עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  1מתאריך 24.12.2008

עיריית רחובות
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 1
מיום רביעי  ,כ" ז ב כסלו תשס" ט  24 / 12 / 2008בשעה 18 :30
באולם מופת ,רח' לוין אפשטיין  , 22רחובות
משתתפים :

עו"ד שוקי פורר  -ראש העיר ,ח"מ זוהר בלום ,ח"מ מנחם
קליין ,ח"מ ד"ר מרה קנבל ,ח"מ רחמים מלול ,ח"מ שוקי
קרומר ,ח" מ לואיס בר  -ניר ,ח"מ אבנר אקוע ,ח"מ פנ חס
הומי נ ר ,ח"מ שי קזיוף ,ח"מ עוזי סלנט ,ח"מ שמ ש ו ן צור,
ח"מ חנניה וינברגר ,ח"מ שאול ליבי ,ח"מ ב ן  -ציון שרעבי,
ח"מ גלעד מזרחי ,ח"מ גיורא בן  -ארי ,ח"מ אמיר ירון ,ח"מ
יניב מרקוביץ ,ח"מ הרצל טובלי ,ח"מ אינ ג' יפים זאיקה.

נוכח ים :

עו"ד תמיר פינשטיין  -מנכ"ל העירייה ,עו"ד מיכל דגן -
יועצת משפטית  ,דניאלה ליבי  -גזברית העירייה ,הרב שמחה
הכהן קוק ,מר יוסף גליצקי.
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סדר היום:
* הצגת תוצאות – מר יוסף גליצקי (יו ועדת הבחירות רחובות – מ"מ רה"ע
לשעבר.
* עו"ד יהושע שוקי פורר – ראש העי ר.
* הדלקת נרות וברכות – הרב שמחה הכהן קוק ,רב ראשי ואב"ד רחובות.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הצהרת אמונים לפי סעיף ( 24א) לפקודת העיריות.
דבר נציגי הסיעות במועצת העיר.
בחירת מ"מ וסגני ראש העיר.
האצלת סמכויות לסגנים בשכר.
הענקת תעו ד ת הוקרה לחברי המועצה היוצאת.
קביעת בעלי זכות חתימה ע ל מסמכי הרשות.
קביעת מועד ישיבות המועצה.
בחירת ועדה לשיבוץ ועדות העירייה.
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החלטות המועצה
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  1מיום 24 / 12 / 2008
החלטה מס' :1-1-08

מחליטים ברוב קולות (  2נמנעים) לאשר את מינוי
של מר רחמים מלול כממלא מקום וסגן ראש העיר.

החלטה מס' :2-1-08

מחליטים ברוב קולות (  1נגד 2 ,נמנעים) לאשר את
מינוי של מר מנחם קליין כסגן ראש העיר.

החלטה מס' :3-1-08

מחליטים ברוב קולות (  3נמנעים) לאשר את מינוי
של מר זוהר בלום כסגן ראש העיר.

החלטה מס' :4-1-08

מחליטים ברוב קולות (  2נמנעים) לאשר האצלת
סמכויות לסגנ י ראש העיר בשכר כדלקמן:מר רחמים
מלול – מחזיק תיק ההנדסה.מר מנחם קליין –
מחזיק תיק הכספים.מר זוהר בלום – מחזיק תיק
החינוך.

החלטה מס' :5-1-08

מחליטים פה אחד לקבוע את יום רביעי הראשון בכל
חודש כיום בו תתקיימנה ישיבות המועצה מן המניין.

החלטה מס' :6-1-08

מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדה לשיבוץ ועדות
כדלקמן :רחמים מלול ,זוהר בלום ,חנניה וינברגר,
אבנר אקוע ושאול ליבי.
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ערב טוב אורחים יקרים ,וברוכים הבאים לישיבה
עו"ד תמיר פינשטיין:
הראשונה והחגיגית של מועצת העיר ה  13 -ברחובות.
לפני שנעבור ל חלק הפרוצדורלי ,להצבעות ולהצהרות האמונים ,אני מתכבד
להזמין את אנסמבל החצוצרות של הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה.
*** הפסקה ***
תודה רבה לאנסמבל החצוצרות של הקונסרבטוריון
עו"ד תמיר פינשטיין:
העירוני בניצוחו של יעקב גלר .ועתה ,אני מתכבד להזמין להדלקת הנרות את
כבוד הרב הראשי לרחובות ,הרב שמחה הכהן קוק ואת כבוד ראש העיר ,להדלקה
חגיגית של הנרות.
*

הדלקת נרות וברכות – הרב שמחה הכהן קוק – רב ראשי ואב"ד
רחובות.

אני מבקש את כבוד הרב לבוא לשאת דברים ולברך.
עו"ד תמיר פינשטיין:
ברשות מוריי ור בותיי ,נכבדיי ,המסבים יחדיו לרגל
הרב שמחה ה כהן קוק :
פתיחת תקופה חדשה נוספת , 13 ,בר מצווה ,של העיריות שעמדו לנו ברחובות
מאז היווסדה ועד היום .כן ,כבוד ראש העיר ,סגניו ,כל חברי העירייה ,כולם
אהובים ,כולם ברורים ,איש איש לפי מעלתו ולפי כבודו ,כולם יעמדו על הברכה.
כשאנחנו באים ו מעלים את הנרות ,אנחנו תמיד מדברים אליהם ,מברכים על
הנר ,אומרים 'הנרות הללו אנחנו מדליקים ,על הניסים ועל הנפלאות ,על ידי
כוהניך הקדושים ,שכל שמונת ימי החנוכה ,הנרות הללו קודש הם ,אין לנו רשות
להשתמש בהם אלא לראותם בלבד' ,אנחנו רגילים לדבר אל הנרות .אבל אם
ה ייתי שואל את כולנו יחדיו מה הנרות מדברים אלינו ,מה הוא דבר המנורה לכל
יחיד שמדליק אותו או שרואה את המנורה הדולקת .הנרות החלו בתקופה של
בית שני .בית שני נבנה אחרי שבית ראשון ,שעמד  400שנה ,חרב 70 .שנות גלות,
בבל ,פרס ,מדי ,ואחר כך הגיעה התקופה של בניין הבית  ,עזרא ונחמיה בונים את
הבית .והבית הזה עמד  420שנות בניין בית שני .בית ראשון חרב בעוונותינו
הרבים ,בית שני חרב בשנאת חינם שהיתה בתוכנו .ו  200 -שנה אחרי שהבניין
עמד על עומדו ובבניינו – קמה מלכות יוון ,רדתה בנו .היא לא רצתה להחריב
את ארץ ישראל ,היא לא ר צתה לר וקן את עם ישראל מכל תוכן של קדושה .על
זה היה המאבק .ואז ,באותם ימים ,קם מתיתיהו בן יוחנן ,כהן גדול ,חשמונאי
וחמשת בניו ,שארבעה מתוכם מתו אחר כך בתוך סערת המלחמה ,כאשר נמסרו
רבים ביד מעטים ,טמאים ביד טהורים ,גיבורים ביד חלשים ,וזדים בי ד עוסקי
תורתיך ,שמטרתם היתה לבטל את התורה מעם ישראל .הם נמסרו בסופו של דבר
בידי עוסקי תורתך .וכך ,מאז עד היום ,הנרות היו איתנו יחדיו 220 ,שנות בית
שני ,שאז הדליקו את הנרות בתוך הבית ,יחד עם הבית ,עם בית המקדש השני.
גלינו ,ואז תקופה מאוד ארוכה ,של כמה דורות ,לא הדליקו אף מנורה א חת
בארץ ישראל .המנורה דלקה בכל גלות שישראל הגיעו אליה .מעולם לא ויתר
העם היהודי על כל הלכותיו ומצוותיו ,וכמובן גם המנהג הזה ,תקנה דרבנן של
הדלקת נרות חנוכה .בכל גלות שהיינו ,בכל בית יהודי ,חגגו את החנוכה בתוכו
ובכל הבתים נהגו כך – הנרות דולקים ומאירים מן ה בית לחוץ .להאיר גם את
הרחוב ,לדעת שצריכה להיות קדושה ברחוב גם כן ולא רק בתוך הבית .וכך גלינו,
הדלקנו את הנרות ,ונשארה ארץ ישראל חשוכה מכל נר של חנוכה .לימים ,נדלג
על תקופה מאוד ארוכה של גלויות .אנחנו כבר  1,900שנה בגלות בערך .חזרנו
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לארץ ,והנה ארץ ישראל מא ירה את נרותיה בכל עיר ,בכל כפר ,בכל קיבו ץ ,בכל
יישוב – המנורה דולקת ,הנרות דולקים ומאירים בקדושתם ,נר מצווה ותורה
אור .מקום אחד היה חשוך ,למרות שחזרנו לארץ ,ולמרות שכבר בכל הארץ כולה
היינו מיושבים ,זה היה אחרי מלחמת השחרור .ואחרי מלחמת השחרור – העיר
העתיקה איבדנו אותה ,היא לא היתה בידנו תקופה של כ  30 -שנה ,והעיר העתיקה
חשוכה ללא נר חנוכה אחד .שעבדאללה אל  -טל ,שהיה מפקד הליגיון הירדני,
החריב את כל הרובע היהודי ואת כל בתי הכנסיות לעשרות שהיו בו ,אמר
'לעולם לא יהיו יהודים יותר במקום הזה' ,הכוונה לעיר העתיקה .ובר וך ה',
במלחמת ששת הימים חזרנו עוד פעם פנימה ,וחזרנו עוד פעם להעלות את
הנרות גם בעיר העתיקה ,שהתקרבנו קרבה משמעותית מאוד כבר ,והגענו עד
לכותל המערבי .כאשר בצד אחד של הכותל עומדים כל כלל ישראל ,מכל רחבי
תבל באים להתפלל שם .ומן הצד השני של הכותל ,שם עתיד בעזר ת ה' במהרה
בימינו להיבנות המקדש .ממש כפסע ,פסיעה אחת מפרידה בינינו מצד זה לבין
הצד השני של בניין המקדש .ואנחנו כל כך מתפללים ומקווים ,מייחלים שאכן
הדבר הזה יחזור ויהיה .כשם שלא האמינו שנים רבות שאנחנו נזכה להדליק ליד
הכותל מצידו זה ,ככה גם לא האמינו שאנחנו נעשה את זה מצידו השני.
אחיי ורעיי חברי העירייה ,אנחנו שמחים בבחירה שהיתה ,כל אחד ואחד לפי
דרגתו שלו ,כל אחד לפי מעלתו ולפי גדולתו .אני רוצה לצטט מאמר חז"ל אחד
בספרי ,זה מדרשי חז"ל על ספר דברים' .הודעתם לציבור' ,אומר אחד מגדולי
התנאים לאנשים שנבחרו לתפקיד ים חשובים מאוד' ,הודעתם לציבור שאתם
מבקשים לעשות שררות על הציבור' .אומר אותו תנא 'לנבחרים שאכן עושים
שררות על הציבור ,לשעבר הייתם ברשות עצמכם .כל אחד חי את חייו הפרטיים,
הוא חי לעצמו .מכאן ואילך הרי אתם עבדים ומשועבדים לציבור .עבדים
ומשועבדים לציבור' .ואות ה אמרה נפלאה שרבי שמעון בר יוחאי אמר אותה
'אתם חושבים ששררה אני נותן לכם – עבדות אני נותן לכם' .להיות חבר
עירייה ,אני חושב שגם רב זה אותו דבר ,אני מרגיש את אותה תחושה יחד עם
חברי העירייה – זו עבדות מוחלטת לכל יחיד ויחיד בעם ישראל .כעת כבר לא
משנה העובדה א ם הוא נבחר במפלגה זו או אחרת .אתם שלוחי ציבור ,והתפקיד
הנפלא ביותר שיכול להיות זה לעזור ליהודי ,לעזור לכל אדם בישראל .ואנחנו
בטוחים שהתפקיד הזה אכן ייעשה.
מתיתיהו בן יוחנן ,כהן גדול ,מתיתיהו ,י  -ה  -ו ,זה שם הוויה .יוחנן זה י  -ו – חנן,
הקדוש ברוך הוא חנן ,והק דוש ברוך הוא נתן .כה ייתן ה' וכה יוסיף ,ובעזרת ה',
בשם ראשוני רחובות ,אותם תלמידי ישיבות ולו ז י ן  ,ואותה קבוצה של עולי תימן
שעלתה אחר כך לרחובות ,ואותן גלויות שונות מכל רחבי תבל ,מצפון אפריקה
ומדינות אחרות ,שהגיעו לכאן – הן מייחלות לראות את רחובות מתמידה
וממ שיכה בדרכם של ראשוני מייסדיה .בשם ה' ,עלו והצליחו בחסד ה' על כולנו.
*

הצגת תוצאות – מר יוסף גליצקי (יו"ר ועדת הבחירות רחובות).

תודה רבה לכבוד הרב הראשי .ויש לי את הכבוד
עו"ד תמיר פינשטיין:
והעונג להזמין את יו"ר ועדת הבחירות של העיר רחובות ,את מר יוסף גליצקי,
כדי לדווח לכם את תוצאות הבחירות .אני מבקש את תשומת לבכם ,ייתן ויש
הפתעות.
ערב טוב וחג חנוכה שמח .כבוד הרב הראשי לרחובות
מר יוסף גליצקי :
– הרב קוק ,ראש העיר היוצא והנכנס – מר יהושע פורר ,ראשי עיר לשעבר
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ובראשם ידידנו הנע רץ – מר יצחק כץ ,נקבל אותו ב מחיאות כפיים ,מר מיכאל
לפידות ,חברי מועצת העירייה היוצאים ,חברי מועצת העירייה החדשים
הנכנסים .תרשו לי מילה אישית .רוצה אני מאוד להודות לראש העירייה היוצא
והנכנס ,ולחברי מועצת העירייה היוצאת ,שנתנו בי את האמון מספר רב פעמים
לשמש כיו"ר ועדת הבחירות .השתדלתי ונדמה לי שעשיתי את זה על הצד הטוב
ביותר שניתן לעשותו.
הבחירות שלנו שהתקיימו ב  11.11 -השנה ,התקיימו בצורה הטובה ביותר .היו לנו
 144קלפיות ,וכאן אני מבקש לציין במיוחד את עובדי העירייה שהיו ממונים על
המחשוב ,והיום אנחנו מדברים הרבה על מחשוב בבחירות .המחשוב בר חובות
עבד בצורה הטובה ביותר שיכול להיות ,הטובה ביותר .כל קלפי שהגיעה ,תוך
דקה  -שתיים היא היתה על המסך ,וכל אחד יכול היה לקרוא אותה ולהתרשם,
והיה מצטבר .בקלפי האחרונה שהגיע ,לא לקח  2דקות ,כל אחד במחשב בביתו
יכול היה לראות את התוצאות מה שהיו והנבחרים.
הייתי מבקש את מנכ"ל העירייה ,שיעביר לכל העובדות ועובדי העירייה ,ואת
שמותיהם אני פוחד להקריא ,פן אני אשכח מישהו – את תודתי האישית ,ואני
בטוח שאתם גם תעבירו את תודתכם אתם להם.
ברחובות בעלי זכות בחירה היו  . 91,886הצביעו  . 42,147זאת אומרת. 45.87% ,
לרשות – אותו מספ ר בעלי זכות בחירה  , 91,886הצביעו  , 34,013שזה . 37%
בהצבעה שהיתה באותו יום ,נבחרו חברי מועצת העיר ,וברשותכם אני אקריא
את שמותיהם ,למרות שזה כבר פורסם ברשומות  :מר שוקי פורר ,ד"ר קנבל,
מלול רחמים ,שרעבי בן  -ציון ,מזרחי גלעד ,בן  -ארי גיורא ,אקוע אבנר ,הומינר
פנ חס דוד ,קזיוף שי ,ירון אמיר ,בלום זוהר ,קליין מנחם אליעזר ,ליבי שאול,
סלנט עוזי ,צור שמ ע ון ,קרומר שוקי ,בר  -ניר לואיס ,ליבוביץ אילן ,זאיקה יפים,
מרקוביץ יניב ווינברגר חנניה.
ראשית כל נאחל להם הצלחה ,לכל אלה שנבחרו ,מהישנים וגם החדשים .לרשות
בפעם הראשונה ,איש לא עבר את ה  , 40% -ולכן נתקיימו לאחר שבועיים בחירות
שניות .בבחירות שניות היו  2מועמדים ,מר שוקי פורר ומר סלנט .בבחירות
השניות  ,קיבל מר פורר  55.88%מהמצביעים ,מר סלנט קיבל  . 44.12%ובהזדמנות
זו אני לוקח לעצמי את הרשות והזכות להכריז ,וכולנו יחד על שוקי פורר כר אש
העיר הנבחר בקדנציה זו .אני רוצה ברשותכם בשמי ,בשם חברי ועדת הבחירות,
ואני בטוח שבשם כל תושבי העיר ,לאחל לראש העירייה ולכל הנבחרים הצלחה
בעבודתם ,והצלחתם תיתן לנו את הפתגם הידוע להגיד ש'טוב לגור ברחובות'.
בהצלחה ,הבמה שלכם.
ובכן ,כמו שאמרתי ,כבר יש שינויים ,וחבר המועצה
עו"ד תמיר פינשטיין:
ליבוביץ אילן התפטר מיד לאחר הבחירות ,ובמקומו יושבע היום מר הרצל טובלי
כנציג מפלגת קדימה ,כנציג רשימת קדימה .ועתה אבקש לקרוא באופן ר שמי
לראש העיר מר שוקי פורר.
תודה רבה ,ערב טוב .אני פותח באופן רשמי א ת
עו"ד שוקי פורר :
ישיבת המועצה הראשונה של המועצה ה  . 13 -יש לי הסכם עם יוסף גליצקי ,אני
רוצה להגיד לכם  ,חתמנו אותו ביום ההולדת ה  80 -של יוסף .הוא אמר לי 'אנחנו
חותמים הסכם ,אתה באת ליום הולדת שלי  , 80אני אבוא ליום הולדת שלך .' 80
אז הוא מתפלל לשלומי כל הזמן ,שאני אהיה בריא ואנ י אזכה ליום הולדת . 80
תודה רבה ,יוסף.
*

הענקת תעודת הוקרה לחברי המועצה היוצאת.
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כמנהגנו ,אנחנו רוצים ראשית לכל ,ולפני שאנחנו
עו"ד שוקי פורר :
מתחילים בסדר היום של הישיבה ,להודות לחברי המועצה היוצאת ,ולתת להם
שי צנוע ,תעודת הוקרה על פעולתם ועבודתם .אז נפתח בזה את הישיבה .אנחנו
נפרדנו מ  10 -חברים מתוך  21בעקבות הבחירות האחרונות .יעקב בוטניק ,יקי,
בבקשה .אני רק אקריא אחד ,כי הוא זהה לכולם 'תעודת הוקרה מוענקת למר
יעקב בוטניק ,חבר מועצת העיר רחובות בין השנים תשס"ג – תשס"ט2003-2008 ,
בגין תרומתך לעיר ולתושביה ופעילותך הציבורית למען הקהילה והחברה' .תודה.
סגן ראש העיר שמעון מלכה ,אהרון בר ,אבאי זאודה ,חיים אברהם ,משה מלמד,
אריה שטאובר ,שמעון קהלני ,איליה דז'נשוילי ,אורלי אברהמי – יקבלו בדואר.
תודה רבה לכל חברי המועצה היוצאת .אני גם בדבריי הקצרים ,שיתחילו כעת,
א ני אתייחס אליהם.
*

הצהרת אמונים לפי סעיף ( 24א) לפקודת העיריות.

מה שהולך לקרות כעת ,ראשית ,לפני הנאומים ,אנחנו
עו"ד שוקי פורר :
צריכים להשביע את חברי המועצה החדשים .יש נוהל חדש בחוק שתוקן ,אני
פעם ראשונה עושה את זה ,אני מקווה שנעבור את זה בשלום .סעיף ( 24א)
המתוקן של פקודת העיריות ,אומר שעם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה
לאחר הבחירות ,יצהיר חבר המועצה אמונים ,ואלה דברי ההצהרה' .אני מתחייב
לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא ב נאמנות את שליחותי במועצה' .חבר
מועצה שלא הצהיר את הצהרת האמונים ,לא ייהנה מזכויותי ו של חבר מועצה,
לרבות זכות הצבעה ,כל עוד הוא לא הצהיר .אני מקווה שכל חברי המועצה שלנו
יסכימו להצהיר ,ואני מבקש מדודי לעבור בין חברי המועצה ,להחתים אותם,
בוא תן לי לחתום ,אני אצהיר .כל אחד יאמר ,נתתי לכל אחד את נוסח ההצהרה
'אני מתחייב לשמור אמונים למדינת יש ראל ולמלא בנאמנות את שליחותי
במועצה'.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
יפים זאיקה :
בנאמנות את שליחותי במועצה.
הרצל.
עו"ד שוקי פורר :
הרצל טובלי .אני מתחייב לשמור אמונים למדינת
הרצל טובלי :
ישראל ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
יניב מרקוביץ'.
עו"ד שוקי פורר :
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
יניב מרקוביץ' :
בנאמנות את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
אמיר ירון :
בנאמנות את שליחותי במועצה.
גיורא בן ארי .אני מתחייב לשמור אמונים למד ינת
גיורא בן  -ארי :
ישראל ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
גלעד מזרחי .אני מתחייב לשמור אמונים למדינת
גלעד מזרחי :
ישראל ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
שרעבי בן  -ציון .אני מתחייב לשמור אמונים למדינת
בן  -ציון שרעבי :
ישראל ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
שאול ליבי .אני מתחייב לשמור אמונים למדינת
שאול ליבי:
ישראל ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
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רחמים מלול .אני מתחייב לשמור אמונים למדינת
רחמים מלול:
ישראל ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
ראש העיר ,יש לי זכות חתימה? כבוד ראש העיר? אני
מנחם קליין :
מתחייב לשמור א מונים למדינת ישראל ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
אני ,זוהר בלום ,מתחייב לשמור אמונים למדינת
זוהר בלום :
ישראל ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
אני ,ד"ר מרה קנבל ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת
ד"ר מרה קנבל :
ישראל ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
אני ,שוקי קרומר ,מתחייב לשמור אמונים למדינת
ש וקי קרומר :
ישראל ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
לואיס בר  -ניר :
בנאמנות את שליחותי במועצה.
לואיס בר  -ניר.
עו"ד שוקי פורר :
אני מתחייב לשמור אמוני ם למדינת ישראל ולמלא
אבנר אקוע :
בנאמנות את שליחותי במועצה.
אבנר אקוע.
עו"ד שוקי פורר :
אני מתחייב בעזרת ה' ,לשמור אמונים למדינת ישראל
פנחס הומינר :
ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
פנחס הומינר.
עו"ד שוקי פורר :
שי קזיוף .אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל
שי קזיוף :
ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
שי קזיוף.
עו"ד שוקי פורר :
אני ,עוזי סלנט ,מתחייב לשמור אמונים למדינת
עוזי סלנט :
ישראל ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
אני ,שמשון צור ,מתחייב לשמור אמונים למדינת
שמשון צור :
ישראל ולמלא בנאמנות את ש ליחותי במועצה.
זהו אחד החוקים שהצעתי לראשי הממשלה ,נתניהו,
חנניה וינברגר :
ברק ושרון בכהונה השנייה ,שהתקבלו לתושבים ולכנסת .אני ,חנניה וינברגר,
מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא בנאמנות את שליחותי במועצה.
חברי המועצה ,קהל נכבד .לפי הנוהל ,אנחנו
עו"ד שוקי פורר :
מאפשרים כעת לכל אחד מראשי הסיעות שנבחרו למועצה ,לומר דברים .חברי
המועצה הדוברים שירצו לדבר מכאן ,יכולים לדבר מכאן .מי שירצה לדבר
ממקומו ,יש גם מיקרופונים אלחוטיים לידכם .שוב תודה מקרב לב ליוסף
גליצקי ,ואני מקווה ,יוסף ,שנזכה לראשות הוועדה שלך עוד הרב פעמים.
כבוד הרב הראשי לרחובות ,הרב שמחה ה כהן קוק ,חברי המועצה הנבחרים ,חברי
המועצה היוצאים ,ראשי העיר בעבר ,חברי מועצה בעבר ,אנשי ציבור ,בעלי
תפקידים מרכזיים בעיר ,ראשי עמותות המתנדבים ברחובות ,עובדי העירייה,
ציבור יקר .אני מתכבד לפתוח את ישיב תה החגיגית הראשונה של מועצת העיר
ה  , 13 -ופונה לכל חבריי שידברו אחריי ,להשתדל ולשמור על אופייה החגיגי של
ישיבה זו .לחילופי דברים ,למחלוקות קולניות שהם מנת חלקנו תמיד – עוד
נספיק להגיע בימים יבואו .סומא עלינו לזכור ,כי הציבור בחר בנו להנהיג את
העיר והעירייה ,ועלינו לשמש דוגמא ,ובמיוחד לשמש דוגמא לנוער ,שמסתכל
עלינו ולומד מאיתנו .יש לנו השפעה על דמותה של החברה שלנו ,ואסור לנו
להמעיט בערכה ובחשיבותה .הוסיפו לזה את העובדה שאנו יושבים בכ י סאות
בהם ישבו בעבר ענקים ,כמו יהודה גורודסקי ,אהרון אייזנברג ,משה סמילנסקי,
א הרון זאב לוין אפשטיין ,ועוד כאלה שנדמה לנו לפעמים שהם רק שמות של
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רחובות בעיר .לא ,הם ורבים אחריהם ,הניחו כאן יסודות למושבה ולעיר של
אהבה ,עיר של הכנסת אורחים ,עיר של סובלנות ,עיר של הבנה ,עיר של דרך
ארץ ,עיר נפלאה שטוב לחיות בה .זהו פ י קדון שקיבלנו כעת לידנ ו ,ואנחנו
חייבים ומתחייבים לשמור עליו בקפידה.
לפני שאמשיך ,אני מבקש להודות לחברי המועצה היוצאת ,אלה שעזבו וגם אלה
שממשיכים .הייתם שותפים ,חברים יקרים ,לקדנציה של עשייה והתפתחות
כמעט ללא תקדים .בזכות העבודה המשותפת שלנו ,הצלחנו לבנות  2כניסות
חדשות לעיר ,ספ ורטק מרהיב ביופיו ,עשרות גנים חדשים ובהם פארק היובל וגן
המייסדים ,מועדונים לתנועות הנוער ,למעלה מ  30 -כיכרות חדשות .ייסדנו את
הפסטיבל הבינלאומי לסרטים ,סרטי נשים ,יצירתן של נשים .שמנו את רחובות
על מפת התרבות התורנית במופעי תרבות גם מהסוג של התרבות התורנית .בנינו
בתי ספר ,גני ילדים ,מעונות יום ועוד  -ועוד .כל הכבוד ,תודה רבה לכם על שיתוף
הפעולה.
עירייה ,מוריי ורבותיי ,היא גוף מורכב מאין כמוהו .זוהי ההנהלה
האדמיניסטרטיבית של העיר ,האמונה על אספקת שורה ארוכה של שירותים
חיוניים ,וזהו עיקר תפקידה .אך בצד תפקידים א לה ,היא חייבת להיות ערה לרוח
השורה בעיר ,לאווירה הטובה בין התושבים ,לרמה גבוהה של מודעות ,לערכים
במערכת החינוך ,לדאגה לחלשים ,לדאגה לקשישים ,ולתשומת לב לנוער
ולצרכיו .על כל אלה מופקדת מנהלת מקצועית של עובדי עירייה ,שצריכים לבצע
את כל המטלות ,ומעליהן עומדת מערכת של הנהלה פוליטית ,שלא בהכרח
מכילה את כל היכולות להתמודד מקצועית עם המשימות .מערכת זו מורכבת
מנציגיו הנבחרים של הציבור .אלה יושבים הערב על הבמה ועל פיהם יישק דבר.
את הקו הדק מאוד שבין העובדים המקצועיים לבין ההנהלה הנבחרת ,חייבים
לשמו ר מכל משמר ,ולמצוא את האיזון העדין בין החוטים הנמשכים כל העת לכל
מיני כיוונים.
הבה נתפלל לבורא עולם ,שייתן בנו את התבונה והרגישות ,את חוש המידה
וחוש הצדק ,להיות מסוגלים לעמוד במשימה .לא תמיד האינטרס של היחיד או
של הקבוצה המסוימת ,מזדהה עם האינטרס הציבורי הכולל .אך תפקידנו הוא
להבטיח את האינטרס הציבורי ,ולשמור ככל האפשר על זכויותיו של הפרט בתוך
המערכת הזאת.
חברות וחברים ,כל חיי הייתי בעשייה ציבורית ,ואני מכיר היטב את המערכת
העירונית .ראוי שתהיה לנו קואליציה רחבה ככל האפשר .עשיתי ,ואמשיך
לעשות ,מאמצים להרחיבה ,ולשתף רבים בעש ייה .אסור לטעות ,כפי שרבים
עושים ,ולגזור גזירה שווה מיחסי ממשלה  -כנסת ליחסי הנהלה  -מועצה בעירייה,
יש הרבה שוני בין הדברים .כמובן שהביקורת האופוזיציונית חשובה ,אבל אל
תשכחו שהנהלת עירייה היא הגוף המבוקר ביותר במגזר הציבורי .אנחנו מוסרים
דו"ח למבקר העירייה ולמ בקר המדינה ,ולבוחן משרד הפנים ולרואה חשבון ולכל
העולם ,יום  -יום ,וכך צריך להיות .אבל אסור להפוך את זה לחזות הכל.
חבריי למועצה ,הבה נפשיל שרוולים וניגש לעבודה .יושבים עמנו חברים חדשים,
שלא מכירים מקרוב את עבודת העירייה .אל תהססו ,שאלו ,התעניינו ,נשמח
להדריך אתכם בנבכי העשייה העירונית ,וזה לא פשוט .יש הרבה מה לעשות,
אנחנו עומדים בתקופה לא קלה ,תקופה של משבר כלכלי עמוק שישפיע ללא
ספק על יכולתנו למלא את המשימות ,בעיקר שאנו עומדים מול ציבור מלא
ציפיות ,ובצדק .בואו נאסוף רק את כל מה שהובטח במערכת הבחירות האחרונה,
ונראה את המרחק בין מה שאנחנו רוצים לבצע לבין מה שניתן לבצע.
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אין לנו אלא ללמוד מפרשת השבוע שלנו ומיוסף הצדיק והתכנית הכלכלית
שהנהיג במצריים לצורך התמודדות עם המשבר הצפוי .גם אנו צריכים להכין את
עצמנו לקראת תקופה לא קלה .תודה רבה לכם ובהצלחה לכולנו ,תחי רח ובות,
תחי מדינת ישראל.
כעת ,יעלו ויבואו נציגי הסיעות ,לפי גודלן ,לפי מספר הקולות שקיבלו בבחירות.
ראשון ,מר רחמים מלול ,ראש רשימת הליכוד  -עוצמה .יש לי גם את מספר
הקולות ,סיעת הליכוד  -עוצמה קיבלה  6,040קולות.
ערב טוב וחג אורים שמח .כבוד הרב הראש י ,כבוד
רחמים מלול:
ראש העיר היוצא ,מר שוקי פורר ,כבוד ראש העיר הנכנס ,מר שוקי פורר ,ראשי
העיר בעבר ,חברי מועצת העיר היוצאת ,חבריי למועצת העיר הנכנסת ,הוותיקים
והחדשים ,מנכ"ל העירייה ,היועצת המשפטית ,גזברית העירייה ,מנהלים ,עובדי
עירייה יקרים ,קהל נכבד .המערכה ,מערכת הבחירות תמה .הרמקולים והתופים
של הקרב הפוליטי ,אשר הדהדו בראש חוצות ,נדמו .כיוון שהיתה זאת מערכה
קשה ודי עכורה לדעתי ,אני סבור שכשליחי ציבור ,או כעבדים מרצון לשרת את
הציבור עפ"י מה שהרב דיבר קודם ,על כל אחד מאיתנו ועל כולנו יחד לעשות
חשבון נפש ולהפיק לקחים מן המערכה שלדעת רבים התבססה רובה ככולה על
תעמולה ארסית מכלימה ומכפישה .כאשר בסופו של דבר נוכחנו ,שהטקטיקה
הזאת ,לא רק שכשלה ,אלא הותירה אחריה שובלים של עוינות ומשקעים של
טינה.
קהל נכבד ,בישיבת המועצה החגיגית שנתקיימה לאחר הבחירות בשנת , 1993
פתחתי כך את ד בריי ,אז ,לפני  15שנה "הנרות של חג החנוכה ,חג האורים,
מסמלים באורם הקט ניצחון גדול ,ניצחון החלשים מול החזקים ,המעטים נגד
הרבים ,ניצחונה של הרוח היהודית השורשית והנצחית ,על התרבות היוונית
המודרנית .ניצחונם של בני האור נגד בני החושך" .ואז הוספתי בדבריי "אל י טעה
איש מן הקהל לחשוב שיש בהקדמתי זו אנלוגיה כלשהי למערכת הבחירות
שהתנהלה בעירנו לפני כחודש ימים" ,עד כאן סוף ציטוט .דברים אלו ,למרות
האקטואליות שלהן ,אקטואליות מדהימה ,כי הרי אנחנו נמצאים בעיצומו של חג
החנוכה ,לא היו נאמרים ונשנים על ידי הערב הזה ,אילולא אמירה מאוד בוטה,
ולדעתי אומללה מאוד ,שנשמעה ונכתבה דווקא לאחר הבחירות .בעיתון 'ערים'
מיום  , 28.11לאחר ניצחונו של שוקי בסיבוב השני ,נתבקש המועמד השני להגיב
על התוצאות ,והוא ענה בזו הלשון 'זה היה ניצחונם של בני החושך על בני
האור' .שמעתם ,רבותיי? אני חוזר שוב  .ניצחונם של בני החושך על בני האור .זה
מזכיר איזושהי אמירה של בן אהרון בשנת  , 1977לאחר ניצחונו של הליכוד.
אני מצפה ,ולא בכדי אני מעלה את זה דווקא בערב החגיגי הזה ,כי מצפות לנו 5
שנים ביחד ,אני מצפה שתישמע עוד הערב התנצלות על אמירה חמורה זו ,כי
אחרת משמעות הדברים ,מוריי ורבותיי ,היא שבערב החגיגי הזה ,כוחות החושך
מרכיבים קואליציה אפלה ,שתנהל את העיר ב  5 -השנים הבאות ,כאשר בני האור
ימשיכו לזהור בספסלי האופוזיציה .האומנם?
מוריי ורבותיי ,כולנו בני אור ,אורו של השוכן בשמיים .כי בצלם אלוקים נבראנו
כולנו .נכון שלע יתים השנאה ,הקנאה והתחרות ,מאפילים על האור ומנמיכים את
השלהבת היוקדת בכל לב יהודי .אך יש לראות בזה ליקוי מאורות זמני הנובע
מלהט המאבק ,ומן התכונה האנושית הלגיטימית להגיע להישגיות ולמצוינות .אך
משתמו הקרבות ומשנדמו התופים ,ומילים פשוטות יותר מרגע שנסתיימה
ה תחרות ומשנתפרסמו התוצאות – אמורה להיחשף שוב אלומת האור הגלומה
בכל אחד מאיתנו ,ולהפיץ את זיווה ,את הודה והדרה לזולת ולחברה ,לעיר
ולתושביה .הלקח הזה ,אם יופק ,יתרום רבות לכולנו ,כאשר נצטרך ב  5 -השנים
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הבאות לשבת סביב אותו שולחן ולדון בנושאים האמיתיים העומדים ב רומה של
עירנו המתחדשת והמתפתחת.
הבה ונלמד ממקורותינו ,כי הבאר השלישית אותה כרו עבדי יצחק ,נקראה בסופו
של דבר רחובות' ,כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ' .וזאת ,למרות שקדמו לה 2
בארות נוספות ,אשר נקראו עסק ושטנה ,עקב המריבות שפרצו בין רועי גרר
לרועי יצחק ,על המים החיים שנבעו מהן ,מצרך יקר מפז בתנאי המדבר הלוהט.
מוריי ורבותיי ,חבריי למועצה .היה עסק בסיבוב הראשון ,היתה שטנה בסיבוב
השני ,עכשיו צריך לפרוח ולהתרחב באהבה ואחווה ,שלום ורעות ,למען תושבינו,
למען עירנו.
והרשו נא לי בקצרה להוסיף עוד לקח שני ,לפחות שלי אישי מן הבחירות
האחרונות .תוצאות הבחירות הוכיחו ,מעל לכל ספק ,כי הבוחרים נטו חסד
והכירו טובה לנבחרי ציבור ,אשר הקדישו זמן רב לשליחותם הציבורית ,קיימו
דלת פתוחה ,היטו אוזן קשבת ובעיקר לב פתוח למצוקותיו של האזרח הקטן.
ה'אני מאמין' האישי שלי וכן של חבריי לסיע ת הליכוד עם עוצמה ,היה ויהיה
בעזרת ה' לראות כמה שיותר תושבים יוצאים מבניין העירייה מרוצים ומחויכים
ומהטיפול בהם ,הן מצדנו והן מצדם של עובדי העירייה המשרתים אותם
במסירות ובנאמנות .כך נהגתי אני אישית בקדנציה החולפת ,במסגרת התפקידים
החשובים שהאציל לי ראש העיר  ,וכך ננהג בעזרת ה' גם בעתיד ואף ביתר שאת.
זאת בנוסף לטיפול בכלל הנושאים המרכזיים העומדים על סדר יומנו ,המשך
פיתוחה של העיר ,שיפור איכות החיים של התושבים ,המשך הטיפול האינטנסיבי
בתשתיות ובכבישים ,שאיפה למצוינות בחינוך ,ועוד.
ואין לי ,מוריי ורבותיי ,מילים מתאימות יותר לסיים בהן את דבריי יותר מאשר
מילותיו של שיר החנוכה הידוע לכולנו 'באנו חושך לגרש ,בידנו אור ואש .כל
אחד הוא אור קטן ,וכולנו אור איתן' .הבה נצרף את אורו של כל אחד מאיתנו
לאלומת ענק ,למגדלור אשר ימשיך להאיר את עירנו היפה .תודה רבה.
תודה רבה לרחמים מלול .תודה רבה ,יישר כוח .הדובר
עו"ד שוקי פור ר :
השני הוא מר אבנר אקוע ,ראש רשימת יהדות התורה ,שסימנה שס"ג ,שקיבלה
 4,504קולות .אתה יכול לדבר מהמקום או משם .אני חוזר ואומר ,מי שרוצה
לדבר מהמקום ,יכול גם לדבר מהמקום.
ערב טוב לכולם ,חג או רים שמח .אחרי רחמים קשה
אבנר אקוע :
לדבר .כבוד ראש העיר ,מר שוקי פורר ,כבוד הרב הכהן שמחה קוק ,רב העיר
רחובות ,כבוד חבריי מועצת העיר הנבחרים והיוצאים ,כבוד הציבור הנכבד
הנמצא איתנו באולם ,איש  -איש לפי מעלתו וכבודו .כיו"ר סיעת שס"ג ,השנייה
בגודלה במועצת העיר ,קיבלנו את האמון מהציבור להיות שליחיו הנאמנים
ולסייע ולטפל בכל צרכיו הציבוריים והאישיים .כמו כן ,אנו מתחייבים לפעול
ולעזור בכל פנייה שתגיע אלינו מכל תושבי העיר.
בהיכרותי האישית את עובדי העירייה ומנהליה במשך הקדנציה הקודמת ,וביודעי
כי גלום בתוכם פוטנציאל חיובי רב שמקד יש את זמנו ומרצו למען שיפור איכות
רווחתם של התושבים בעירנו .אני מאמין שבשיתוף פעולה עם העובדים ,ניתן
יהיה להשיג מטרות רבות למען תושבים .אני תקוה שמסירות זאת תמשיך ותפעל
למען כלל התושבים.
אנו ,סיעת שס"ג ,נמשיך לעמוד ולשרת את תושבי עירנו ולשמור על צביון הדת
בעירנו ,וכן על קיום שמירת הקשר בין הציבור הדתי והחילוני .כמו כן נעמוד על
כך שבנושא החינוך והתרבות ,סוף  -סוף יקוים השוויון בין כל ילדי העיר ,הן
במבני מוסדות החינוך והן בפעילות תרבות .אנו נמצאים בחג החנוכה ,שבו אנו
מדליקים נרות חנוכה ,להסיר את החושך מהאור ,ו האו ר ,זוהי תורתנו הקדושה
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 24.12.2008

שרצו היוונים לכבות ,חס ושלום .זה האור האמיתי הקיים בכל נשמתנו ,כמו
שנאמר ,כנר מצווה ותורה אור .לכן ,אנו נבחרי הציבור ,ונציגי סיעת שס"ג,
חייבים להילחם ולדאוג שמוסדות החינוך והתרבות בעיר יתקיימו בשוויון למען
הציבור הדתי והחרדי ,בכל ת קציבי המוסדות .ובעזרת ה' ,יידלקו הנרות החבויים
בנשמת כל אחד מאיתנו ,עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימנו ,אמן.
תודה רבה לאבנר אקוע .הדובר השלישי הוא ראש
עו"ד שוקי פורר :
רשימת העבודה  -אמת ,שקיבלה  3,825קולות ,מר אמיר ירון.
ערב טוב ,חג אורים שמח  ,ברוכים הבאים לישיבת
אמיר ירון :
המועצה שמתקיימת בבית של ההסתדרות ,אנחנו שמחים לארח בהסתדרות שלנו
את עיריית רחובות.
אני מפסיק להקריא את מספר הקולות שניתנו .יוסף,
עו"ד שוקי פורר :
יש לך את הרשימה? שלא יהיו טענות .אם אנחנו מעבירים למפלגת העבודה 600
קולות ,יכול להיות שהם יקבלו מנדט שלישי.
אני מוכן לקבל .ערב טוב ,מכובדי ראש העירייה
אמיר ירון :
הנבחר ,חברי המועצה החדשה ,חברי המועצה היוצאת ,ראשי העיר בעבר
שמכבדים אותנו בנוכחותם ,כבוד הרב הראשי לרחובות ,שמחה הכהן קוק ,חבריי
לסיעה ,פעילים ,בני משפחתי היקרה ,קהל יקר .הב חירות מאחורינו ,העבודה
הרבה לפנינו .סיימנו תקופה לא קלה במהלך מערכת הבחירות .עבורי ,זאת היתה
ההתמודדות הראשונה כמועמד לראשות העירייה .הקושי הגדול היה ,במיוחד
עקב התקציב הזעום שעמד לרשותי ,והעובדה שהמירוץ התחיל מאוחר מידי.
עם זאת ,חבריי ואני לדרך ,סיימנו א ת ההתמודדות בתחושה של הצלחה רבה
ממערכת הבחירות .הוכחנו שניתן גם במשאבים זעומים להגיע לתוצאות
מכובדות ביותר ואפילו לא לקבל קנס אחד .אציין ואדגיש שזכיתי במהלך
הבחירות בהיכרות מדהימה של חברים רבים לדרך ,שתמכו במועמדותי ברשימה,
וכל זאת בהתנדבות מופתית .נתנו מע צמם ימים כלילות מתוך תחושת שליחות,
אמונה וגם ערכים ואידיאולוגיה .ולא פחות מכך ,הכרתי פעם נוספת את הציבור
הרחובותי שיש בו איכויות שאין באף עיר אחרת בארץ .ציבור שרוצה להיות
מעורב ולתרום מעצמו לאיכות חיים טובה יותר כאן בעיר שלנו.
הבחירות האלה ,בבסיסן הן פולי טיות ,אך לא פחות מכך מהוות תכנית עבודה
לקדנציה הקרובה .הציבור ברחובות רוצה היכל תרבות ,מכובד ,הציבור ברחובות
רוצה פארקים רבים ,רוצה עיר ירוקה ,רוצה ריאות ירוקות .הציבור ברחובות
דורש שוק חדש ולא פיגוע תברואתי במרכז העיר .הציבור דורש עיר נקייה ,ועוד
דברים שע לו במהלך הבחירות .אני רואה את עצמי מחויב לנושאים האלה ,ואהיה
מוכן ביחד עם חבריי לסיעה להירתם בכל תחום ובכל נושא ,ללא קשר של
קואליציה או אופזיציה ,כדי לתרום מניסיוני לקידום פרויקטים רחבי היקף בעיר
לטובת הציבור הרחובותי .לכך אוסיף את הצורך בשקיפות מלאה של עב ודת
העירייה .אני רואה חשיבות רבה לאפשר פתיחת ישיבות הוועדות השונות
לציבור הרחב ובעיקר ועדות שהיו עד עתה סגורות לקהל ולציבור הרחב.
קצת על ה'אני מאמין' ,גם זה חשוב .נ בחר ציבור עומד למשפט הציבור מרגע
שנטל על עצמו את השליחות הציבורית .בעולם הערכים שלי ,התחייב ות לציבור
ערב הבחירות מחייבת אותו גם לאחריו ,וכך אנהג .הדברים שאמרתי במהלך
הבחירות ,היו ברורים וחד משמעיים ,ואני אפעל לאורם .ההתחייבות לציבור ערב
הבחירות היא בחזקת חוזה של חבר המועצה עם הציבור ,שיש לכבדו.
הציבור מצפה מאיתנו הנבחרים ליושרה ושמירה קפדנית על האינטרס הציבורי
וטובת הציבור בכל החלטה והחלטה שתתקבל בעירייה .זאת תהיה דרכי בעירייה,
וזאת תהיה דרכה של רשימת העבודה בעירייה שאני עומד בראשה .אני משוכנע,
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שאם כך נפעל ,גם אחוזי ההצבעה בבחירות הבאות יעלו באופן משמעותי,
ובעיקר האמון של הציבור בדמוקרטיה ובנבחר י הציבור ,יעלו בצורה משמעותית
ביותר .חג שמח לכולם.
מר עוזי סלנט ,ראש רשימת מפנה לרחובות.
עו"ד שוקי פורר :
ערב טוב ,חג שמח .אדוני ראש העיר ,ראשי ערים
עוזי סלנט :
בעבר ,חברי מועצה ,חברי מועצה בעבר ,כבוד הרבה הראשי ,אורחים ,גבירותיי
ורבותיי .סיעת מפנה לרחובות תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע לתושבי
העיר ,על מנת להביא את דברם בפני המועצה ,לשפר את הטעון שיפור ,אבל
לעשות זאת מהאופוזיציה.
במהלך מסע הבחירות ,אנחנו בסיעת מפנה הצהרנו שאנחנו נפעל מהאופוזיציה,
אבל זאת תהיה אופוזיציה בעד ,לא אופוזיציה נגד .יש מונח שנקרא 'אינטגריטי',
אין לזה פירוש מילולי בעברית ,חיפשתי במילון ,אני מצטער שלא מצאתי ,אני
מתכוון שבמילון לא מצאתי .מכל מקום ,ישנה יושרה ,ישנו אינטגריטי ,ואת מה
שאנחנו אמרנו לציבור ,את זה אנחנו נעשה בקדנציה הקרובה .זוהי תכנית
העבודה שלנו .אני מצר על כך שסיעו ת נוספות שאמרו את דברם ,את היושרה
קשה למצוא אצלן .רבותיי ,אנחנו באנו לעבוד ,אנחנו באנו לקדם את העיר.
היושרה היתה בקופת חולים.
??? :
אתה צודק ,היושרה היתה בקופת חולים והיא קיימת
עוזי סלנט :
בקופת חולים -
בואו ,בואו ,חברים ,בואו נשמ ור על חגיגיות הישיבה.
עו"ד שוקי פורר :
בכל מה שקשור בי .רבותיי ,אנחנו באנו לעבוד ,ולכן
עוזי סלנט :
אנחנו מתחילים לעבוד מעכשיו.
באת ל ...חושך?
קהל :
סליחה ,אני לא מתכוון להשיב לך.
עוזי סלנט :
אני מבקש להפסיק עם קריאות ביניים בקהל בבקשה.
עו"ד שוקי פורר :
בישיבת מועצה אסור לדבר מהקהל.
תכתוב לי מכתב ,אני מבטיח להשיב .ובכן ,רבותיי,
עוזי סלנט :
העיר שלנו יש לה עתיד גדול ,ואני מקווה שעתיד עם אור ,אנחנו חוגגים את חג
החנוכה .ההווה שלנו הוא לא משהו .עיתון הארץ ערך מחקר ובחן  15ערים
שביניהן רחובות ,פתח תקוה ,חולון ,בת ים ,הרצליה ,רעננה וכן הלאה .במחקר
הזה ,בחן עיתון הארץ ופרסם את תוצאות המחקר ב'דה  -מרקר' ,והוא קבע
שרחובות היא עיר המדע ,גירעון גדול ,שכונות מוזנחות .וכשמסתכלים מה ישנו
בגוף המאמר ,אז מוצאים עוד פרטים שח שוב מאוד להתייחס אליהם .ולא בכדי
אני מציין את המחקר שנערך ב'הארץ' ,בישיבה החגיגית הזאת .מכיוון שאני
חושב ,שכל מה שנעשה שם במחקר הזה ,שהוא היה בוודאי מחקר מקצועי ,שבחן
למעלה מ  1,000 -נתונים בכל אחת מהרשויות – אני חושב שהמחקר הזה הוא
חשוב מאוד לנו לתושבים ,ול נו לחברי המועצה ולראש העיר ,כדי לבסס תכנית
עבודה על בסיס המחקר הזה .ובכן ,מה הוא קבע? – רחובות נמצאת במקום ה 9 -
בין  15ערים ,כאשר היו  12שלבים במחקר הזה .מאחר ו  3 -ערים היו באותו שלב.
בשקיפות ,בין  15ערים ,רחובות נמצאת במקום האחרון ,וזאת תעודת עניות
לדעתי שצ ריך לתקן אותה .זה לא כרוך במאמץ רב ,פשוט לשקף את עבודת
העירייה בפני הציבור.
בניהול הפיננסי ,כפי שידוע לכם ,לרחובות יש למעלה מ  200 -מיליון  ₪מלוות
לבנקים .כל תינוק שנולד בעיר חייב  ₪ 1,500לבנק.
הרבה יותר .תלמד את המספרים ,הרבה יותר, 1,50 0 .
עו"ד שוקי פורר :
אני מוכן לקנות.
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אם אתה יכול ,תן את ההפרש.
מנחם קליין :
מאחר ואני מתבסס על המחקר של הארץ ,לכן אני
עוזי סלנט :
מצטט אותו .יכול להיות שאם הוא היה עושה היום את המחקר ,אז הוא היה
מטיל חובות כבדים יותר על אותם התינוקות שנולדים .מכל מקום ,בניהול
הפיננסי  ,בקרב  15הערים הללו ,רחובות נמצאת במקום לפני האחרון .היקף
האוכלוסייה מעל גיל  65מהווה  12.7%מסך הכל האוכלוסייה בעיר .כאשר
האוכלוסייה בגילאי  65ומעלה ,הממוצע בקרב  15הערים שנבחנו הוא . 9.3%
העניין הזה מצביע על עובדה שהצעירים עוזבים את העיר .ואין היום
אטרקטי ביות בעיר הזאת כדי להשאיר את הצעירים בעיר .בנושא החינוך ,אנחנו
ברחובות נמצאים ב  1/3 -התחתון -
מה ,זה חוג בית?
עו"ד שוקי פורר :
בבקשה?
עוזי סלנט :
זה נשמע כמו חוג בית .הבחירות עברו כבר .אלה
עו"ד שוקי פורר :
הדקלומים שלך מחוגי הבית.
אדו ני ראש העיר ,קצת -
עוזי סלנט :
קצת תתייחס קצת לקהל ,לעובדה שיש פה ישיבה
עו"ד שוקי פורר :
חגיגית.
אדוני ראש העיר ,אני עכשיו הפשלתי שרוולים כדי
עוזי סלנט :
להתחיל לעבוד ולהתחיל את תכנית העבודה.
איפה לעבוד ,איפה לעבוד?
עו"ד שוקי פורר :
מה זה 'איפה לעבוד'? שום דבר לא נופל מהשמיים.
עוזי סלנט :
 ...על הציבור ותבין למה לא נבחרת ,תמשיך כך.
מנחם קליין :
גם הציבור פה קורא עיתונים.
קהל :
קודם כל ,אני שמח שאתה קורא עיתונים .כדאי
עוזי סלנט :
שיבחנו אותך בתכנית המיצ" ב ,מכיוון שיש לנו בעיה בהבנת הנקרא.
יש אנשים שיודעים להרוויח בכבוד ואינם יודעים
רחמים מל ול:
להפסיד בכבוד.
תמשיך ,תמשיך ,שהציבור ידע שהוא בחר טוב.
מנחם קליין :
תדע לך ,שיש כאן חברי מועצה שאינם קוטלי כנים,
רחמים מלול:
ואם תתחיל בקו הזה ,אז הדרך שלפנינו לא תהיה לך סוגה בשושנים.
אנ י מציע לך לא לאיים .רבותיי תראו ,אמנם אני שמח
עוזי סלנט :
שאני מכניס קצת עניין לישיבת המועצה ,אבל בואו נהיה סבלנ יים .קצת תרבות,
קצת סובלנות ,ואיך אומרים – נעבור גם את זה .תראו ,עיתון הארץ ראיין את
המפקח הכללי של המשטרה.
זו ישיבה חגיגית ,לא ישיבת אבל.
קהל :
אני רוצה לומר לך ,שאם אתם חושבים שברחובות
עוזי סל נט :
צריך לעשות חגיגות ,זה בסדר גמור .אבל אני חושב שישנם גם תושבים שצריך
לטפל בהם ,וזה מה שאומר המפכ"ל .הוא הזכיר עיר אחת ויחידה ,אדוני ראש
העיר ,את רחובות .ומה אומר המפכ"ל? – הוא אומר שכל יום שישי ,חברי מלול,
מ סתובבים  200שיכורים מעדה מסוימת.
אתה לא מכיר את רחובות ,אתה לא יודע איזה שקר
עו"ד שוקי פורר :
כזה .תתבייש לך ,תתביי ש לך.
ברח' הרצל.
עוזי סלנט :
אתה לא יודע שום דבר על רחובות ,תתבייש לך.
עו"ד שוקי פורר :
עוזי ,אם היית חוזר קצת יותר מקודם מקופת חולים,
מנחם קליין :
אז היית יודע מה נעשה בעיר.
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עוזי ,אולי תלמד את הנתונים .הנתונים הם בדיוק

זוהר בלום :
הפוכים.
ככה נערך מי שישן בעיר ולא חי בעיר.
מנחם קליין :
אני חושב שהאוכלוסיות החלשות ברחובות ,יש לי
עוזי סלנט :
הרושם שלאוכלוסיות החלשות ברחוב ות – הן זכאיות לשירות ,והן זכאיות
לטיפול מיוחד.
אני מבקש מהקהל להיות בשקט.
מנחם קליין :
*** קריאות מהקהל ***
רבותיי ,אני רוצה לומר לכם משהו .אולי רק דבר קטן
עוזי סלנט :
אחד .לפעמים ,הפרצוף שלנו לא מוצא חן בעינינו כאשר אנחנו מסתכלים בראי.
לשבור את ה ראי לא יפתור את הבעיה של הפרצוף .אנחנו קיבלנו הזמנה ,ואני
רוצה לצטט את ההזמנה הזאת .אבל לפני כן ,אני רוצה להציג לחבריי במועצה,
לקחת את עיתון הארץ ,לבסס עליו תכנית עבודה ,את המחקר הזה לבסס עליו
תכנית עבודה כדי לשפר את השירות לתושב פה ברחובות ,ולהביא את רחוב ות
לרמה שהיא ראויה לה.
יש בעיתון הארץ הרבה דברים טובים גם כן ,למה אתה
קהל :
לא מזכיר אותם?
הנה ,עכשיו אני אקריא.
עוזי סלנט :
אנחנו מבקשים מהציבור ,למרות שהדברים מרגיזים,
מנחם קליין :
אין לכם את הזכות ,בבקשה לא להגיב .תודה.
רבותיי ,אני רוצה לבשר לכם -
עוזי סלנט :
תתנצל על דבריו של מלול ,בבקשה ,ותרד מהר
קהל :
מהבמה .אני לא מכיר אותך ,אני לא יודע מי אתה ...בושה וחרפה.
יכול להיות ,יכול להיות.
עוזי סלנט :
אנחנו מבקשים מהציבור לשמור על שקט.
מנחם קליין :
רבותיי ,קיבלנו הזמנה ,ח ברי המועצה ,לישיבה שלא
עוזי סלנט :
מן המניין ,להעלאת מחיר הארנונה לכלל תושבי העיר .אני רוצה לומר לכם,
שמהיכרותי את השטח באותה עת שקיימתי את המירוץ לראשות העיר ,אחת
הטענות הגדולות ביותר שישנן לצעירים ברחובות ,זה גובה הארנונה שהם
משלמים .על האבסורד שקיים בחלוקת האזורים.
סליחה ,אני מבקש ממך ,אל תפריע לי .וגם אם תפריע,
עוזי סלנט :
זה לא יעזור לך.
אני מבקש שקט באולם.
עו"ד שוקי פורר :
לכן ,רבותיי ,הדבר הכי קל ,זה להעלות את הארנונה,
עוזי סלנט :
וזה מפגע לתושבים .הארנונה ברחובות היא גבוהה מאוד כלפי רשויות אחרות.
ומה שאנחנו רואים ,למה אני מעלה את זה?
מר סלנט ,יש לך הרבה זמן עוד לדבר?
עו"ד שוקי פורר :
לא ,אני מסיים כבר.
עוזי סלנט :
אז אני מבקש.
עו"ד שוקי פורר :
אני כבר מסיים .אם היית מגביל את הדברים בזמן,
עוזי סלנט :
הייתי עומד בלוח הזמנים.
יש הגבלה בחוק ל  10 -דקות ,ואתה כבר עברת את זה.
עו"ד שוקי פור ר :
ובכן ,רבותיי ,הדבר הראשות בהנהלה חדשה עושה ,זה
עוזי סלנט :
להכניס את היד לכיס של האזרחים .ומה אומרות התקנות החדשות שהוצאו?
סעיף ( 57ב) אומר -
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*** קריאות מהקהל ***
אני מבין שזה לא מעניין' .ראש עירייה יקבע מועד
עוזי סלנט :
לדיון מיוחד בהצעת התקציב ובתשלומי החובה' .רבותיי ,לפני שדנים בארנונה,
מדוע אין בסדר היום של הישיבה הקרובה דיון בתקציב? יכול ל היות שאני לא
מכיר ,אבל מאחר וזאת מועצה חדשה ,אני חושב שבישיבה הקרובה צריך להציג
את התקציב ,והתקציב צריך להוכי ח שיש צורך בהעלאת הארנונה ,וצריך להציג
את דו"חות הוועדה ,וזוהי הצעה לסדר שאני מגיש היום לקראת הישיבה הבאה.
רבותיי ,היתה לי חוויה יוצאת מן הכלל להכיר אוכלוסייה רחבה מאוד בעיר
רחובות .נהניתי לשוחח עמה ,אני יודע שהאוכלוסייה ברחובות ,חלק לא קטן של
האוכלוסייה ב רחובות שאף לשינוי .אבל האוכלוסייה ברחובות אמרה את דברה,
נבחר ראש עיר ,כולנו יחד ,כולל סיעת למפנה ,נשנס מותניים על מנת לקדם את
העיר ולשפר את השירות לתושב .תודה רבה.
מר סלנט ,אני רק אגיד לך מילה אחת אחר דבריך,
עו"ד שוקי פורר :
בסיומם ראיתי שהיה לך קשה ,אב ל יכולת להגיד את המילה 'בהצלחה לראש
העיר' .לא מצאת לנכון עד היום 4 ,שבועות אחרי הבחירות ,להרים טלפון ולהגיד
בהצלחה .זה נימוס מינמלי ,נימוס מינימלי .אני מזמין את שוקי קרומר ,ראש
רשימת רחובות אחת.
ערב טוב לכם ,קהל נכבד ,חג אורים שמח .ערב טוב גם
שוקי קרומר :
לכם ,אדוני ראש עיריית רחובות ,עו"ד שוקי פורר ,חברות וחברי מועצה נבחרים,
וחברות וחברי מועצה שסיימו תפקידם .ערב זה הוא ערב לא פשוט עבורנו ,חברי
מועצת העיר מטעם סיעת רחובות אחת .לואיס בר  -ניר ואנוכי ,ממשיכים את
שירותינו למען תושבי רחובות ,זו הקדנציה השנייה .ב  5 -השנים האחרונות
שירתנו את תושבי העיר רחובות ללא מורא וללא משוא פנים ,גם בהיותנו חברי
הקואליציה העירונית ,וגם כאשר היינו ב  3 -שנים האחרונות חברים באופוזיציה.
מערכת הבחירות האחרונה היתה מבחן לא פשוט עבורנו .זו היתה עבודה
מאומצת ,עם תומכים ופעילים רבים ,שע שו ימים כלילות כדי שניבחר .תושבים
מהשכונות ומהעיר פעלו איתנו במשותף ללא קבלת שום תמורה כספית או
אחרת .הם עשו זאת כי האמינו שבכוחנו לקדם נושאים החשובים לנו ולהם כמו
חינוך ,תרבות ,ספורט ,נוער ,צעירים ואיכות הסביבה ,ועל כך תודתנו.
כפי שידוע לכם ,פעלנו בכל כו חנו עבור בחירתו של מועמד אחר .היום ,עם
בחירתו של עו"ד שוקי פורר ע"י כ  19,000 -תושבים ,הוא ראש עיר שלנו ושל
כולנו .היינו אמורים לקבל החלטה האומרת בסופו של דבר מהו הצעד הנכון,
המשפיע והמכריע ובעל המשמעות האמיתית לקידום ,פיתוח וטיפוח אותם
נושאים שאנו מאמינים ב הם ,ואף חזרנו אליהם בזמן מערכת הבחירות .זוהי העת
לקבל אחריות ציבורית ולפעול בכל המרץ והכוח ,עם ראש העיר והנהלת העיר
למען תושבי רחובות.
אנו נכנסים לתפקידנו בקואליציה העירונית בחרדת קודש ,ללא קבלת שכר ,עם
הרבה תקוות והרבה חששות .אנו מקווים כי יחד עם ראש העי ר והנהלת
הקואליציה ,נקדם תחומים רבים ומשמעותיים הקשורים לחיי היומיום של תושבי
העיר כלל ,ונוכל לקדם את התרבות ,הספורט והסביבה שאנו קשורים אליה
באופן ישיר .בחרנו להיות בקואליציה ,כי בסופו של דבר ,זה המקום שבו נוכל
לקיים ולקדם את האג'נדה שאליה כיוונו ודיברנו בזמן מערכת הבחירות ,אותה
אנחנו יכולים לעשות בצורה טובה יותר בקואליציה .תודה לכם על היותכם עמנו
בערב זה ,יחד נצעד אל עתיד טוב יותר של עירנו ,העיר רחובות.
תודה רבה .מר מנחם קליין ,ראש רשימת איחוד דתי
עו"ד שוקי פורר :
לאומי.
16
בוצע ע"י בונוס פרוטוקולים בע"מ ,הנצי"ב  ,14ת"א .טל'  ,03-5373237פקס .03-6393860

עיריית רחובות  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  1מתאריך 24.12.2008

ערב טוב .ברשות הרב ,ברשות ראש העיר הנכנס,
מנחם קליין :
היוצא ,חברי מועצה נכנסים ויוצאים ,ראשי ערים לשעבר ,ציבור נכבד .אני קצת
המום מהדובר שלפני לפניי ,אבל אני אשתדל לשכוח את זה .התכנסו כאן
לישיבת מועצה בעיצומו של חג האורים .נוהגים אנו ,כשיטת בית הלל ,אתם
יודעים שיש מחלוקת בין בית שמא י לבית הלל ,את סדר הדלקת הנרות .בית הלל
אומרים שבערב הראשון מדליקים נר אחד ומכאן מוסיף והולך עד ליום השמיני
שבו מדליקים  8נרות .לאש  2תכונות ) 1 :האש מאירה ) 2 .ומאידך היא שורפת.
תלוי איך משתמשים .זו לא התכונה היחידה ,כבר אמרתי את זה גם בעבר ,אבל
האש יכולה ל האיר והיא מסוגלת לשרוף .לשיטת בית הלל לא מתחילים בשריפה,
לא מתחילים בהדלקה של  8נרות .אלא בתחילה מאירים באור חלש ,ולאט  -לאט
האור מתגבר ומאיר .על מנת להפיץ את האור הגדול ,מגבירים בהדרגה את האור,
ולא בבת אחת ,שמא האש תשרוף ולא תאיר .זו גם שיטתנו סיעת האיחוד הדתי
הלאומי .להאיר את הדרך ,להאיר את העיר  ,להאיר את העיר בא' .אולי זה מזכיר
לאנשים איזושהי סיסמת בחירות להעיר בע' ,אנחנו מתכוונים בא' .אבק
הבחירות פג.
אני וחברי שאול ליבי ,שהולכים יחד שנים רבות ,רוצים לברך את עו"ד שוקי
פורר ,שנבחר לקדנציה השלישית .לנו זו לא הפתעה ,אנחנו ידענו שייבחר .הלכנו
איתו  5שנים ,והיה ברור לנו שאנחנו ממשיכים הלאה ב  5 -השנים הבאות .לא רק
לנו היה ברור ,אני חושב שלכולם היה ברור שאנחנו הולכים עם ראש העיר
ואנחנו ממשיכים  5שנים נוספות .מאז שאני ברחובות ,אני לא זוכר שהיה
תקדים של ראש עיר ששי רת  3קדנציות .יש דבר כזה ,הרמלך? אז אם ככה ,גם
על זה מגיע לראש העיר שוקי פורר ,על התקדים של  3קדנציות רצופות ,לא
רוצה לדבר בינתיים על הרביעית .אנחנו מאחלים לשוקי שימשיך בתנופה הרבה
של פיתוח העיר ,הגנים ,התשתיות ,הצירים ממערב ,ממזרח העיר ,טיפוח החינוך,
הנוע ר ועוד  -ועוד ,אין כאן מקום למנות.
אנו ,חברי הרשימה הדתית הלאומית המיוחדת מתחייבים להמשיך ולשרת את
ציבור בוחרינו וכלל הציבור בעיר כפי שנהגנו בקדנציה הקודמת וביתר שאת.
לשמור על קדושת השבת ,קדושת העיר כפי שחפצו מייסדי העיר .להוות גשר בין
דתיים לשאינם דתיים ,ר אש העיר הזכיר את זה .עשינו את זה במשך  5שנים,
האירועים שערכנו ,אירועים שהביאו מסורת לכל בית בעיר הזו ,נמשיך ביתר
שא ת  .לדאוג למועצה הדתית ,שתוכל למלא את תפקידה כראוי ,ושעובדיה יקבלו
שכר במועד .דבר נוסף ,שעובדי העירייה יהוו דוגמא למתן שירותים לתושבי
העיר .זו המשימה שלנו ,שוקי ,בקדנציה הנוכחית ,שירות לתושב.
אנו רוצים להודות לכל חברינו שליוו וסייעו לנו ,הם נמצאים פה באולם ,חלקם,
בחודשים האחרונים ,ומקווים שכל חברי המועצה יפעלו למען העיר בהרמוניה,
ושאווירת החג ואורות הנרות יאירו את דרכנו לאורך כל השנה .תודה וערב טוב.
תודה רבה למנחם קליין .תיקון קטן ,ראש העיר יצחק
עו"ד שוקי פורר :
כץ ,כיהן אם אני לא טועה  3קדנציות ,אלא שאז היה  4שנים כל קדנציה .אני
קורא למר יניב מרקוביץ ,ראש רשימת הצעירים.
ערב טוב לכולם .אני קצת מתרגש מהישיבה הזאת,
יניב מרקוביץ' :
מהמעמד המכובד הזה .אני רוצה קודם כל לאחל לכל החברים שנבחרו כאן,
קואליציה ,אופוזיציה ,באמת אנחנו כרגע באיזושהי ישיבה חגיגית – שיהיה
בהצלחה .לתושבי אחוזת הנשיא ,שאתם מאוד  -מאוד קרובים אלינו ,אני בטוח
שביחד עם העירייה נשב ,נמצא פתרון לבעיה בשכונה .ראש העיר רוצה למצוא
פתרון לבעיה הזאת ,ונצליח למצוא אותו .כך שאני חושב שאתם יכולים כרגע
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ליהנות מהישיבה ,לשבת פה .סה"כ זאת ישיבה חגיגית .מיד אחרי זה נמצא
פתרון גם לזה.
אני מסכים ב  100 % -עם מה שאמר יניב ,אנחנו אתכם
עו"ד שוקי פורר :
במאבק הזה ואתם יודעים את זה .לא צריך שתעמדו עם השל טים ,באמת ,חבל על
הכוחות שלכם .ראינו את זה ,אנחנו אתכם ,אנחנו מטפלים בזה יום ולילה ואתם
יודעים את זה.
ברשותכם ,אני רוצה בתחילת הדברים שלי להודות
יניב מרקוביץ' :
לחברים שהלכו איתי ברשימה ,הם יושבים פה באולם .יקי ניסינבאום ,ירון
גרסון ,מירה מאירה ,שי סלומון  ,יפתח דרוס .אלה חברים יקרים שעשו איתי
עבודה אדירה ב  3 -החודשים האחרונים .הצבנו לעצמנו איזושהי מטרה בתחילת
הדרך ,והמטרה הזאת היתה למצוא נציגות אמיתית לצעירים בעיר ברחובות,
בתוך העירייה .יצרנו איזושהי יוזמה עצמאית ,לא הלכנו עם אף מפלגה ,לא
הלכנו עם אף גוף .ה לכנו עם רעיון שהאמנו בו ,ואמרנו שאנחנו הולכים איתו עד
הסוף .ולשמחתי הרבה ,זכינו לאמון של כמות לא מבוטלת של תושבים .שוקי
הפסיק לנקוב במספר הקולות ,אבל אני אומר לכם שהתוצאה היתה יפה.
באתי יחד עם החברים שלי לייצג את הנוער והצעירים בעיר רחובות ,ואת זה
אעשה .ל אורך כל מערכת הבחירות ,אמרתי שחינוך מבחינתי הוא חינוך בכל
שעות היום .אנחנו רואים חשיבות מאוד גדולה לפעילות בשעות אחר הצהריים,
למסגרות חינוכיות נוספות ,ולפעילות למען בני הנוער ,הצעירים והסטודנטים
בעיר ,וזו המשימה שאנחנו רוצים לעשות בקדנציה הקרובה.
אני רוצה לציין כאן עוד חבר טוב מבחינתי ,מתן דיל ,שגם לו מגיע כפיים .המון
צעירים הלכו עם חץ העיר ,ואני מאמין שביחד היום ,אחרי שהסתיימה מערכת
הבחירות ,נגמר ,כל הדברים מאחורינו – נמצא את הדרך הנכונה ביותר לשתף
פעולה ביחד ,כי המטרה שלנו היא אחת.
לסיום ,אני רוצה לברך ולאחל לראש העיר שתהיה הצלחה בקדנציה השלישית.
אנחנו כאן כדי לעבוד ביחד .אני מניח שרוב החברים שהגיעו לכאן חושבים
כמוני .תודה לכל התושבים ,לכל האנשים שבחרו בנו ,ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה .ועכשיו ,מר הרצל טובלי ,ראש רשימת
עו"ד שוקי פורר :
קדימה.
ערב טוב לכולם וחג שמח .נשיאות נכבדה ,כבוד ראש
הרצל טובלי :
העיר ,כבוד הרב הראשי ,חברי המועצה ,חברי המועצה היוצאים .אני רוצה
בהזדמנות זאת להגיד שכבוד הוא לי להיות כאן ,ולהגיד תודה רבה לאילן
ליבוביץ' שפינה את מקומו בשבילי ,בכדי לשרת את הציבור בעירייה.
אני רוצה להגיד ,בהתחלה חשבתי אולי לשבת באופוזיציה .אבל אני שמח מאוד
שנכנסתי לקואליציה .אחרי מה ששמעתי כאן ,אני חושב שאפשר לשרת את
הציבור רק תוך כדי עשייה .אני רוצה להגיד לראש העיר ולרשימה שלו ולרשימת
הליכוד יישר כוח ,אתם יודעים לתת פייט בבחירות .אתם ניצחתם ,כל הכבוד.
סימן שהציבור רצה אתכם ,ואנחנו כנראה ,סיעת קדימה ,תשתף פעולה עם כל
חברי מועצת העיר ,על מנת לשרת את הציבור .אני קורא לכל חברי המועצה
הנכנסים להתאחד בהזדמנות זאת שזה חג החנוכה ,חג האורים .להתאחד ,לעבוד
ביחד בעד התושבים ולהסתכל על חצי הכוס המלאה .אמר מי שאמר 'רחוב ות עיר
מיוחדת' ,באמת מיוחדת ,יש תושבים מיוחדים לעיר הזאת ,לכולם איכפת ,כולם
רוצים את טובת העיר .אפשר לעשות לטובת העיר באהבה ,ברצון טוב ,ולא מהצד
האחר .אני מאחל לכולם בהצלחה ,אני לשירותכם בכל יום .בעזרת ה' אני כבר
ממחר מתגייס לכיוון אחוזת הנשיא ,לכיוון הגן .אני מבקש מראש העיר להטיל
עליי משימות לפתור בעיות .תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה.
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תודה רבה .מר יפים זאיקה ,ראש רשימת רחובות

עו"ד שוקי פורר :
ביתנו.
ערב טוב לכולם .אני חושב שעל דברים יותר רציניים
יפים זאיקה :
יהיה לנו זמן לדבר ,ולא רק לדבר ,לעשות משהו .היום זה ערב חגיגי ,אז בואו
נרגיש כמו בערב חגיגי .קודם כל ,אני רוצה להגיד הרבה תודות לאנשים שתמכו
ברשימה שלנו .פה יושבים כמה אנשים מהמטה שלנו שעשו כל המאמצים
שאנחנו ניכנס לעיריית רחובות.
יש לי כמה דברים שאני רוצה להגיד לחברי המועצה ,לכבוד ראש העיר ,עו"ד
שוק י פורר .אני רוצה לא להגיד ,אני רוצה לאחל כמה דברים ,גם לי ,גם לחברי
המועצה .מה אני רוצה לאחל? – שאנחנו נקיים כל ההבטחות מה שנתנו לפני
הבחירות .שבתוך  5השנים הבאות אנחנו נהיה פתוחים ,הגונים ,כמו שהיינו
חודשיים 3 ,חודשים לפני הבחירות .לכל תושבי העיר שלנו אני מאחל כמה
שפחות אכזבות וכמה שיותר תוצאות .לעיר שלנו מה אני מאחל? – אומרים שכל
עם מקבל ממשלה מה שמגיע לו .לעיר רחובות ,עיר הכי יפה ,אני חושב ,אני
בטוח מגיעה המועצה הכי טובה .ואני בטוח שהיום ,אנשים שיושבים פה בבמה,
אלה  21אנשים הכי טובים .ובעוד  5שנים אנחנו נגיד שכן ,אנחנו עשינו בחירה
טובה ,אנחנו עשינו המון שעיר שלנו תהיה עוד יותר יפה ,יותר נוחה.
כשאנחנו מדברים על רחובות ,אנחנו אומרים זו עיר תרבות ,עיר מדע ,עיר
חינוך ,עיר קליטה .ואני רוצה שכל המילים תהיינה הגדרות ולא רק סיסמאות.
בהצלחה לכל תושבי העיר ,מפני שה צלחה לחברי מועצה זו הצלחה לכל תושבי
העיר ,ובמיוחד לראש העיר ,שזו קדנציה שלישית שלו .שוקי פורר הוא איש עם
ניסיון ,עם ידע .אני מקווה מאוד ,לא חשוב איפה שאני אהיה ,בקואליציה -
באופוזיציה ,אבל ראש העיר זה ראש העיר לכל תושבי העיר .תודה.
אחרון חביב ,חנניה וינברגר .חנניה ,כמה זמן אתה
עו"ד שוקי פורר :
צריך?
נתפשר ,אני מבטיח לך .רבותיי ,עם כל הכבוד ,זאת
חנניה וינברגר :
ישיבת מועצת העיר ,ותושבים מוזמנים לזה ,אבל זכות הדיבור כפי שאמר ראש
העירייה ,היא של חברי המועצה .קריאות ביניים בבקשה ,קורה ,אבל לא ייתכן,
ואני מבק ש אותך אדוני ראש העיר ,לשמור על זכות הדיבור של חברי המועצה.
צודק . 100 %
עו"ד שוקי פורר :
מכובדיי תושבי העיר ,ראש העירייה עו"ד שוקי פורר,
חנניה וינברגר :
ראשי העירייה בעבר ,חברי המועצה ,עמיתי להנהגת העירייה ,איחולים להצלחת
החלטותינו ופעולותינו למען תוש בי העיר ,טובתם ורווחתם .תודה לכל מי
שהשתתף במערכת הבחירות ומיצה את זכות הבחירה .חבל שלא רבים יותר
ניצלו זכות זו .ותודה אישית לכל מי שתמכו בי בבחירות הללו ,חנוכה שמח.
מושב זה של מועצת העירייה ,שנבחרה לאחרונה ,מתכנס בסימן ברכה של ירידת
גשמים ,אמנם התחלה ומו עטה .אבל מטר גשם זה ,לצערי מלווה גם במטר כבד
והרסני של מטחי עשרות רבות של פצצות מרגמה ,גרדים ,קסאמים ורקטות על
יישובים בדרום הארץ .נס חנוכה התרחש לא רק בימים ההם ,אלא הוא מתרחש
באופן מוחשי גם בזמן הזה .עד לרגע זה ,ברוך ה' ,אין לנו נפגעים בנפש .נתפלל
להמשך קיומם של ניסי חנוכה גם הלאה ובאור גדול יותר.
אני מציע שמועצת העירייה תחליט הערב על שליחת ברכות עידוד וחיזוק
לתושבי הדרום ,שמרחב הפגיעה של הקסאמים והרקטות הולך ומתרחב יומיום.
אני מציע שמועצת עיריית רחובות תחליט גם על כריתת ברית ערים תאומות ,לא
רק עם העיר ה יילדברג שבגרמניה ורהט ,אלא גם עם ערי ישראל השנייה כביכול,
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שדרות ונתיבות ,שהעירייה ותושבי העיר ינסו להושיט סיוע ועזרה כמידת
יכולתם.
אני מבקש גם להביע מחאה חריפה בגין מערכת הבחירות המזוויעה ביותר שידעה
עירנו ,שדרדרה את התרבות הפוליטית לתהומות בהם אנו לא היי נו אף פעם
בעבר .מכיוון שחזקה עליי בקשת ראש העירייה וחבר המועצה רחמים מלול ,אני
גונז דברים שכתבתי בנדון הזה .הבחירות נגמרו גם במועצת עירייה חגיגית זו.
והדבר חל על כל הצדדים .חיים דמוקרטיים ושירות האזרח והתושב אינם אך ורק
במסגרת הקואליציה .חיים דמוקרטיים משמ עתם חיים פרלמנטריים של קיום
אופוזיציה בצידה של הקואליציה .קיום שלטון החוק והמשפט ,פעילות חוקי של
מינהל תקין ויעיל ,יובטח ע"י קיום אופוזיציה הלוחמת בעוז כנגד עיוות החוק,
המשפט והמינהל התקין .מר מנחם בגין ז"ל ,אחד מ  2 -ראשי הממשלה הגדולים
של ישראל המתחדשת ,שי רת את האומר במשך כ  30 -שנה בכנסת בשורות
האופוזיציה .הוא כיהן כראש האופוזיציה במשך  7כנסות ,ואף אחד לא אמר שלא
שירת את האומה .לא רק הוא ,אלא גם אישים פוליטיים בכנסת וברשויות
המקומיות ,שירתו את העם והמדינה בשורות האופוזיציה .נגזר עליי בבחירות
הדמוקרטיות ,כי ע ליי לשרת את תושבי העיר בשורות האופוזיציה .אשתדל למלא
זאת במיטב האחריות המצפונית והציבורית .אני מקווה שמשימה זו אמלא ללא
קשיים מיוחדים.
רציתי להתייחס בדבריי פה ,עם מסמכים ל  2 -תחומים ,והם החינוך והכספים.
לדעתי ,נעשה עוול מסוים לחבר המועצה זוהר בלום ,מי שהחז יק תיק החינוך
ושימש כסגן ראש העיר ,ויש להניח שימשיך בתפקידו זה ,שפעל לקידום מטרות
מערכת החינוך .אני מוצא לנכון לציין זאת גם כאן וגם עכשיו .אני אדלג על
דברים שכתבתי ושפעלתי בשם האופוזיציה  ,ותחילה יחד עם האופוזיציה ,ואחר
כך גם בצידו של ראש העיר .למשל בשביתה הממושכת של חודש ימים של 18
משפחות ששבתו בלשכת ראש העיר בקשר ללימודים של ילדיהם בבית ספר שזר.
אבל בתחום החינוך ,אני תובע הלכה למעשה שוויון זכויות לחינוך הממלכתי.
אני תובע שוויון זכויות לחינוך הממלכתי הדתי .אני תובע שוויון זכויות לחינוך
העצמאי והחרדי ולכל תל מידי רחובות .לא אפרט ,אני מבקש לקצר בס עיף זה,
מסמכים בידי ואציג את זה בהצעה לסדר היום כאשר תהיה ישיבה קרובה .דבר
נוסף ,זה התחום הכספי והתקציב ,וכיוצא בזה .דומני ,הייתי היחידי שדרשתי
לאורך כל הקדנציה הקמת ועדה ברשות שופט בקשר לבירור והשוואת התנאים
של המיסוי והארנונה בעיר .לדעתי ,יש לנו הרבה כספים שטרם נוצלו ,שעוברים
עליהם לסדר היום .חייבים לגבות אותם ,ובאור הזה נוכל לשדרג באורח מרחיק
לכת את מערכת החינוך ,את מערכת השירותים החברתיים ,את התשתיות ואת
השירות לתושב .באיחולי הצלחה מרובים למשמר החדש הנכס .תודה רבה ,ערב
טוב.
תודה רבה לחנניה וינברגר .אני חושב שעל דעת כל
עו"ד שוקי פורר :
חברי המועצה ,אנחנו מקבלים את הצעתו ,ואנחנו נשלח ברכה של עידוד לכל
תושבי הדרום .אגב ,אנחנו הזמנו כבר את ילדי שדרות להצגת אלאדין של בימת
הנוער שלנו ,אנחנו עושים הצגה מיוחדת לילדי שדרות  .ונשקול גם דרכים
נוספות .אני לא יודע אם ערים תאומות זו הדרך ,אבל כדאי לשקול דרכים
נוספות .אני חושב שכשאנחנו רואים שהאחים שלנו שנמצאים במרחק של חצי
שעה נסיעה מכאן ,יושבים במקלטים ואנחנו חיים באורח חיים רגיל – אסור שזה
יעבור לסדר היום ,ואני מאוד מודה לך שהע לית את זה לסדר היום.
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*

בחירת מ"מ וסגני ראש העיר.

אנחנו עוברים לנושאים קצת יותר שגרתיים ,אנחנו
עו"ד שוקי פורר :
צריכים להתחיל לעבוד ,מוריי ורבותיי .בראשית ,אני רוצה להציע למועצה
לבחור מ"מ וסגן לראש העיר ,שזו חובתנו הראשונית .ואני מציע את החבר
רחמים מ לול כממלא מקום ראש העיר וסגן ראש העיר .וינברגר?
אתמול או שלשום וגם היום ,טרם ישיבת המועצה,
חנניה וינברגר :
צלצלתי לידידי רחמים מלול .אין בדבריי אלה כהוא זה שום נימה אישית .הדבר
הזה איננו מופיע בסדר היום .הצעה אישית לגביו איננה מופיעה בסדר היום.
לצערי ,ה עירייה חוזרת על הטעות שנעשתה לפני  5שנים .ואני אז פניתי למשרד
הפנים וניתנה תשובה של היועצת המשפטית של משרד הפנים לחזור ולאשרר את
בחירת הסגנים .לצערי ,נעשתה טעות ,ולכן -
למה? מה לא מופיע בסדר היום?
עו"ד שוקי פורר :
בחירתו האישית של מר רח מים מלול.
חנניה וינברגר :
רגע ,ואם יצביעו נגדו ,אם יבחרו מישהו אחר?
עו"ד שוקי פורר :
לא ,לא ,אני לא רוצה להצביע נגדו.
חנניה וינברגר :
לא ,נניח .איך אני יכול לכתוב שהאיש הזה? אני הרגע
עו"ד שוקי פורר :
החלטתי שזה האיש שאני מציע ,אני יכול מראש לקבוע?
שוקי ,שוקי .אני מסתמך על הוראות החוק ועל בג" ץ
חנניה וינברגר :
ז ' רז ' בסקי .ואני מבקש ,למה לחזור על הטעות החוקית? אין לי כהוא זה
התנגדות.
אבל חנניה ,במטותא ובמחילה ,אם ידעת שאנחנו
עו"ד שוקי פורר :
עושים טעות ,למה לא הפנית את תשומת לבנו שאנחנו עושים טעות?
סליחה ,אני לא ראש עירייה ולא מנכ"ל העירייה,
חנניה וינברג ר :
ואפילו לא היועצת המשפטית.
טוב ,אני חושב שלא עשינו טעות .בסדר ,שמענו.
עו"ד שוקי פורר :
לכן אני מציע ,במקום שנחזור על הטעות ,ועוד פעם
חנניה וינברגר :
תבוא תשובה כזאת של היועצת המשפטית ,אני מוכן להציע עו ד פשרה .כדי
שממלא מקום ראש העיר לא יהיה ניזוק בצד האישי ,אני מציע לא לבחור בקשר
לתפקידים ,לא הוגש שום סדר יום בעניין הזה ,לא הוגשה שום הצעה .לבחור את
מר רחמים מלול אישית לממלא מקום -
שמות הסגנים הנוספים מופיעים?
רחמים מלול:
לא ,אבל במפד "ל יש לך את ההסכם שבתוכו אתה יכול
חנניה וינברגר :
להציע.
מופיע בסדר היום ,ממה נפשך? ההסכם הוא לא על
רחמים מלול:
סדר היום.
חנניה ,מן הסתם הנושא הזה ייבחן  ,כי אתה הר י לא
עו"ד שוקי פורר :
תניח לו ,כי הוא נושא מהותי  -האם לא כתבנו ,כי הוא נורא מהותי.
ל מה לנו סתם להסתבך?
חנניה וינברגר :
זה הרי לעתידה של רחובות זה קובע ,זה נושא
עו"ד שוקי פורר :
בנפשנו .הרי אתה תעלה את זה שוב.
למה לך לגרור את זה לתחומים לא ראויים?
חנניה וינברגר :
אני לא גורר את זה לשום מקום ,אני אומר שזה נושא
עו"ד שוקי פורר :
כל כך חשוב ,הנושא הרא שון שעולה על סדר היום .אנחנו נעמיד את זה .יש כאן
סע יף ,מוריי ורבותיי ,על סדר היום שנשלח לחברי המועצה ,בחירות ממלא מקום
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וסגני ראש העיר .יכול להיות שזה לא מספיק .אם עשינו לא מספיק – נתקן .אני
מציע ,כפי שאמרתי ,את מר רחמים מלול כממלא מקום וסגן ראש העיר .מי בע ד?
ירים את ידו 18 .בעד .מי נגד? מי נמנע?  2נמנעו .חסר לי אחד 19 .בעד ו 2 -
נמנעו.
מחליטים ברוב קולות (  2נמנעים) לאשר את מינוי של מר
החלטה מס' :1-1-08
רחמים מלול כממלא מקום וסגן ראש העיר.
אני מודה ,באמת אני מודה מקרב לב לכל  19החברים
רחמים מלול:
שהצביעו עבורי .זו הבעת אמון בלתי רגילה ,אני מודה לכם.
אני מציע לבחור כסגן את מר מנחם קליין .מי בעד?
עו"ד שוקי פורר :
ירים את ידו.
מתי יתקיים דיון בהסכמים?
חנניה וינברגר :
מי נגד?  . 1מי נמנע?  . 2טוב ,בחרנו את מנחם קליין.
עו"ד שוקי פורר :
מחליטים ברוב קולות (  1נגד 2 ,נמנעים) לאשר את מינוי
החלטה מס' :2-1-08
של מר מנחם קליין כסגן ראש העיר.
אני מציע את מר זוהר בלום כסגן ראש העיר .מי בעד?
עו"ד שוקי פורר :
ירים את ידו .מי נגד? מי נמנע?  3נמנעו.
מחליטים ברוב קולות (  3נמנעים) לאשר את מינו י של מר
החלטה מס' :3-1-08
זוהר בלום כסגן ראש העיר.
*

האצלת סמכויות לסגנים בשכר.

אני מבקש להודיע על האצלת סמכויות לסגני ראש
עו"ד שוקי פורר :
העיר ,ועל קביעה שהכהונה שלהם תהיה בשכר .אני רוצה להסביר את עניין
השכר .אנחנו ניהלנו קדנציה שלמה ללא סגני ראש עיר בשכר .שלושת הח ברים
האלה ,עבדו כמעט במשרה מלאה ,כמעט במשרה מלאה ,ללא שכר .עשו עבודה
נפלאה ,כל אחד בתחומו ,ומגיע להם יישר כוח וכל הכבוד.
מכיוון שאני מתכוון להאציל סמכויות לרחמים מלול בתחום התכנון והבנייה,
למנחם קליין בתחום הכספים ולזוהר בלום בתחום החינוך ,שלושתם עסקו בזה ,
ואני יודע ודיברתי על זה בנאום שלי ,שאנחנו נמצאים בתקופה קשה ,ושזו תהיה
מעמסה נוספת על קופת העירייה – אבל אני ,מתוך היכרות עם שלושת האנשים
האלה ,חבריי למועצה ,אני סמוך ובטוח שכל אחד מהם בחודש של עבודה ,ירוויח
את משכורתו השנתית .מה שרחמים מלול יצליח לעשות באגף ההנדסה כאשר
הוא יושב שם יום ולילה ,יכניס לעיר סכומי כסף ניכרים מאוד .מה שמנחם קליין
יעשה תוך טיפול יומיומי בתחום הכספים ,יכניס ויחסוך לעיר סכומים ניכרים.
זוהר בלום ,שידע ועבר ,ויידע גם בעתיד להביא הרבה כסף למערכת החינוך,
יכניס הרבה מאוד כסף לעירייה .ש לושת האנשים האלה ,ואני אומר את זה בלב
שלם ,אתם יודעים ,לפעמים ראשי ערים אומרים 'סגן ראש עיר בשכר זה הדבר
הכי טוב ,רק שיישאר בבית ולא יבוא לעירייה' .ואני אומר זה לא המקרה .זכיתי,
באמת זכיתי ב  3 -אנשים בעלי שיעור קומה ,בעלי יכולת ובעלי יכולת לעזור
לרחובות .וא ני בהחלט ממליץ לתת למנחם קליין את הסמכויות בתחום הכספים,
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לזוהר בלום את סמכויות ראש העיר בתחום החינוך ,לרחמים מלול את סמכויות
ראש העיר בתחום התכנון והבנייה ,להחזיק את תיק ההנדסה ,להחזיק את תיק
הכספים ולהחזיק את תיק החינוך .ואני מבקש מחברי המועצה להצביע על
ה נושא הזה .מי בעד? ירים את ידו .מי נגד? מי נמנע?  19בעד 2 ,נמנעו .תודה
רבה לכם ,אישרנו את בחירת הסגנים בשכר והאצלת הסמכויות אליהם.
מחליטים ברוב קולות (  2נמנעים) לאשר האצלת סמכויות
החלטה מס' :4-1-08
לסגני ראש העיר בשכר כדלקמן:
מר רחמים מלול – מחזיק תיק ההנ דסה.
מר מנחם קליין – מחזיק תיק הכספים.
מר זוהר בלום – מחזיק תיק החינוך.
*

קביעת מועד ישיבות המועצה .

הנושא השלישי הוא נושא קביעת מועד לישיבות
עו"ד שוקי פורר :
מועצות מן המניין .אני מציע שנחזור על הנוהג שהיה בשנה שעברה ,יום רביעי
הראשון בכל חודש יהיה י ום ישיבות המועצה .יום רביעי הראשון בכל חודש .אם
אין מתנגדים ,או אם אין הצעות אחרות ,אז אנחנו קיבלנו את זה פה אחד .יש לך
הצעה אחרת ,חנניה?
לא.
חנניה וינברגר :
הצבעת .תתקיימנה הישיבות.
עו"ד שוקי פורר :
מחליטים פה אחד לקבוע את יום ר ביעי הראשון בכל
החלטה מס' :5-1-08
חודש כיום בו תתקיימנה ישיבות המועצה מן המניין.
*

בחירת ועדה לשיבוץ ועדות העירייה.

אנחנו צריכים עכשיו לעשות משימה ,שאני פונה ברגע
עו"ד שוקי פורר :
זה כבר לחברי המועצה ,לעשות אותה מהר ככל האפשר .יש לנו חברים מנוסים,
שיכולים לעשות את המשימה הזאת מהר ,וזאת הרכבת ועדות ה עירייה .אני יכול
להציע  3חברים ,שאני יודע על ניסיונם ותרומתם הרבה בעניין הזה בעבר :חנניה
וינברגר ,זוהר בלום ורחמים מלול .מישהו רוצה עוד? בואו נציע.
אני מציע ,לפי ההצעה של ראש העיר  ,פרט לחנניה,
רחמים מלול:
ואני מציע שמסי עת שס"ג יהיה בוועדה הזאת ,סיעה גדולה.
טוב .אם זאת ההצעה ,אני מוכן להצטרף אליה ,תקבל
עו"ד שוקי פורר :
אותה פה אחד.
רחמים ,בוא נהיה לארג'ים ,תן לו.
מנחם קליין :
זה מאריך את העבודה בחודשים .אתם לא מכירים את
רחמים מלול:
זה.
(מדברים ביחד)
מלול ,אולי תסביר את ההתנגדות שלך .אתה רוצה
עו"ד שוקי פ ורר :
להסביר?
כיוון שהמטרה היא לייעל את העבודה ולהרכיב את
רחמים מלול:
הוועדות ,ואני מכיר את עבודתו של חנניה ,שהיא מאוד יסודית וקפדנית
ודקדקנית ,אני חושש שעד סוף הקדנציה לא נצליח להרכיב את הוועדות.
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רחמים ,אתה יודע שזו עלילה .אתה ואני אלופי
חנניה וינבר גר :
הוועדות ,ושיתוף הפעולה בכל הוועדות.
אתה יודע מה ,אני חוזר בי ומקבל אותך לוועדה.
רחמים מלול:
נראה אותך אם אתה תעמוד בלוח הזמנים.
חנניה וינברגר :
תשמע ,אני בחרתי בך למרות ששמך לא הופיע בסדר
רחמים מלול:
היום.
בחרנו ועדה בהרכב כדלקמן :רחמים מלול ,זוהר בלום,
עו"ד שוקי פורר :
חנניה וינברגר ,אבנר אקוע ושאול ליבי.
מחליטים פה אחד לאשר הרכב ועדה לשיבוץ ועדות
החלטה מס' :6-1-08
כדלקמן :רחמים מלול ,זוהר בלום ,חנניה וינברגר ,אבנר אקוע ושאול ליבי.
מוריי ורבותיי ,לפני שאני מסיים את הישיבה .אני
עו"ד שוקי פו רר :
רוצה מאוד  -מאוד להודות למי שהיתה סגנית ראש העיר וממלאת מקום ראש
העיר ,מרה קנבל ,שבתוקף הנסיבות הקואליציוניות ובתוקף תוצאות הבחירות,
נאלצה לוותר על חלק ממעמדה .אני מודה לך ,מרה ,מקרב לב ,על עבודה ועל
שותפו ת ,ואני בטוח שעוד תמשיכי לתת לעיר ולתושביה את מה שאת יכולה.
תודה רבה .אנחנו נסיים את הישיבה החגיגית הזאת בשירת התקווה.

_______________
עו"ד תמיר פינשטיין
מנכ"ל העירייה

_______________
עו"ד שוקי פורר
ראש העירייה
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