח על מערך עררי הארנונה ,קיום ישיבות עבודה עם גורמים מחוץ ומתוך
הרשות לצורך ביצוע האמור לעיל ,וישיבה בראשות ועדת ההנחות (ועדת נזקק).
האצלת הסמכויות תהא בתוקף ,כל עוד יכהן מר בנצי שרעבי בתפקיד סגן ממלא
מקום ראש העיר בקדנציה הנוכחית ,אלא אם תבוטל על ידי קודם לכן" אין
סיכוי ,בנצי" .האצלת סמכויות זו כפופה עפ"י חוק לאישור מועצת העיר".
רבותיי ,מי בעד? פה אחד  ,תודה רבה לכם.
הוחל ט פה אחד למנות את ח"מ בנצי שרעבי לממלא
החלטה מס' :1-1-18
מקום וסגן ראש העיר בשכר ,מכוח סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות ,סגניו וכהונתם) תשל"ה – . 1975
הוחלט פה אחד לאשר האצלת סמכויות בתחום המיסוי
החלטה מס' :2-1-18
העירוני סגן ומ"מ ראש העיר בנצי שרעבי כמפורט בכ תב האצלת הסמכויות .
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רחמים מלול:
בלום.

הסגן הבא וממלא מקום ראש העיר ,חבר המועצה זוהר

"בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה –  , 1975הריני מאציל בזאת לסגן מ"מ ראש העיר חבר
המועצה זוהר בלום ,סמכויות ותפקידים בתחום החינוך ,ובכלל זה הטמעת
מדיניות ראש העיר במערך החינוך ומעקב אחרי מימושה ,גיבוש תכניות עבודה
בתחום החינוך ,ולשם כך קיום ישיבות עבודה עם גורמים מחוץ ומתוך הרשות,
גיבוש מדיניות עירונית ביחס לאזורי רישום ,למוסדות חינוך ,טיפול במערך בינוי
מוסדות חינוך בעי ר ,בתיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים ,תיאום וטיפול מול
משרד החינוך בקבלת הרשאות לבינוי" .זוהר ,אנחנו מחכים לעוד כמה הרשאות.
"האצלת הסמכויות תהא בתוקף ,כל עוד יכהן מר זוהר בלום בתפקיד סגן ממלא
מקום ראש העיר בקדנציה הנוכחית ,אלא אם תבוטל על ידי קודם לכן" .ראה ערך
בנצי שרעבי" .האצלת סמכויות זו כפופה על פי חוק לאישור מועצת העיר".
מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.
הוחלט פה אחד למנות את ח"מ זוהר בלום לממלא מקום
החלטה מס' :3-1-18
וסגן ראש העיר בשכר ,מכוח סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות ,סגניו וכהונתם) תשל"ה – . 1975
הוחלט פה אחד לאשר האצלת סמכויות בתחום החינוך
החלטה מס' :4-1-18
לסגן ומ"מ ראש העיר זוהר בלום כמפורט בכתב האצלת הסמכויות .
.8

מינוי ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ לסגן ראש העיר בשכר (  85%משרה),
מכוח סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות ,סגניו
וכהו נתם) תשל " ה – . 1975

ה סעיף הבא מינוי חבר המועצה עו"ד יניב מרקוביץ
רחמים מלול:
לסגן ראש העיר בשכר .ציינתי שהם בשכר? בסדר 85% .משרה מכוח סעיף 15
לחוק הרשויות המקומיות .הסיבה שעו"ד מרקוביץ בחר ב  85% -משרה ,זה על
מנת שהוא ימשיך להשתכר כמגיש אחת התכניות בערוץ  , 2אלה דרישות החוק.
הוא לא יכול לעבוד במשרה מלאה אם הוא רוצה להמשיך שם .עד שתתקבל חוות
דעת מהוועדה לניגוד עניינים במשרד הפנים ,האם אמנם אין ניגוד עניינים בין
התכנית בערוץ  2לבין תפקידו כסגן ראש העיר.
עו"ד מתן דיל:

יש לנו שאלה.

אחרי .רגע ,אני אסיים את כתב האצלת הסמכויות
רחמים מלול:
ותוכל לשאול .בסדר חברים ,הוא ישאל .אתה יכול לשאול גם על המשכורת של
ראש העיר ,זה בסדר.
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"בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה –  , 1975הריני מאציל בזאת לסגן מ"מ ראש העיר חבר
המועצ ה יניב מרקוביץ ,סמכויות ותפקידים בתחום שיפור פני העיר (שפ"ע) ,גנים
ועיצוב הסביבה ,ובכלל זה הטמעת מדיניות ראש העיר ומעקב אחר מימושה,
גיבוש תכניות עבודה בתחום הסביבה ,הטמעת שיטות עבודה וטכנולוגיות
חדישות בתחום שיפור חזות העיר והסביבה ,קידום פרויקטים מיוחדים לשיפור
איכות חיי התושבים ,בתיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים ,ולשם כך קיום
ישיבות עבודה עם גורמים מחוץ ומתוך הרשות וסיורי עבודה בשטח .האצלת
הסמכויות תהא בתוקף ,כל עוד יכהן מר יניב מרקוביץ בתפקיד סגן ממלא מקום
ראש העיר בקדנציה הנוכחית ,אלא אם תבוטל על ידי קודם לכן" .מיותר להוסיף.
"האצלת סמכויות זו כפופה על פי חוק לאישור מועצת העיר".
לפני ההצבעה ,רציתם לשאול משהו ,בבקשה.
רשימת רחובותי התכוונה להצביע בעד כל הסגנים
עו"ד מתן דיל:
אבל כשקראנו הסעיף על  85%משרה ,אז יש לנו כמה שאלות.
רועי שרעבי:

. 15% ...

לא ,תודה רבה .רועי ,אתה חבר מועצה חדש .קצת
עו"ד מת ן דיל:
כבוד .השאלה שלנו היא כזאת .מה שקרה במערכת הבחירות ,שמענו מיניב עצמו
שהבין שיש בעיה אמיתית עם שפ"ע ,ככה הוא הגדיר את זה ,ואני שמעתי אפילו
את יניב און אישי אומר שלטובת טיפול בבעיה ,כדי באמת לשפר את התחום הזה
כמו שצריך ,צריך סגן ראש עיר במשרה מלאה .מדובר בעבודה מאתגרת ,מורכבת,
זה ברור לכולם .לי לא ברור איך אפשר לעסוק ב  2 -משרות .אני לא יודע איך
אפשר לעשות את זה .כמו ששמעתי אותך ,שמעתי אותך יניב טוב היטב ,ואמרת
שבאמת להיות סגן ראש עיר זו באמת משרה נעלה וזה משהו שמאוד חשוב לך.
לא יודע איך אפשר להיות גם סגן ראש עיר וגם להתעסק בתפקיד נוסף ,להופיע
בטלוויזיה  3פעמים בשבוע 12 ,פעמים בחודש ,עבור  15%משרה .תקן אותי אם
אני טועה ,אך גם בהיותך משנה לראש העיר ,עסקת בתחום הזה אותו אתה
מבקש להמשיך ,זה מקור עיסוקך .כמו שאמרת ,רק  5שעות בשבוע ,ובשאר הזמן
פעלת וקידמת את רשת חוויות על פי המנדט שקיבלת מראש העיר .ישפוט
הציבור א ם הצלחת או הצטיינת בתחום ,לא אני .אך כן ברור לכולם שהעיסוק
הזה בטלוויזיה גוזל הרבה יותר זמן ,אנרגיות ומחשבה ממה שאתה מציג .למה
 85%ולא יותר מכך ,פחות מכך ,גם זה לא הבנתו את המתמטיקה.
תפקיד של סגן ראש עיר הוא  , 24/7מה לעשות ,תפקיד שצריך להקדיש לו את כל
הזמן שבעולם ,תפקיד הכי חשוב שיש ,תפקיד שהוא חשוב להצלחת העיר .אנחנו
רוצים אותך  100%מהזמן שלך סגן ראש עיר ,ואנחנו נתמוך בכך .אני חושב
שבעצם הבקשה הזאת ,ואני חושב שהפסדתם ,כי שוב ,זה מראה שזה לא בראש
מעייניך ,ולכן לא ברורה לי הבקשה הזאת ל  85% -משרה .תודה.
רחמים מלול:

טוב ,אתה רוצה לענות? בבקשה ,יניב.

מתן ,אני אענה לך 10 .שנים ,כולל חבר מועצה וכולל
עו"ד יניב מרקוביץ:
משנה לראש העיר ,עשיתי בהתנדבות מלאה .רשימת ההי שגים שלי ארוכה יותר
מהרבה מאוד אנשים שקיבלו שכר .מה לעשות ,אנשים נמדדים בעשייה שלהם.
*** קריאות מהקהל ***
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סיימת יוסי או לא? ולכן מתן אני משוכנע ,שבאותה
עו"ד יניב מרקוביץ:
מסירות שפעלתי  10שנים בלי לקבל שקל אחד מהעירייה ,והגעתי יום  -יום ,שעה -
שעה ,השקעתי יו תר מהרבה מאוד אנשים אחרים ,ואני לא משווה את עצמי ,ככה
אני אעשה גם בקדנציה הקרובה .וכפי שראש העיר אמר ,כל זה כפוף לאישור של
משרד הפנים .אני מבטיח לך לגבי שאלתך ,לגבי השעות והעיסוק והתעסוקה,
תאמין לי שהשעות מדויקות ועוד יותר ,כי לקחנו אקסטרה.
ודבר שני ,הנוש א הזה יעבור לבדיקה של משרד הפנים .אני משוכנע שהוא יעביר
את דעתו במהירות ,ולפי זה נעדכן כאן הלאה .אני לא רואה בזה שום פגם ,שום
סטייה מהדרך .כאשר מישהו מכוון למטרה ,הוא ישיג אותה ,עם השכר ,בלי
השכר ,עם האופוזיציה ,בלי האופוזיציה ,מה לעשות .ואני מזמין אותך ,כ י גם
אתה דיברת הרבה על שפ"ע ,אמרתי את זה גם לראש העיר .ובתור אחד שבא
ואמר שהוא לא רוצה את השכר ,הנה אני מזמין אותך לבוא ,לעזור בתיק
המשמעותי הזה ,ללא שכר ,ויחד נגרום לעיר להיות הרבה  -הרבה יותר יפה .אתה
מוזמן איתי ביחד.
עו"ד מתן דיל:

הבטחנו שנעזור .תקבל את העזרה.

בשמחה רבה ,בשמחה רבה .אתה מוזמן להגיע אליי.
עו"ד יניב מרקוביץ:
פגישה ראשונה ולשתף פעולה .בהצלחה.
רחמים מלול:

תודה ,מי בעד?

דודי אשכנזי:

 16בעד.

רחמים מלול:

 . 16מי נגד?

דודי אשכנזי:

 . 4סליחה 20 ,בעד 4 ,נגד .כולל אהרוני...

תוד ה רבה ,אז ברוב קולות אישרנו את יניב מרקוביץ.
רחמים מלול:
בהצלחה .יניב ,אני אמלא במקומך את ה  15% -בלי לשלם לי כלום.
הוחלט ברוב קולות למנות את ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ
החלטה מס' :5-1-18
לסגן ראש העיר בשכר (  85%משרה) ,מכוח סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות ,סג ניו וכהונתם) תשל"ה – . 1975
הוחלט פה אחד לאשר האצלת סמכויות בתחום שפ"ע,
החלטה מס' :6-1-18
גנים ועיצוב הסביבה ופרויקטים מיוחדים ל סגן ראש העיר יניב מרקוביץ
כמפורט בכתב האצלת הסמכויות .
. 10

מינוי סגן ראש העיר בתואר ,ח" מ אבנר אקוע ,למחצית הקדנציה.

סעיף  8מיותר אם כך .סעיף  , 9מינוי סגן ראש העיר בתואר,
רחמים מלו ל:
ח"מ אבנר אקוע .אין צורך בהאצלת סמכויות .אנחנו ממנים אותך בזה ,כמובן
באישור מועצת העיר ,לסגן ראש עיר בתואר למחצית הראשונה של הקדנציה,
ובמחצית השנייה יחליף אותך בעזרת ה' אמיתי כהן .מי בעד?
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דובר:

פה אחד.

רחמים מלול:

תודה רבה על הפה האחד.

הוחלט פה אחד למנות את ח"מ אבנר אקוע כסגן ראש
החלטה מס' :7-1-18
עיר בתואר במחצית הראשונה של הקדנציה ,במחצית השנייה של הקדנציה יחליף
את ח"מ אקוע בתפקיד סגן רה"ע בתואר ח"מ אמיתי כהן.
קביעת מועד קבוע לישיבות מ ועצת העיר מן המניין.

. 11

קביעת מועד קבוע לישיבות מועצת העיר מן המניין.
רחמים מלול:
אנחנו מציעים לקבוע את זה בראשית החודש ,בימי רביעי ,אלא אם יש לחברים
הסתייגות מהיום .חברים ,אולי בישיבה הבאה -
דוברת:

רחמים ,לעיתונאים יש.

אה ,אני מבין מדוע .או לי בגלל זה אני מציע את יום
רחמים מלול:
רביעי .אז אנחנו היינו גמישים בקדנציה הקודמת .נשב בין החברים ,לא עכשיו,
ונדון באיזה יום נוח לכם ,הכי נוח לכם .ואם זה יהיה מקובל על כולם ,אין
בעיה .אבל מבחינת הפקודה ,אנחנו צריכים לעשות את זה בתחילת החודש.
. 13

מינוי הרכב ועדת חוב ה – מכרזים.

מינוי הרכב ועדות חובה .הלילה הזה אנחנו נאשר
רחמים מלול:
במועצת העיר  2ועדות חובה כספים ומכרזים ,ומיד לאחר מכן פשוט ישיבה
קצרה של  2דקות ,מליאת בניין ערים .הכי כל חבר מועצה הוא משמש גם כחבר
מליאת בניין ערים ,ושם נבחר או נמנה יותר נכון את הנצי גים של כל סיעה
בוועדת המשנה לתכנון ובנייה .ברשותכם ,אחרי שאני אנעל את ישיבת המועצה,
נפתח מיד את ישיבת מליאת בניין ערים ,שם אמורים להתמנות נציגי הוועדה.
נתחיל דווקא במכרזים :עודד עמרם ,זוהר בלום ,אבי קינד ,שמויק דאנזאן ,רועי
שרעבי ,יניב מרקוביץ ,אמיתי כהן ,אבנר אקוע ,אסף אל  -בר ,שאול צגהון ,פנחס
הומינר ,אביב איטח ,מתן דיל ,דני מרשה .יועצת משפטית עו"ד מיכל דגן ,גזברית
דניאלה ליבי וגם מבקר העירייה .יו"ר הוועדה בנצי שרעבי .אתם רוצים לבחור
ממלא מקום בוועדה? ועדת הוועדות תקבע? בסדר גמור .תודה רבה .בעד אני
מבין שכ ולם ,כי יש פה נציגות לפי הפרופורציה של כל חברי המועצה.
הוחלט פה אחד למנות הרכב ועדת מכרזים (חובה)
החלטה מס' :8-1-18
כדקלמן :יו"ר – בנצי שרעבי ,חברים – עודד עמרם ,זוהר בלום ,אבי קינד ,עו"ד
שמואל דאנזאן ,רועי שרעבי ,יניב מרקוביץ ,אמיתי כהן ,אבנר אקוע ,אסף אל -
בר ,שאול צגהון ,פנחס הומינר ,אביב איטח ,מתן דיל ,דני מרשה .עובדי עירייה
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עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  1מתאריך 2.12.2018

– עו"ד מיכל דגן יועמ"ש ,דניאלה ליבי גזברית העירייה ,נפתלי אקרמן מבקר
העירייה.
. 12

מינוי הרכב ועדת חובה – כספים.

ועכשיו כספים :יו"ר הוועדה רחמים מלול ,ממלא מקם
רחמים מלול:
פנחס ה ומינר .חברים :עודד אמרם ,גיא צור ,אבי קינד ,אווה גור ,אורית שרגאי,
רוני באום ,עו"ד יניב מרקוביץ סגן ראש העיר ב  85% -משרה .תצחקו קצת ,קחו
את העולם בקלות .אבי מוזס ,שי קזיוף ,אסף אל בר שאוף צגהון ,רונן אהרוני,
אביב איטח ,קארין ברגינסקי .עובדי עירייה :דורון מי לברג ,אדר' דלית הראל,
דניאלה ליבי ,עו"ד מיכל דגן .תודה רבה .מי בעד?
דודי אשכנזי:

ראש העיר ,מבקר העירייה נפתלי אקרמן.

רחמים מלול:

מבקר העירייה נפתלי אקרמן.

הוחלט פה אחד למנות הרכב ועדת כספים (חובה)
החלטה מס' :9-1-18
כדלקמן :יו"ר – רחמים מלול רה"ע ,חברים – פנחס הומינר ,עודד עמרם ,גיא
צור ,אבי קינד ,אווה גור ,אורית שרגאי ,רוני באום ,עו"ד יניב מרקוביץ ,עו"ד
אבי מוזס ,שי קזיוף ,אסף אל  -בר ,שאול צגהון ,רונן אהרוני ,אביב איטח ,קארין
ברגינסקי .עובדי עירייה – דורון מילברג מנכ"ל העירייה ,אדר' דלית הראל
מהנדסת העירייה ,דניאלה ליבי גזברית העירייה ,עו"ד מיכל דגן יועמ"ש ,נפתלי
אקרמן מבקר העירייה.
למעשה סיימנו את ישיבת מועצת העיר .תודה רבה
רחמים מלול:
לכל המארגנים ,תודה רבה לדודי ,תודה לדורון אשר ארגנו .תודה לאכסניה
בראשות חנניה קורש.

_______________

_______________

דורון מ ילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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