עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  1מתאריך 19.11.2013

עיריית רחובות
ישיבת מועצה מן המניין מס' 1
מיום רביעי  ,ט " ז ב כסלו תש ע " ד  19 / 11 / 2013בשעה 18 : 00
באולם אשכול פיס ,בית ספר קציר א' ,חנה אברך 25
משתתפים :

רחמים מלול – ראש העיר  ,ח"מ בן  -ציון שרעבי – סגן ומ"מ
רה"ע ,ח"מ זוהר בלום – סגן רה"ע,

ח"מ מתן דיל – סגן

רה"ע ,ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ – המשנה לראש העיר ,ח"מ
עודד עמרם ,ח"מ אביב איטח ,ח"מ גיורא בן ארי ,ח"מ עו"ד
אמיר ירון ,ח"מ ד"ר רוני באום ,ח"מ אברהם קינד ,ח"מ ד"ר
מרה קנבל ,ח"מ רונן אהרוני ,ח"מ גלי אפל ,ח"מ אמיתי כהן,
ח"מ עו"ד אברהם מוזס ,ח"מ יפים זאיקה ,ח"מ יערה ספ יר,
ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ שלמה צבי מונטג ,ח"מ
יעל בק.

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  ,נחום איזנר – מבקר
העירייה  ,דודי אשכנז י – רל"ש ראש העיר.

חסרים :

ח"מ אבאי זאודה.
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סדר היום:
הענקת תעודת הוקרה לחברי המועצה יוצאת.
.1
.2

הצהרת אמונים לפי סעיף  24א' לפקודת העיריות.

.3

דבר נציגי הסיעות במועצת העיר.

.4

בחירת מ"מ וסגני ראש העיר.

.5

האצלת סמכויות לסגנים בשכר.

.6

קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הר שות.

.7

אישור הרכב ועדת כספים.

.8

בחירת ועדת מכרזים.

.9

קביעת מועד לישיבות המועצה (מחוץ לסדר היום).

. 10

בחירת ועדת הוועדות (מחוץ לסדר היום).
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  1מיום 19 / 11 / 2013
החלטה מס' :1-1-13

הוחלט פה אחד לאשר את ח"מ זוהר בלום כסגן ראש
העיר בש כר ומחזיק תיק החינוך.
הוחלט פה אחד לאשר ח"מ בנצי שרעבי כסגן ראש
העיר בשכר וממלא מקום ראש העיר.

החלטה מס' :3-1-13

הוחלט פה אחד לאשר את ח"מ מתן דיל כסגן ראש
העיר בשכר ומחזיק תיק פרויקטים ותחזוקה.

החלטה מס' :4-1-13

הוחלט פה אחד לאש ר את ח"מ יניב מרקוביץ כמשנה
לראש העיר ללא שכר ,ומחזיק תיק החינוך הבלתי
פורמלי ורשת חוויות.

החלטה מס' :5-1-13

הוחלט פה אחד לאשר את בעלי זכויות החתימה על
מסמכים הרשות כדלקמן :ראש העיר – מר רחמים
מלול ,ובהיעדרו ממלא מקומו – מר בנצי שרעבי,
מנכ"ל העירייה – ד ורון מילברג ,גזברית העירייה –
דניאלה ליבי.

החלטה מס' :6-1-13

הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת כספים כדלקמן:
יו"ר – רחמים מלול ,חברי הוועדה – בנצי שרעבי,
עודד עמרם ,אמיר ירון ,רוני באום ,יעל בק ,אבי
קינד ,מרה קנבל ,רונן אהרוני ,גלי אפל ,יפים זאיקה,
יערה ספיר ,שי קזיוף ,שלמה מונטג ,אמיתי כהן.

החלטה מס' :7-1-13

הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת מכרזים
כדלקמן :יו"ר – בנצי שרעבי ,חברים – עודד עמרם,
אביב איטח ,יניב מרקוביץ ,רוני באום ,יעל בק ,זוהר
בלום ,מרה קנבל ,רונן אהרוני ,גלי אפל ,יפים
זאיקה ,אבאי זאודה ,שלמה מונטג ,אבנר אקוע,
אמיתי כהן.

החלטה מס' :8-1-13

הוחלט פה אחד לאשר מועד קבוע לישיבות המועצה:
יום רביעי הראשון שבתחילת החודש הלועזי.

החלטה מס' :9-1-13

הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת הוועדות כדלקמן:
יו"ר – עודד עמרם ,חברים – זוהר בלום ,יניב
מרקוביץ ,אבנר אקוע ,מתן דיל  ,יערה ספיר ,אמיתי
כהן.

החלטה מס' :2-1-13
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שלמה טולדו :
לעמוד לשירת התקווה.

קהל נכבד ,לפתיחת הישיבה החגיגית ,הנכם מתבקשים

*** שירת התקווה ***
נא לשבת .ערב טוב אדוני ראש העיר ,מר רחמים
שלמה טולדו:
מלול ,הרב הראשי הרב שמחה הכהן קוק  ,חברי מועצת הע יר הנכנסים והיוצאים,
ראשי העיר בעבר ,יו"ר ועדת הבחירות השופט בדימוס הרן פיינשטיין .תושבי
ואזרחי העיר ,קהל נכבד .אני מתכבד לפתוח את הטקס לציון ישיבתה החגיגית
הראשונה של מועצת העיר ה  14 -בקטע נגינה בסקסופון 'יום אחד אפרוש
כנפיים' ,בביצועו של אדם גולדמברג ,תלמ יד מהקונסרבטוריון העירוני למוסיקה.
*** קטע נגינה ***
תודה לאדם גולדמברג מהקונסרבטוריון העירוני
שלמה טולדו:
למוסיקה .אני מתכבד להזמין את כב' השופט בדימוס מר הרן פיינשטיין ,יו"ר
ועדת הבחירות המוניציפאליות בעיר למסור דיווח על תוצאות הבחירות לרשות
המקומית.
שופט בדי' הרן פיינשטיין :ערב טוב לכולם .אני מוכרח לומר שאני מופתע לגמרי
מהטקס החגיגי .אני רגיל מתפקידי כיו"ר בחירות לכנסת  4פעמים ,שהיינו
חוגגים במרכאות בשעה  06:00בבוקר כשהיינו מסיימים את כל הספירות ,בין
ארגזים וסנדויצ'ים .ופה זה ממש מרשים וחגיגי.
לפני שאני קורא את הרשימות באופן פורמלי ,אני רק רוצה להגיד תודה על
שיתוף הפעולה שקיבלתי ממר דורון מילברג וממר לוזון ומנדיה ,שאני לא רואה
אותה פה .ולציין באמת שהבחירות עברו באמת כמעט בלי שום בעיה .ואני יכול
לומר את זה בהשוואה לכנסת ,שתמיד היו לנו בעיות ומלחמות וצ עקות ,והפעם,
יופי ,היה חלק כמעט לגמרי.
עוד דבר אחד לסיום ,כיליד המושבה ,אני עד היום אומר בבית שאני יורד
למושבה ולא לעיר ,וקצת צוחקים עליי .אני מאחל לרחובות להתפתח כעיר אבל
לשמור על האופי שהיה לנו של המושבה ,זה הייחוד של העיר הזאת.
ועכשיו לרשימת התוצאות .א ז לפי הרשימה שקיבלתי פה ,אני אלך לפי סדר ה -
א'  -ב' :א –  3מנדטים ,זו העבודה בראשות יניב מרקוביץ .טבג – הבית היהודי
אגודת ישראל ,בראשות אמיתי כהן 3 ,מנדטים .ל – רחובות ביתינו בראשות
זאיקה ,אני מקווה שאני אומר נכון את השם . 1 ,מחל – הליכוד בראשות רחמים
מלול . 5 ,ע – כיכר העיר עוז . 2 ,פה – בראשות זוהר בלום . 3 ,רח – בראשות מתן
דיל . 3 ,רצ – מרץ . 1 ,שסד – זו הרשימה הדתית המאוחד ,ש"ס יהדות התורה
ודגל התורה . 3 ,וזהו אני חושב ,אין יותר .שיהיה לכם בהצלחה.
רחמים מלול:

 ...לראשות העיר.

שופט בדי' הרן פיינשטיין :לא נתבקשת י לקרוא שום דבר בעניין.
שלמה טולדו:

ראש העיר מבקש לשמוע לראשות העיר.

רחמים מלול:

לפרוטוקול.

שופט בדי' הרן פיינשטיין :מר מלול נבחר כראש העיר כמובן.
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אני חושב שראש העיר ביקש לדעת בכמה קולות .אבל
שלמה טולדו:
כולם יודעים .אני מתכבד להזמין את ראש העיר הנבח ר ,מר רחמים מלול,
בבקשה.
קודם כל תודה להרן פיינשטיין ,אני חושב שנקטנו
רחמים מלול:
בצעד נבון למנות אותו כיו"ר ועדת הבחירות ,והוא עשה עבודה מצוינת .העובדה
שהוא שכח אותי ,לא גורעת מהעבודה המצוינת שהוא עשה .אדרבא ,כיוון שהוא
לא הכריז על האחוזים ,אלא הכריז עלי י שנבחרתי לראש העיר ,זאת אומרת ,זה
היה מאה אחוז ,לא? ככה אני מבין.
סעיף : 1

ה ענקת תעודת הוקרה לחברי המועצה היוצאת.

חברים ,נמצאים איתנו חברי מועצת העיר לשעבר
רחמים מלול:
שפורשים בגלל נסיבות כאלה או אחרות .אנחנו קודם כל נכבד אותם בהענקת
תעודת הוקרה ,בצי ון פועלם ובתקווה שעוד ישובו לזירה הפוליטית,
המוניציפאלית ,ולעשייה הציבורית .אני בטוח שרבים מהם עוד יעסקו בעשייה
הציבורית גם מחוץ לכותלי מועצת העיר .וזאת ההזדמנות להודות לכולם ,כל
איש ואיש בתחומו ,בתיק שהוא החזיק ,בוועדות שהוא השתתף בהן .כולן עשו
עבודת קודש  ,ובלי סיוע שלהם ,בלי העזרה שלהם ,לא יכולנו להגיע להצלחות
שהביאו ,איך אומרים בבר מצווה – עד הלום .אני מזמין את לואיס בר  -ניר ,חבר
מועצת העיר לשעבר .הבמה צפופה ,בגלל שיש  23הפעם.
מר לואיס בר  -ניר  ,כיהן בין השנים  2003ל  , 2013 -בין
שלמה טולדו:
השאר כמחזיק תיק התרבות והספורט ,מחזיק תיק פיתוח בר קיימא ,ייצג את
העיר באירועי תרבות רבים ובלט על רקע פעילותו לשמירה על איכות הסביבה
וייזום פרויקטים בתחום המחזור ,ניקיון ופיתוח בר קיימא.
מר גבי גולן כיהן בין השנים  2011ל  , 2013 -נטל חלק בדיוני וקבלת החלטות
במועצת העיר ,פעל רבות לסייע בפניות תושבים ולחיזוק ושיפור השירות
בשכונות.
מר חנניה וינברגר כיהן בין השנים  1998ל  , 2013 -בעל ניסיון רב בשירות הציבורי,
בלט בפעילותו למען התושבים ,בבחינות פעולות העירייה ובקידום .הוא לא
הגיע.
מר הרצל טובלי כיהן בין השנים  2008ל  , 2013 -בלט במעו רבותו החברתית ודאגתו
לתושבי השכונות ,פעל רבות למען הציבור כמחזיק תיק השכונות ,וקידם נושאים
לשיפור איכות החיים.
מר שאול ליבי כיהן בין השנים  1998ל  , 2013 -עמד בראש ועדת קשרי חוץ ,בלט
במעורבותו לחיזוק הקשרים עם הערים התאומות לרחובות ,כיהן כמחזיק תיק
הרווחה וי ו"ר איגוד ערים לכבאות באזור השפלה .אומר לי אמיתי שהוא הוותיק
מחברי המועצה ,אני לא בדקתי .הוא אומר שהוא זקן חברי המועצה הפורשים.
אדוני ראש העיר ,אתה מרשה לו לפנים משורת הפרוטוקול לדבר?
רחמים מלול:

מילה קצרה.

ערב טוב ,הנה מה טוב ומה נעים ,שבת אחים גם יחד.
שאול ליבי:
בשם כל חבריי היוצאים ,חברי מועצת העיר ,כמי שלמעלה מ  32 -שנים שירתתי
5
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  1מתאריך 19.11.2013

את העיר הזאת בשמחה ובאהבה ,אני רוצה לברך את כל חבריי שנבחרו שימשיכו
לעשות למען התושבים .ואת ידידי ראש העיר ,השם ישמור אותו ,להמשיך
בעשייה .ולכם ידידיי ,להיות לויאליים ,כדי שתמ שיכו לתפקד בשמחה ופיתוח
העיר .תודה רבה.
יישר כוח ,שאול .מר גלעד מזרחי כיהן בין השנים
שלמה טולדו:
 2008ל  , 2013 -היה יו"ר ועדת התחבורה העירונית ,נודע בתרומותיו הרבות
למשפחות נזקקות ולקידום הרווחה בקרב אוכלוסיות חלשות.
עו"ד עוזי סלנט כיהן בין השנים  2008ל  , 2013 -בלט בשותפותו בהחלטות מועצת
העיר ,בקיום דיון בכל תחומי איכות החיים ובפעילותו כיו"ר ועדת הביקורת.
מר שמשון צור ז"ל נולד והתחנך בעיר רחובות ,נשוי לשולה ואב גאה לגיא ,דנה,
מור ועידן .מבניה ובוניה של הארץ והעיר .ראש וראשון לכל דבר בקדושה
ובגמילות חסדים .או הב כל אדם ואהוב על הבריות .כיהן כחבר פעיל במועצת
העיר בין השנים  2008ל  , 2011 -נלקח בשיא עשייתו בן  59במותו .את התעודה
תקבל רעייתו הגב' שולה צור.
מר מנחם קליין כיהן במועצת העיר בין השנים  2003ל  2013 -כמשנה לראש העיר
וכמחזיק תיק הכספים .פעל לגיבוש בתקציב העיר וני ,כן פעל רבות למען שירות
לתושבים לקידום תנועות הנוער והתרבות בעיר.
עו"ד דיאנה רוזנבוים כיהנה בין השנים  2010ל  , 2013 -היתה שותפה לדיוני
מועצת העיר ותרמה לקידום החלטות המועצה .חברת דירקטוריון ה.ל.ר.
אנו מודים שוב לחברי המועצה היוצאים על פועלם למען העיר.
סעיף : 2

הצהרת אמונים לפי סעיף  24א' לפקודת העיריות.

אני מתכבד להזמין את ראש העיר להצהיר אמונים
שלמה טולדו:
ולהציג את חברי מועצת העיר הנבחרים .זה לדעתי אתה עושה מהמקום ,אם
אינני טועה.
זה חוק חדש שהתקבל בכנסת לפני מספר שנים
רחמים מלול:
בודדות ,שגם חב רי מועצת עיר צריכים להצהיר אמונים ולא רק חברי כנסת,
וזאת מתוך תקווה שיתרגלו ,ילמדו את ההצהרה וכך כשיגיעו לכנסת לא יגמגמו.
לאחר שכל חבר מועצה יישבע אמונים ,הרל"ש יעבו ר
שלמה טולדו:
ויחתים אתכם על הצהרת אמונים .זאת אומרת ,זה שטר התחייבות ,רבותיי.
בבקשה ,אדו ני ראש העיר.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
רחמים מלול:
באמונה את שליחותי במועצה .ולפי סדר הא'  -ב' ,אני מזמין את חבר המועצה
אבנר אקוע ,ראש רשימת שסד ,בבקשה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
אבנר אקוע :
באמונה את שליחותי במועצה.
רח מים מלול:

זוהר בלום ,בבקשה.

שלמה טולדו:

לפי סדר הא'  -ב' .גלי אפל.
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אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
גלי אפל קסטל :
באמונה את שליחותי במועצה.
רחמים מלול:

אביב איטח.

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
אביב איטח:
באמונה את שליחותי ב מועצה.
רחמים מלול:

זוהר בלום.

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
זוהר בלום :
באמונה את שליחותי במועצה.
רחמים מלול:

גיורא בן ארי.

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
גיורא בן  -ארי :
באמונה את שליחותי במועצה.
רחמים מלול:

רוני באום.

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
ד"ר רוני באום:
באמונה את שליחותי במועצה.
רחמים מלול:

יעל בק.

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
יעל בק:
באמונה את שליחותי במועצה.
רחמים מלול:

מתן דיל.

אני מתחייב לשמור אמונים למדי נת ישראל ולמלא
עו"ד מתן דיל:
באמונה את שליחותי במועצה.
תוך כדי המשא ומתן הקואליציוני היה הרבה זמן
רחמים מלול:
לחברים ללמוד את ההצהרה בעל פה .כמו שהם משננים לפני כן את 'הרי את
מקודשת לי' .יפים זאיקה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
יפים זאיקה :
באמונה את של יחותי במועצה.
רחמים מלול:

אמיר ירון.

ערב טוב .אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל
עו"ד אמיר ירון:
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
רחמים מלול:

אמיתי כהן.

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
אמיתי כהן:
באמונה את שליחותי במועצה.
רחמים מלול:

א בי מוזס.

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
עו"ד אבי מוזס:
באמונה את שליחותי במועצה.
רחמים מלול:

שלמה צבי מונטג.

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
שלמה צבי מונטג :
באמונה את שליחותי במועצה.
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מסיעת כיכר העיר לצערנו נעדר חב ר מועצת העיר
רחמים מלול:
אבאי זאודה מטעמי בריאות .נאחל לו בהזדמנות הזאת רפואה שלמה .יערה
ספיר ,בבקשה.
אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
יערה ספיר:
באמונה את שליחותי במועצה.
רחמים מלול:
מתחיל בא' .עודד עמרם.

רונן ,גם אותך שמו בסוף בגלל הריש .אפילו אגד

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
ע ודד עמרם:
באמונה את שליחותי במועצה.
ד"ר מרה קנבל ,שבהזדמנות הזאת נאחל לשמעון הבעל
רחמים מלול:
היקר הרבה בריאות ורפואה שלמה.
אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
ד"ר מרה קנבל :
באמונה את שליחותי במועצה .
דודי ,מטעמי שוויון בין המינים ,הייתם צריכים לשים
רחמים מלול:
שם לוכסן/ת' .מתחייב/ת .כמו דרוש/ה .דילגתי על יניב ,באמת בטעות .לא
לשבור בגלל זה את ההסכם .אז יניב מרקוביץ ,בבקשה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
עו"ד יניב מרקוביץ:
באמונה את שליח ותי במועצה.
רחמים מלול:

תודה .שי קזיוף.

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
שי קזיוף :
באמונה את שליחותי במועצה.
רחמים מלול:

אבי קינד ,בבקשה.

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
אבי קינד:
באמונה את שליחותי במועצה.
רחמים מלול:
בבקשה.

מכיו ון שהתחלנו ב  -א' ,נסיים גם ב  -א' .רונן אהרוני,

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
רונן אהרוני :
באמונה את שליחותי במועצה.
רחמים מלול:

ועכשיו אחרון  -אחרון חביב ,בני שרעבי בבקשה.

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
בן ציון שרעבי:
בא מונה את שליחותי במועצה.
סעיף : 3

דבר נציגי הסיעות במועצת העיר.

נעבור לברכת ראשי הסיעות ,ונפתח בראש הסיעה
שלמה טולדו:
הגדולה ,ראש העיר מר רחמים מלול ,בבקשה .אדוני כב' השופט ,מר ארן
פינשטיין ,שוב תודה לך .ראשי העיר לשעבר ,יחזקאל הר מלך ,מיכאל לפידות,
יעק ב סנדלר ושוקי פורר .אני מקווה שזה היה הסדר הכרונולוגי ,נכון? חברי
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מועצת העיר לשעבר ,חברי וחברות מועצת העיר הנוכחיים .מנכ"ל העירייה דורון
מילברג ,מנהלים ,מנהלות ,עובדים ,עובדות ,בני המשפחות הנרגשים .קהל נכבד,
גבירותיי ורבותיי.
ספר בראשית ,שבו אנחנו קוראים בשבועות האלה ,איננו רק ספר האבות ,הוא
גם ספר החלומות .ו בפרשת השבוע מופיעים בתחילתה שניים מהם ,והם חלומות
יוסף .והחלומות מדברים על מנהיגות ,על מלכות ועל הכפופים אליה ,אל המלך,
אל המלכות .וחלומות שר המשקים ושר האופים שמופיעים בחתימת הפרשה,
עוסקים בתופעה הפוכ ה .הכפופים חולמים על מלכם .פרשנים וחוקרים רבים
עסקו בשאלת החלומות ומהם באים להביע .בזה לא נעסוק היום ,זהו נושא רחב
מאוד.
נעסוק בחלומות שלנו ,בשאיפות של כולנו .לא באלה של הלילה ,אלא באלה של
היומיום .ולכולנו כידוע יש חלומות ,וכולנו נמצאים כאן בערב הזה בגינם של
אותם חלומות ,של אותם שאיפות .וככל שאנחנו מגשימים ,אנחנו חולמים עוד.
אנחנו שואפים יותר .בלי חלומות ,וללא שאיפות ,אין מגיעים אל הפסגה ,אין
מגיעים אל היכולות והכישורים שהאלוקים חנן אותנו בהם.
ידידיי ,חברי וחברות מועצת העיר .נבחרים שליחי ציבור משתייכים לא חת
מקבוצות החולמים השאפתנית ביותר .איש  -איש וחלומו הוא .נכון כי פעמים
רבות השאיפות והחלומות של האחד ,מתנגשים בשל זולתו .אך יש להניח כי לא
רק הכבוד והמעמד מהווים בסיס לחלומותינו .אלא בעיקר הרצון והמוטיבציה
לשרת את הציבור ולתרום לחברה על הצד הטוב ביותר .האיש אשר השליחות
הציבורית זורמת בעורקיו ,יחלום וגם יגשים ,ישאף וגם יגיע .יגשים את שליחותו
ויגיע אל מעמדו ,וככל שיברח מן הכבוד ,הכבוד ירדוף אחריו.
ובנימה אישית אספר לכם כי בנעוריי שאפתי וחלמתי ,לא להיות פוליטיקאי ולא
ראש עיר .שאפתי להיות איש חינוך והצלחתי להגשי ם זאת במשך  30שנה .מאידך
גיסא ,לשליחותי הציבורית ולפוליטיקה המקומית והארצית יש להודות ,הגעתי
ממש באקראי .לא אלה היו חלומותיי ולא שאיפותיי .אך משנדבקתי בחיידק
העשייה הציבורית ,או אז נתגברו החלומות והתעצמו השאיפות.
אך עיקרון אחד עמד תמיד לנגד עיניי .משנבחרת  ,משהגעת ,הקדש א ת עצמך ,את
כל זמנך ,והרבה פעמים על חשבון בני ביתך .סליחה בתי מירב ,את נמצאת פה.
לציבור ,לבוחרים ,דאג לרווחתם ,הטה אוזן לבקשותיהם ,נתב אותם במבוכי
הרשות ,סייע להם במצוקותיהם וגם אם קצרה ידך מהושיע ,מילאת את שליחותך
והצלחת להעלות חיוך על שפתי האזרח שהיה מאוכזב עד הגיעו אליך .והכבוד
והמעמד חברים יקרים ,סופם לבוא.
גבירותיי ורבותיי ,רשות העיר לפני  4שנים הוטלה עליי במפתיע ובנסיבות
מיוחדות .נכון שהבחירה היתה חלום ,אך החלום הזה לא נחלם על ידי קודם .אך
משנבחרתי ,אז באמת התחלתי לחלום ולשאוף קדימה .ז את כדי להצדיק את
הבחירה ולהוכיח לציבור שעל אף חששותיו ופחדיו ,אצליח להיות ראש העיר של
כולם .ולמיטב הבנתי ,על פי תוצאות הבחירות שנתקיימו לפני  3שבועות בדיוק,
הצלחנו אני וחבריי ,חברי מועצת העיר ,בשיתוף פעולה מלא של עובדי ועובדות
העירייה היקרים ,לשרת את כלל ה ציבור ללא משוא פנים וללא העדפות
סקטוריאליות .וזה היה הסוד להצלחה.
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משנבחרתי אז ,חלומי היה אחד ,וממנו הסתעפו כל התכניות – לראות תושבים
שמחים ,מרוצים ,ולהיות גאים שהם תושבי העיר רחובות .ואני חושב שהגענו
למצב הזה שהיום התושבים אומרים 'אני גאה להיות רחובותי'.
ומשזו הינה המטרה המרכזי ,אנחנו צריכים לתעל ולהקדיש את הכל אליה ,אל
המטרה הזאת .הכל ,כלומר תקציבים ,זמן ,נאמנות ,מסירות ,הקשבה והשירות
האיכותי לתושב.
ואמנם ,חברים וחברות ,את מה שנעשה בעיר בשנים האחרונות ,אתם רואים
ושומעים .בחינוך ,בתרבות ,בתשתיות ,בשיפור ח זות העיר ,בשירות לתושב ועוד
ועוד .והעידו על כך  84%מהמצביעים ב  22 -באוקטובר ,וזו באמת ההזדמנות
להודות לכל התומכים בצורה המאסיבית ביותר.
אבל חברים יקרים ,זה נכון שהתוצאה מחמיאה ומשובבת נפש ,אך מאידך גיסא,
היא מאוד מחייבת ומאוד מאתגרת .קשה להגיע לפסגה ,אך קשה עוד יותר
לשמור עליה ,ובוודאי לטפס אל מעבר לה .ולכן ,מוטלת עליי ועליכם חברי
המועצה ועל עובדי ועובדות העירייה ,החובה להביט קדימה ולשאוף לכך שהעיר
תמשיך לפרוח ולהתפתח ולהיות כפי שהיא כבר היום ,העיר האטרקטיבית ביותר
למגורים בשפלה .פרויקטים רבים שיזמנו בקדנציה המסתיימת היום ,הגיעו גם
הם לסיומם ,ולא כאן המקום לפרט אותם .בקדנציה החדשה נמשיך ונשלים
בעזרת ה' את הפרויקט ים הנמצאים בעיצומם ,ובראשם היכל התרבות בית העם,
שאמור להיפתח בסביבות אפריל  , 2014השוק העירוני ,מתנ"ס חוויות חדש
ומפואר ברחובות החדשה ,אולם ספורט חדש ומפואר בקציר ,עברתם על ידו
קודם .הפרדה מפלסית  139בצפון העיר 141 ,בגד פינשטיין ,התחילו לעבוד בימים
הללו .כביש  , 411המחבר בין צומת גבירול לצומת בילו .שיפוץ בית התרבות,
הקמת מועדוני נוער בכל שכונות העיר ,המשך פיתוח וטיפוח בשכונות
הוותיקות  ,המשך תנופת הבנייה בשכונות החדשות ,פרויקט לזוגות צעירים
שההרשמה אליו החלה בימים האלה כפי שהבטחנו .בניית מוזיאון יהדות תימן
ושבטי ישראל.
אלה פרויקטים גדולים שנמצאים בעיצומם ,ותוך כדי הקדנציה הזאת נשלים
אותם ונתחיל גם בפרויקטים חדשים ,הקמת מרכז לנוער וצעירים ,הקמתם של
עוד מוע דוני נוער בשכונות ,הקמת מתנ"ס חדש לציבור החרדי ,חיבור כביש בגין
ל  , 431 -פרויקט ה  BRT -נתיב תחבורה ציבורית ברח' הרצל .הקמת פארקים
חדשים ,משיכת עסקים ומסחר לפארק הורוביץ ,הקמת פארק תמר ב' שמתן
התוקף לתב"ע שלו עומדת להסתיים בימים הללו כפארק הייטק נוסף .בשילוב
ב נ יית פארק הצפון לרווחת כל התושבים ,קידום תכניות פינוי בינוי ותמ"א , 38
ייזום תכניות לדיור בר השגה ועוד ועוד.
ומעל הכל ,קידום מערכת החינוך ,הן החינוך הפורמלי והן החינוך הבלתי פורמלי,
והבאתה למצוינות .יש לזכור כי המערכת זכתה לפרס החינוך המחוזי וכי
תוצאות מבח ני הבגרות מהוות עלייה רצופה ועקבית בשלוש השנים האחרונות
בכמעט  . 10%מ  58% -לכמעט  . 68%המשך פיתוח חיי התרבות בעיר לכל סוגי
האוכלוסייה ,ולא בכדי זכתה העיר לפרס שרת התרבות ,המקום השני מבין
הרשויות הגדולות אחרי חיפה ,וזו באמת מהפכה.
כל עוד יושג בלשכה גם את חמש כוכבי היופי שמוענקים לנו על ידי המועצה
לארץ ישראל יפה כבר זו השנה הרביעית ברציפות .כל זאת יושג ,חבריי חברי
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המועצה ,אם נעבור בכוחות משותפים שלכם ,של העובדים ,ונדאג שכל תושב
ותושבת יקבלו את השירות והיחס הטובים ביותר.
גבירותיי ורבותיי ,לא יכולה להיות התחלה ט וב יותר לקדנציה החדשה מאשר
המחזה הזה שנגלה לעינינו בערב הזה .קואליציה ,לא יודע אם להגיד מקיר לקיר
או ממדרגה למדרגה ,אבל זאת קואליציה מקיר לקיר ,ומגיע לכם מחיאות כפיים,
של  23חברי וחברות המועצה ,מחזה נדיר שלא היה מעולם בעיר ,ואני לא יודע
אם יש עוד רשויות ב א רץ שהצליחו בכך .מחזה נדיר ומרגש אפילו יותר מ 84% -
שאני זכיתי להם ,האמינו לי .והאמת ,על זה ,על קואליציה כזאת לא יכולתי
אפילו לחלום ,אם נחזור לראשית הנאום.
חברים ,החלומות של יוסף הסתיימו בפסוק הידוע שהאחים שנאו אותו "וישנאו
אותו על חלומותיו ועל דבריו" .החלומ ות של שר המשקים ושר האופים הסתיימו
בהעברת אחד השרים מתפקידו ואפילו בתלייתו על עץ .החלומות שלנו גרמו
לאחווה הנהדרת הזאת ,לרעות הנפלאה הזאת להתאחד מקיר לקיר ,מין הסיעות
החילוניות עד הסיעות החרדיות ,וזה מראה איך אנחנו יכולים לחיות בעיר הזו
שהיא מלא בסקטורים ש ונים ,שהיא מגוונת באוכלוסייתה ,ולשמור על הסטטוס
קוו ,על המרקם העירוני העדין ,ביחד ,באהבה ,באחווה ,בשלום ורעות.
ואני מודה לכם באמת על שיתוף הפעולה ועל הרצון לתרום ולהירתם לעשייה
הציבורית הענפה .ואני מבטיח לכם שעל אף שנבצר ממני להגשים את כל
החלומות שלכם ,את ם תזכו לשיתוף פעולה מלא מצידי ,ולכל המשאבים
הדרושים למשימותיכם.
אני חייב גם בהזדמנות הזאת להודות לכל צוות העובדים והעובדות הן מלשכת
ראש העיר והן מכל האגפים ,החל בלשכה המשפטית ,המשך דרך מינהל ההנדסה,
הגזברות ,ועד העובדים .כל המחלקות ,כל האגפים ,אגף לאיכות הסביבה ,ועוד
ועוד .אגף לשיפור פני העיר .לא רוצה למנות את כולם ,שמא אשכח מישהו.
ובאמת להודות להם שהם היו שותפים להצלחה האדירה הזאת.
ולגבי המשא ומתן הקואליציוני ,אני רוצה להודות לצוות המשא ומתן שליווה
אותי ,ליוו אותי בכחמה ,במסירות ,בוויתורים הדדים ,ובסבלנו ת אין קץ .ידידי
חיים אברהם ,גיא צור ,עודד עמרם ורמי מדהלה .כל הכבוד לכם על הסבלנות
ועל ההבנה ,ועל כך ששמעתם גם בקולי לפעמים .אתם רואים את התוצאה .אין
ספק שזאת הצלחה אדירה.
ועכשיו לסיום ,כיוון שהגענו לאחדות שורות נפלאה שכזו ,אני אסיים את דבריי
באופן הבא .ר חובותים ,מחר תוכלו לצאת לכיכר העיר ,לחולל במרץ ולשמוח על
הליכוד חסר התקדים ברחובות ביתנו .האהבה והאחווה המסמלות את הבית
היהודי לדורותיו ,כפי שמובא במקורות ה ש"ס והמתקיימות בינינו גם היום,
מוכיחות כי לא רק שיש לנו עבר ,אלא יש ל נו גם עתיד .אז קדימה חברים,
לעבודה עם כל הלב .תודה רבה.
אלה היו דבריו של ראש העיר .אתם בבעיה ,מכובדיי,
שלמה טולדו:
כי כעת על פי הזמנת ראש העיר ,כל ראש סיעה צריך לברך בשם סיעתו .קשה
מאוד אחרי הדברים האלה .אני אזמין ואתם תברכו .מר אבנר אקוע ,ראש סיעת
יהדות התורה ש"ס.
ערב טוב לכולם .האמת שאחרי נאום כזה ,אין מה
אבנר אקוע :
לומר עוד .אבל אי אפשר בלא כלום .כב' ראש העיר רחמים מלול ,ראש המועצה
11
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  1מתאריך 19.11.2013

הדתית אלדד גדסי ,חבריי וחברותיי למועצת העיר .עובדי העירייה ,אורחים
נכבדים.
תנועת שס"ד זכתה לאמון הבוחר והכניסה  3חברי ם למועצת העיר .אנו נבחרי
הציבור שקיבלנו את אמון הציבור ,מאמינים באמונה שלמה ששליחות זו מחייבת
אותנו לראות מול עינינו את תושבי העיר המצפים מאיתנו לשמור על צביונה...
כמו כן ,להרחיב אותה בכל המישורים ,הן החינוכיים ,חברתיים והתרבותיים
והתשתיות ,ובפרט עזרה לפרט  ,שזה הדבר החשוב יותר .לשמור על האחדות בין
כל רבדי האוכלוסים ,דתיים ,חילוניים ועוד .ומי ייתן שהשלום ישרור בינינו עד
ביאת המשיח צדקנו במהרה בימינו .אמן.
שלמה טולדו:

מר זוהר בלום ,ראש רשימת יש עתיד.

ערב טוב ראשי העיר בעבר ,אלה שבאו ופתחו וק ידמו
זוהר בלום :
את העיר ,ונתנו לנו להמשיך .ידידי ראש העיר היוצא והנכנס .הציבור ברחובות
אמר את דברו .אני לא חושב שזה קרה אי פעם ברחובות 84% ,ומועצה מקיר
לקיר .אני יודע שלפני המועצה התקשר אליך אסד לשאול איך עושים את זה על
מנת לעשות שם סדר.
חבריי למועצת העיר היוצאים והנ כנסים ,הציבור ברחובות אמר את דברו .הוא
אמר את דברו חד משמעית – מאמינים בעשייה ,מאמינים בפיתוח העיר .וראש
העיר ,אתה הצבת רף מאוד גבוה לך ולחברי המועצה ,ואנחנו צריכים לעמוד בזה.
הציבור מרוצה ,אבל בשביל לשמור על זה ,אנחנו צריכים לעבוד קשה.
ואנחנו נבחרנו היום לשים בצד את כל הפוליטיקה ,את כל התככים בינינו,
הבחירות הן רק עוד  5שנים .אז היום אנחנו באים לעבוד ,להפשיל שרוולים,
להמשיך לפתח את העיר ,להמשיך להצעיד את החינוך ,את התרבות ,את הספורט,
אנחנו לשירות התושבים וראש העיר אנחנו לשירותך .שיהיה לנו ערב נעים
וקדנציה מוצלחת.
שלמה טולדו:

גב' יעל בק ,ראש רשימת מרץ.

אז ככה ,לא נאמר לי להכין נאום ,אבל אני יכולה
יעל בק:
להגיד שאני נרגשת וגאה לעמוד בראש רשימת מרץ רחובות אחת ,ואני מבטיחה
להמשיך במסורת המפוארת של עשייה למען כל תושבי רחובות ומצביעינו בפרט.
ואני רוצה לאחל לכולנו ,לראש העירייה מר רחמים מלול ולכל חברי המועצה
הנכנסים ,המון  -המון בהצלחה ,ותודה לתושבים.
שלמה טולדו:

עו"ד מתן דיל ,ראש רשימת רחובותי.

ערב טוב לכולם ,אדוני ראש העירייה ,מנכ"ל העירייה,
עו"ד מתן דיל:
ראשי העיר לשעבר ,חבריי למועצת העיר לשעבר ,חבריי למ ועצת העיר החדשים,
חדשים יותר ,חדשים פחות ,הוותיקים ,חבריי ,תושבי העיר רחובות ,מכובדיי
כולם .הנה הבת שלי אומרת שהכל נכון .עלמה ,שמעו אותך.
אז הערב הזה מאוד מרגש ,ערב מחונן ,ערב של התחלה חדשה .אז הערב הזה,
ככה לפני שחשבתי היום באמת מה אני אומר בערב המיוחד הז ה ,ערב של
התחלה חדשה ,אבל גם ערב של התגשמות של הרבה מאוד דברים עבורי .ככה
חשבתי באמת מה המילים הנכונות ,מה המסר הנכון ,מה לבחור לומר ,מה לא
לומר.
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וככל שחשבתי ,התנגנה במוחי איזושהי תפילה .והתפילה הזאת ,אני חושב שהיא
מאוד מתאימה ,כי כל חברי המועצה שנמצאים כ אן ,כל חבריי למועצת העיר ,יש
מכנה משותף אחד ברור ,כולם ,כשהם החליטו למועצה ,הם החליטו שהם עושים
את זה כדי לשרת את תושבי העיר רחובות .להיות פוליטיקאי ,להיות חלק
מהעשייה .יש לזה גם הקרבה כמו שראש העיר הזכיר .הקרבה מאוד גדולה ,כל
אחד מהמקום שלו.
ואנחנו יוצאי ם לאיזושהי דרך ,שהדרך הזאת יכולה להיות רצופה מכשולים ,היא
יכולה להיות רצופה דברים נפלאים ,אבל זו דרך שכל אחד בוחר ללכת בה .ואני
חושב שקטע הקריאה ,התפילה שאני רוצה לקרוא בפניכם ,הוא מבטא בצורה
מאוד יפה ,וזה מה שאני רוצה לאחל לנו ,לחברי המועצה ובכלל לתושבי העיר
רחובות לדרך:
"יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו ,שתוליכנו לשלום ,ותצעידנו
לשלום ,ותשמחינו לשלום ,ותנחינו אל מחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום.
ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך ומכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא על
הע ולם .ותשלח ברכה במעשה ידינו ,ותת נינו לחן ,לחסד ולרחמים בעינך ובעיני
כל רואינו ,ותשמע כל תחנונינו ,כאל שומע תפילה ותחנון .ברוך אתה ה' ,שומע
תפילה".
אני נמצא כאן הערב בגלל שהאמנתי .אני נמצא כאן בערב בגלל שהרבה מאוד
אנשים האמינו .ולפני  3וקצת חודשים 4 ,חודשים ,כשהחלטתי לצאת למסע הזה,
והחלט תי להקים רשימה עצמאית וקראתי לה רחובותי .כי בסופו של דבר אנחנו
באים לשרת את הרחובותים ,את רחובות שלנו ,את הרחובותים שלנו פה
ברחובות .אז כשהחלטתי להקים את הרשימה ,אז אחד מהדברים הראשונים
שעושים ,זה לשכור מטה ,אחד מהדברים הראשונים.
אז החלטתי להקים באמת ,לשכ ור מטה ושכרתי אותו בהרצל  , 201כולנו מכירים
אותו בתור הבורגראנץ' לשעבר .וכך אני זוכר שביום הראשון אחרי שקיבלתי את
המפתחות ,אז הגעתי באמת למטה ,ועמדתי שם בחלל הגדול והריק .ככה נשמתי
נשימה עמוקה ,אמרתי 'יאללה ,מתחילים' .וכדי להתחיל ,אתה צריך הרבה דברים
טכניים  .אתה צריך כסאות ,שולחנות ,ציוד משרדי ,מחשבים ,ואתה צריך אנשים.
ולאט  -לאט הגיעו עוד ועוד .עוד חברים ועוד אנשים שהאמינו בדרך .ולאט  -לאט
באמת האמינו ברשימה שאני לא אובייקטיבי לומר מה אני חושב עליה ,מדהימה,
אבל רשימה באמת איכותית ,רשימה של אנשים שבאים לעבודה ,ש באים לעשות
למען תושבי העיר רחובות.
ולאט  -לאט באמת ככה זה רקם עור וגידים ,והנה ,אנחנו אחרי הבחירות ,באמת
בגלל הרבה מאוד אנשים ,בגללכם ,אנחנו נמצאים היום עם  3מנדטים ,עם האמון
שראש העיר בנו ,ברשימה שלי ,ונתן את הסמכויות הנכונות כדי להמשיך לשרת
את הציבור שבחר בנו ,אבל בכלל את כל תושבי העיר רחובות .אני רוצה לומר
לכם ,בשם רונן ובשם גל י ובשמי ,שאנחנו באנו לשרת אתכם ,מבוקר עד לילה,
באנו להיות כאן בשבילכם ולשירותם ולרשותכם ,ואני אומר את זה מכל הלב.
אני רוצה לסיום להודות ,אני רוצה להודות להרבה מאוד אנשים .אני לא אע שה
את זה כאן ,אני אעשה את זה בנייד .אבל אני רוצה להודות באמת למשפחת
רחובות ,למשפחת רחובותי ,למשפחתי שלי ,לאחיותיי ,לאמי ,ל  2 -הנשים היקרות
שמלוות אותי ,אחת פחות ,אחת רק  7חודשים אבל אחת הרבה יותר ,ונותנות לי
המון  -המון כוח להמשיך ולעשות את מה שאני אוהב ,להמש יך ולהיות במועצת
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העיר ולשרת את הציבור ,לשרת את רחובות 2 .הנשים האלה ,נשים יקרות שאני
אוהב מאוד ,ובאמת בזכותן ,ולא בתור קלישאה ,באמת בזכותן אני יכול להיות
במועצת העיר ,להיות בעירייה הרבה מאוד שעות ולהקדיש את עצמי לציבור .אני
רוצה לומר לך אפרתי ,אני אוהב אות ך ,אני מעריץ אותך .תודה לך על הכל .תודה
לעלמה שרק להריח אותה ולהסניף אותה בבוקר נותן לי הרבה מאוד כוח
ואנרגיות.
ואני רוצה לסיום להזכיר רק עוד אדם אחד ,ואתם יודעים במהלך הקדנציה
האחרונה זכיתי בתמיכתו של ראש העיר בהנהלת העיר לעשות למען הצעירים,
למען הנוער ,ל מען התרבות של העיר ,למען שגשוגה של העיר בכלל.
והיו לי הרבה מאוד רגעים קשים יותר ,קשים פחות ,אבל היה גם הרבה מאוד
רגעים מרגשים .הרבה מאוד רגעים שבזכותם אתה מבין למה אתה שם .הרבה
מאוד שמחה ,אני מאושר לעשות את מה שאני עושה .ויש אדם ,שהיה מאושר
אפילו יותר ממנ י ,שלאורך כל הדרך ליווה אותי .והאמינו לי שבערב הזה הוא
היה הראשון שהיה מגיע ,אני רוצה להזכיר אותו ,כי האדם הזה לא נמצא איתי
היום ,אבל הוא נטע בי הרבה מאוד ערכים והרבה מאוד עוצמות ,והרבה מאוד
יסודות שהיום בזכותם אני י כול להמשיך במירוץ הנפלא הזה שנקרא עשייה
ציבורית ,וזה אבא שלי.
אז אני רוצה להודות לכם ,אני רוצה להודות לתושבי רחובות ,לרשימת רחובותי,
להנהלת העיר ,לראש העירייה .אני רוצה להודות ולומר שוב ,המטרה היא
חשובה ,מטרה לשרת תושבי רחובות זו מטרה נשגבת וחשובה .אבל הדרך חשובה
לא פחות .ואנחנו חברי המועצה נשל ב ידיים ,נשתף פעולה ,כדי לשרת אתכם
בצורה הטובה ביותר .תודה רבה.
כפי שנאמר ,מר אבאי זאודה ,ראש רשימת כיכר העיר
שלמה טולדו:
נעדר עקב מחלה .במקומו תישא דברים יערה ספיר.
חברי מועצה ואורחים נכבדים .ראשית רצוני לאחל
יערה ספיר:
לחברי אבאי זאודה ,שנאלץ להיעדר היום מהישיבה החלמה מלאה .הוקמה
מועצת עיר חדשה ולא שגרתית ,שבה כולם חברים בקואליציה ובהנהלת העיר.
ואני חושבת שהבשורה שיכולה להיות בזה היא שבאמת רוב תושבי העיר יהיו
מיוצגים בהחלטות ובעשייה .אני מקווה שכל חברי מועצת העיר ובכללם אני,
נשכיל לקבל החלטות ראויות ונעסוק בעשייה שיש בה לקדם את טובת הכלל ואת
טובת עתיד העיר.
הסיעה שלנו היא סיעה מיוחדת ,ששילבה ומשלבת תושבים מכלל העיר ,מכמה
מגזרים ,מכמה שכונות .והמטרה שלנו היא באמת לבוא ולקרב ולחזק את הקשר
בין הקהילות בעיר ,ושתהיה ע זרה הדדית בין הקהילות החלשות יותר והחז קות.
אנחנו שואפים שיהיו יותר שיתוף של הציבור בכל תהליך העשייה בעיר ,ואנחנו
מקווים שהדברים האלה ייצאו לפועל.
עוד דבר שאנחנו ביקשנו וקיבלנו באמת את האפשרות ,לתת התייחסות מיוחדת
לכל נושא הנגישות והשילוב של אוכלוסיות מיוחדות ושל המשפחות שלהם .ואני
מקווה שתהיה לנו באמת את ההזדמנות לשפר ולהועיל גם במישור הזה .ושיהיה
בהצלחה לכל העוסקים במלאכה.
שלמה טולדו:
ביתנו.

תודה רבה .מר יפים זאיקה ,ראש רשימת רחובות
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ערב טוב לכולם .קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל
יפים זאיקה :
אחד מכם .מפני שאם אתם הגעתם היום לאולם הזה ,אני בטוח שלפני  3שבועות
אתם השתתפתם בבחירות ובחרתם המועצה הכי טובה שקיימת .כל הכבוד
לתושבי רחובות קודם כל.
אני לא סטטיסטיקאי ,אבל שמתי לב שכמה דברים עכשיו קרו ממש פעם
ראשונה .קודם כל ,ראש העיר ,אני חושב פעם ראשונה ,קיבל  84%מכל הבוחרים.
זה הישג נגיד .דבר שני ,פעם ראשונה אני רואה במועצה שלנו  5נשים ,וזה ממש
גם הישג .דבר שלישי ,שכל  23חברי מועצה ,זה קואליציה אחת .זה ממש קורה
פעם ב . -
כמה מילים אני רוצה להגיד לראש העיר .כב' ראש העיר ,רחמים מלול .עבדנו
איתך כמה שנים טובות ,ואני הבנתי דבר אחד ,שאצלך מילה זו מילה ,מה שאתה
מבטיח – אתה עושה .זה קרוב לי במיוחד ,מפני שיו"ר של המפלגה שלי ,אביגדור
ליברמן ,כל הזמן אומר 'מילה זה מילה' .ומה שהוא אומר כל פעם שהמצב גן עדן,
אני רואה שעוד מעט באמת ברחובות יהיה גן עדן.
אני מאחל לכל תושבי העיר ,שאנחנו נגיע למצב כזה .אנחנו הרבה דיבר נו
לקראת הבחירות דיברנו ,הבטחנו ,עכשיו הגיע הזמן לעבודה .אני מאחל לכל
אחד הצלחה ,לא חשוב מאיזו סיעה הוא ,חבר מועצה חדש או לא חדש .המון
הצלחה.
שלמה טולדו:

מר אמיתי כהן ,ראש סיעת הבית היהודי.

ברשות ראש העיר ,חברי מועצת העיר הנכנסים
אמיתי כהן:
והיוצאים ,מנכ"ל העירייה ,אבי מורי ,אמי מורתי אני רואה שגם הצטרפה ,וכל
הצוות .אני שמח היום לקבל על עצמי את המשימה והעול להיות שליח ציבור
כחבר מועצת העיר מן המניין .מפלגת הבית היהודי חרטה על דגלה להיות בית
לכלל הציבור ,דתיים ,חילוניים ,חרדים כאחד.
אתמול בערב קיבלתי ש יחת טלפון מהשר נפתלי בנט שהתקשר לברך ולמ סור את
ברכתו לראש העיר ולחברים ,ונדהם לשמוע על הצלחתו לאחד את השורות
בקואליציה הרחבה הזו .באמת זה דבר מדהים ונדיר .אנו מתקרבים לימי
החנוכה ,ימים בהם עם ישראל התאחד ,ובזכות האחדות נושע .כך גם אני מקווה
ומתפלל שתהיה אח דות ושיתוף פעולה פורה בין חברי המועצה ,למען תושבי
העיר.
ברצוני להודות כמובן לבורא ע ולם ולאשתי היקרה מיכל ,והתינוקת שככה
בתקופת הבחירות ממש הדברים נפלו עלינו ,אבל ברוך ה' בברכה תמיד .כמו כן
ברצוני להודות לכל הצוות שסייע לאורך כל התקופה ועזר לנו להביא הישג
מרשים .רק כמו שאתם יודעים ,לפעמים הדברים והסטטיסטיקות ככה משתנות.
ובעזרת ה' שתהיה לנו הצלחה גדולה .תודה רבה.
שלמה טולדו:
רשימת העבודה עם לב.

תודה רבה .אחרון חביב ,עו"ד יניב מרקוביץ ,ראש

ראש העיר מר רחמים מלול ,ראשי העיר לשעבר ,חברי
עו"ד יניב מרקוביץ:
מ ועצת העיר היוצאים ,חבריי למועצת העיר ,עובדים ,אורחים ,מכובדיי כולם.
בפעם השנייה בחיי יש לי את הזכות לקחת חלק במעמד המכובד הזה של כינון
מועצת עיר .לפני  5שנים ,כבחור צעיר בתחילת דרכו הפוליטית ,עמדתי מעל
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במה זאת וידעתי מהן השאיפות שלי לעתיד .הערב ,אני מרגיש שאני עושה צעד
נוסף משמעותי בדרך להגשמת החלומות שלי.
כאשר התחלנו את המשא ומתן הקואליציוני ,היה ברור לנו שאנו רוצים להיות
שותפי אמת בהנהלת העיר ,להמשיך להצעיד אותה קדימה ולדאוג לשיפור איכות
החיים של כולנו .מה שעמד לנגד עינינו הוא הרצון שלנו שיתאפשר לנו לקיי ם
ולו חלק מההבטחות שנתנו לתושבי העיר ערב הבחירות .לשמחתי ,מה ר מאוד
הבנו שראש העיר רואה בנו שותפים שלו ,שותפי אמת .לקחנו על עצמנו אתגרים
רבים לקדנציה הקרובה ,הרף שהצבנו לעצמנו גבוה מאוד .אני משוכנע שיחד
נוכל להמשיך בעשייה הענפה שהחלה כבר בקדנציה הקודמת.
וכ מובן ,שאי אפשר להיות במעמד החשוב הזה מבלי לומר תודה .אז תודה כמובן
לראש העיר רחמים מלול על הבעת האמון המלאה ,למנכ"ל העירייה דורון
מילברג ,ליו"ר ועד העובדים רמי מדהלה ,ובכלל לעובדי העירייה שרק בזכותם
אנו מצליחים לשפר ולהשתפר.
לצוות המחלקה לרישוי עסקים בראש ות גילה ניסן מהם אני נפרד הערב .ואני
חייב איזושהי תודה אישית לעובדי לשכת ראש העיר המקסימים ,מיכל ,קרן,
שולי ,תיקי ,מאיה ,גלית ,רויטל ,שירה ,לבנה ,כרמלה ,דודי .כולם ,שתמיד
עוזרים לנו ומסייעים לנו עם חיוך רחבה .לחברי עדי דויטש וכל משפחת חוויות
שם גדלתי והתחל תי את דרכי הציבורית ,תודה על שותפות אמיתית שממשיכה
גם הפעם.
לחבריי היקרים ,השותפים לדרך בסיעת עבודה עם לב ,חברי המועצה אמיר ירון,
רוני באום שנמצאים כאן .ולסיום ,תודה גדולה והערכה רבה נתונים לכל עשרות
הפעילים שלנו ,בני נוער ,סטודנטים ,מתנדבים ,גמלאים וכמוב ן כל אנשי מפלגת
העבודה .לכל חבריי לרשימה שלא נכנסו הפעם למועצה ,יקי ,ירון ,לייקי ,לירון,
אלעד ,חגית ,עליזה ,אלישע ,רחל – תודה לכולכם ,על שעבדתם בחודשים
האחרונים במסירות אין קץ ורק בזכותכם זכינו להצלחה הגדולה שלנו בבחירות.
בנימה אישית כתמיד ,תודה גדולה להו רים שלי קובי ועופרה שנמצאים איתי כאן
הערב ובכלל .אני יוצא עם חיוך רחב ,עם גאווה גדולה ועם תקווה עוד יותר
גדולה ,אבל גם מוכן להוכיח הלכה למעשה .אני מכבד בברכה את הרב הראשי,
הרב שמחה הכהן קוק ,הרב הראשי לעיר רחובות.
תודה לכל צוות עבודה עם לב על הדרך המשותפת  .אני משוכנע שביחד נצליח
להצעיד את העיר קדימה .אני מאמין שבשילוב ידיים נצליח להפוך את העיר
שלנו לטובה יותר .אני מאחל לכולנו קדנציה פוריה ומלאה בהצלחות .ערב טוב.
גבירותיי ורבותיי ,תם החלק הטקסי .אני מתכבד
שלמה טולדו:
להזמין את ראש העיר לפתוח רשמית את ישיב ת המועצה הראשונה .אדוני ראש
העיר ,בבקשה.
רחמים מלול:
שיתמנה לי סגן? בבקשה.

כב' הרב רוצה לברך עכשיו או אחר כך? או אחרי

ברשות מוריי ורבותיי ,אני נמצא באולם הזה כמה
הרב שמחה הכהן קוק:
וכמה פעמים בשנה .ובדרך כלל אני רואה שהאולם הזה מלא שושנים .מי זה
השושנים ? זה התלמידים של רחובות .וכנסים של תלמידים ,כאלה של בר מצווה,
בת מצווה ועוד כנסים של תלמידים בוגרים יותר ,צעירים יותר .פעם ראשונה
שאני נמצא כאן בפני אלה ש ככה ממונים על התלמידים ועל בתי הספר ועל
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כולם ,ואז אני בא ,אני מבקש סליחה על האיחור ,אבל חשבתי שיותר טו ב מאוחר
מאשר לא כלום.
אנחנו מלפני  100שנה התחלנו להיות חסידים של ...הסבא רבא שלי בא לעיר
העתיקה לירושלים לגור בה לפני בדיוק  100שנה ממש ,זה עכשיו התאריך ש ל
מאה שנות העיר העתיקה שלנו ,ואמא נולדה בעיר העתיקה ,והסבא נולד בעיר
העתיקה ,והאבא של הסבא בעיר העתיק ה .ואז אנחנו היינו עכשיו בחתונה שהיו
שם קרוב ל  10,000 -איש ,שכולם שרו ורקדו ושמחו .אמרתי אני עוזב את הכל
באמצע ,לא להחמיץ בכל אופן את הישיבה הראשונה.
ראשית נברך את ראש העיר שנבחר עכשיו לקדנציה נוספת ,ככה ברוב מרשים
מאד .וכל אלה שיושבים כאן ,מייצגים את כל הגוונים ככה של העיר כולה ,מקצה
לקצה .ונברך אתכם ,כמו שבירכו בבית המקדש ,כשהיו משמרות נכנסות
ומשמרות יוצאות "ויהי נועם השם עליכם ומעשי ידיכם יכונן" .אז זאת הברכה.
והברכה הכי טובה שיש לנו בכלל בכל התורה כולה זו ברכת כהנים .אז אני אברך
ברכת כוהנים ,והציבור מו זמן לענות אמן שהברכה הזו תתקיים.
"וידבר אדוני אל משה לאמור ,דבר אל אהרון ואל בניו לאמור כה תברכו את בני
ישראל" ,וזה כולל כמובן את כל חברי העירייה ואת כל אלה שנמצאים כאן
באולם הזה באופן מאוד מרשים" .יברכך ה' וישמרך ,יאר אדוני פניו אליו ויחונך.
ישא אדוני פנ יו אליך וישם לך שלום .ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם".
"ויהי נועם השם עליכם ,מעשי ידיכם יכונן" .שתהיה כאן אהבה ואחווה ,שלום
ורעות ,והחזרת העטרה של מייסדי רחובות למקומה ו ...בעזרת ה' .בהצלחה
בסיעתא דשמייא ,ויהי נועם השם עליכם.
סעיף : 4

בחירת מ"מ וסגני ראש העיר.

סעיף : 5

האצלת סמכויות לסגנים בשכר.

חברים ,אנחנו עוברים לסדר היום של ישיבת מועצת
רחמים מלול:
העיר ,ולאחר מכן מיד ננעל את הישיבה לאחר סיום כל הנושאים שעל סדר היום
ונפתח באופן פורמאלי ישיבת מליאת בניין ערים כדי לבחור את נציגי ועדת
המשנה לתכנו ן ובנייה כדי שנוכל כבר בשבוע הבא לקיים את ישיבות הוועדה.
וגם כאן במועצת העיר נבחר את הוועדות הדחופות והחשובות .אבל לפני כן אני
רוצה להציג את סגני ראש העיר ואת המשנה לראש העיר ולהאציל להם את
הסמכויות הבאות .וכל כל סגן וסגן אנחנו נקיים הצבעה.
זוהר בלום – סג ן ראש העיר בשכר ומחזיק תיק החינוך .מי בעד? פה אחד ,תודה
רבה.
הוחלט פה אחד לאשר את ח"מ זוהר בלום כסגן ראש
החלטה מס' :1-1-13
העיר בשכר ומחזיק תיק החינוך.
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רחמים מלול:
ראש העיר .מי בעד?

בנצי שרעבי – סגן ראש העיר בשכר וממלא מקום

הוחלט פ ה אחד לאשר ח"מ בנצי שרעבי כסגן ראש העיר
החלטה מס' :2-1-13
בשכר וממלא מקום ראש העיר.
מתן דיל – סגן ראש העיר בשכר ומחזיק תיק
רחמים מלול:
פרויקטים ,הכולל גם תחזוקה .מי בעד?
הוחלט פה אחד לאשר את ח"מ מתן דיל כסגן ראש העיר
החלטה מס' :3-1-13
בשכר ומחזיק תיק פרויקטים ותחזוקה.
ומשנה לראש העיר ללא שכר – יניב מרקוביץ – מחזיק
רחמים מלול:
התיק של החינוך הבלתי פורמלי ,כולל את רשת חוויות .מי בעד? תודה רבה.
הוחלט פה אחד לאשר את ח"מ יניב מרקוביץ כמשנה
החלטה מס' :4-1-13
לראש העיר ללא שכר ,ומחזיק תיק החינוך הבלתי פורמלי ורשת חוויות.
תודה לכולם .בהצלחה לסגנים ולממלאי המקום
רחמים מלול:
ולמשנה ראש העיר .אגב ,התואר משנה מצוי באחת הפרשיות הבאות ,והראשון
שזכה לתואר הזה היה יוסף שנתמנה  ,אני לא רוצה להמשיך ,כמשנה של פרעה.
סעיף : 6

קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות.

חברי ם ,אני רוצה לאשר את בעלי זכות החתימה על
רחמים מלול:
מסמכי מועצת העיר וזה אני ראש העיר – רחמים מלול  ,דורון מילברג – מנכ"ל
העירייה ,ודניאלה ליבי – גזברית העירייה .במקרה של היעדרותי ,דבר שלא קורה
הרבה ,ממלא את מקומי בנצי שרעבי בזכות החתימה .אני מבין שכולם בעד ,אין
צורך ל הצביע .תודה רבה .פה אחד.
הוחלט פה אחד לאשר את בעלי זכויות החתימה על
החלטה מס' :5-1-13
מסמכים הרשות כדלקמן :ראש העיר – מר רחמים מלול ,ובהיעדרו ממלא מקומו
– מר בנצי שרעבי ,מנכ"ל העירייה – דורון מילברג ,גזברית העירייה – דניאלה
ליבי.
סעיף : 7

אישור הרכב וע דת כספים.
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סעיף : 8

בחירת ועדת מכרזים.

עכשיו חברים אני רוצה להכריז על  2ועדות ,משום
רחמים מלול:
שיש לנו נושאים דחופים לדון בהם .וזה ועדת הכספים וועדת המכרזים על פי
המפתח הבא.
ועדת כספים :רחמים מלול – יו"ר ,חברי הוועדה – בנצי שרעבי ,עודד עמרם,
אמיר ירו ן ,רוני באום ,יעל בק ,אבי קינד ,מרה קנבל ,רונן אהרוני ,גלי אפל ,יפים
זאיקה ,יערה ספיר ,שי קזיוף ,שלמה מונטג ואמיתי כהן .מי בעד? מאשרים.
החלטה מס' :6-1-13

הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת כספים כדלקמן:

יו"ר – רחמים מלול ,חברי הוועדה – בנצי שרעבי ,עודד עמרם ,אמ יר ירון ,רוני
באום ,יעל בק ,אבי קינד ,מרה קנבל ,רונן אהרוני ,גלי אפל ,יפים זאיקה ,יערה
ספיר ,שי קזיוף ,שלמה מונטג ,אמיתי כהן.
ועדת מכרזים :יו"ר – בנצי שרעבי ,חברים – עודד עמרם ,אביב איטח ,יניב
מרקוביץ ,רוני באום ,יעל בק ,זוהר בלום ,מרה קנבל ,רונן אהרוני ,גלי אפל,
יפים זאיקה ,אבאי זאודה ,שלמה מונטג ,אבנר אקוע ואמיתי כהן .מאושר פה
אחד אני מבין .תודה רבה.
החלטה מס' :7-1-13

הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת מכרזים כדלקמן:

יו"ר – בנצי שרעבי ,חברים – עודד עמרם ,אביב איטח ,יניב מרקוביץ ,רוני
באום ,יעל בק ,זוהר בלום ,מרה קנבל ,רונן אהרוני ,גלי אפל ,יפים זאיקה ,אבאי
זאודה ,שלמה מונטג ,אבנר אקוע ,אמיתי כהן.

סעיף : 9

קביעת מועד לישיבות המועצה (מחוץ לסדר היום).

ואני רוצה גם לקבוע מועד לישיבות המועצה לפי
רחמים מלול:
פקודת העיריות ,זה תמיד ביום רביעי שבתחילת החודש הלועזי  .אני מכריז פה
שזה כפוף לשינויים .לפעמים יש אילוצים כאלה ואחרים .זה לא ייעשה באופן
קבוע ,ד"ר קנבל ,אבל לפעמים יש אילוצים .אז תרשו לי לפעמים לקבוע גם יום
אחר .תודה.
הוחלט פה אחד לאשר מועד קבוע לישיבות המועצה :יום
החלטה מס' :8-1-13
רביעי הראשון שבתחילת החו דש הלועזי.
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אני מבקש מכל חברי המועצה לאמץ את כללי האתיקה
רחמים מלול:
לנבחרי ציבור ולנהוג בהתאם ,למען חיזוק מעמדם וכבודם בעיני הציבור .את
חוברת כללי העתיקה תקבלו בעוד חודש  -חודשיים .היא מכילה מאות עמודים ,אז
אני מקווה שתקראו אותם לפני השינה.
סעיף  : 10בח ירת ועדת הוועדות (מחוץ לסדר היום).
אני רוצה למנות ועדה שתקבע את כל ועדות הרשות
רחמים מלול:
והחובה שלא בחרנו הערב ,על פי המפתח הסיעתי ,כפי שהובטח בהסכמים
הקואליציוניים .אז אנחנו קוראים לוועדה הזאת 'ועדת הוועדות' ,או 'אם כל
הוועדות' .הנציגים בה :עודד עמרם – יו"ר ,זוהר בלום ,יניב מרקוביץ ,אבנר
אקוע ,מתן דיל .ואתם תצטרכו למנות את כל ועדות הרשות והחובה ולהביא
אותם לאישור מועצת העיר .האם אתם מאשרים? אני לקחתי  . 5אם רוצים
להצטרף גם מסיעות אחרות ,אתם מוזמנים .זו מלאכה מאוד סיזיפית .בבקשה
יערה ,תצטרפי .זו עבודה מא וד מדויקת .וגם אמיתי ,אוקיי ,אז שבעה .קיבלתם
עוד סעיף במשא ומתן הקואליציוני.
החלטה מס' :9-1-13

הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת הוועדות כדלקמן:

יו"ר – עודד עמרם ,חברים – זוהר בלום ,יניב מרקוביץ ,אבנר אקוע ,מתן דיל ,
יערה ספיר ,אמיתי כהן.
אז חברי ם יקרים ,אני מודה לכם שהגעתם ,אני מודה
רחמים מלול:
לחברי המועצה ולאורחים .ישיבת המועצה נעולה.

_______________

_______________

דורון מילברג

רחמים מלול

מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

ראש העירייה
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