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פרוטוקול
אורי שמעוני :טוב ,רבותי ,אנחנו נתחיל .הרב הגיע?
ניסים גוזלן ,רה"ע:
דובר:

הנה ,הוא הגיע ,הוא הגיע.

יאללה.

אורי שמעוני :קהל נכבד .ערב טוב וברוכים הבאים לישיבת מועצה חגיגית בה יושבעו חברי
המועצה הנבחרים לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונתם את
שליחותם במועצה .ראשית ,אני רוצה לברך את מר ניסים גוזלן ראש המועצה
ב 15-השנים האחרונות וראש העיר ,כנראה ,כנראה עיר – לא כנראה נבחר,
לקדנציה הקרובה ואתכם חברי המועצה ואולי בקרוב חברי העירייה
הוותיקים והחדשים על בחירתכם ועל האמון שקיבלתם מתושבי באר יעקב.
המועצה שנבחרה מייצגת את כלל השכונות ,הקהלים והקהילות בציבור,
שנושא אליכם עיניים ומבקש אתכם לנהוג בממלכתיות ,באחדות ובכבוד הדדי.
לקדם את השוויון ,את הסבלנות והסובלנות ,ואת טובת כלל תושבי באר יעקב.
ביום מיוחד זה אנחנו מציינים גם את יום היווסדה של באר יעקב וגם את חג
החנוכה ונפתח את הישיבה כמסורת בית ישראל ,בהדלקת נר שלישי של חנוכה.
לשם כך הנני מתכבד להזמין את כבוד הרב בקרמן ,הרב של בית חב"ד .בבקשה.
כבוד הרב בקרמן :כבוד ראש המועצה ,חברי המועצה ,הרב יעקובזון – רב העיר .תודה על
הזכות להדליק נרות בערב החגיגי הזה וכך אנחנו מצטרפים למיליונים של
יהודים שמדליקים הערב וכל חנוכה ,הארץ ובכל העולם ,את החנוכייה מדי
ערב .גם בבאר יעקב זוכה בית חב"ד להדליק בשכונות ואת  ,70יותר מ70-
מגדלים יורדים אלפי  -אלפי ילדים ומבוגרים ומדליקים ושמחים בחנוכה .גם
באסף הרופא ושמואל הרופא מאות חנוכיות מדליקים .פעם נשאל הרב ,רב
חשוב ,למה נברא הלב בצד שמאל .הצד החשוב יותר זה בצד ימין .הסביר הרבי
הלב נמצא בצד שמאל כדי להיות בצד ימין של האדם שנמצא מולנו .הלב נברא
כדי להרגיש את האדם מולנו .כשאנחנו עומדים לפני הדלקת החנוכייה נשאל
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מה הנר הכי חשוב? למה השמש תופס גובה? הרי הוא בסך הכול מאיר ,משמש
את כל הנרות .התשובה היא שהשמש הוא בדיוק ההיפך מהאגואיסטי .הוא
לא שומר את האש לעצמו ,הוא מדליק את האור לאחרים .השמש זה אבא
שחוזר מוקדם מהעבודה כדי לתת תשומת לב לילדים .האמא שוויתרה על
נוחות אישית בשביל להביא אותנו לעולם ,והילד שמוותר לאח שמשחק .לא
נולדנו לחיות כיחידים אלא כקבוצה .מי שנותן לאחרים הופך להיות יותר גבוה
בעצמו ,זה השמש ,אז בערב הזה אני יכול להגיד לנבחרי הציבור את המסר:
נבחרתם כדי לעזור לציבור ,לחלש ולנזקק ,בכל תחום הן החומרי והן הרוחני.
את ראש המועצה ידידי מר ניסים גוזלן ,כמו שהוזכר ,שזה ראש המועצה
כנראה האחרון בבאר יעקב וראש העיר הראשון ,מצליח לגשר בין כל חלקי
הציבור בישוב ,לקדם את באר יעקב מבחינה רוחנית וגשמית עד שתהיה ראויה
להיקרא עיר ואם בישראל ונזכה כולנו לעלות לבית המקדש ולראות את הכהן
הגדול מדליק את החנוכייה בבית המקדש .עכשיו נעמוד לדקה ונדליק את
הנרות.
(מדליקים נרות ושרים)
אורי שמעוני :כאמור ,היום ,נר שלישי של חג החנוכה .יום מיוחד עבור באר יעקב מאחר
וביום זה אנו מציינים את יום היווסדה של המושבה .למעשה ,היה זה מר
מאיר דיזנגוף בשנת  1906ששימש כאחד ממנהליה של חברת "גאולה" ,חברה
שעסקה בגאולת קרקעות צחיחות ולא מיושבות בארץ ישראל .הוא זה שרכש
כ 2,000-דונם קרקע מידי הלותרניים הגרמנים ועל ידי כך הביא למעשה
ללידתה של באר יעקב .כשנה לאחר מכן שוכנו באדמות אלה יהודים,
(נשמעת אזעקה)
דובר:

זה חלק מהטקס.

אורי שמעוני :זה אומר שכיבוי אש עובד יפה מאוד במתנ"ס ,זה מצוין .בגלל זה גם קיבלו
רישיון עסק.
דובר:

גלאי אש.

אורי שמעוני :נכון ,אבל אני מספר לכם גם .כשנה לאחר מכן שוכנו באדמות אלו יהודים
שהגיעו מחבל הקווקז ובראשם הרב יעקב יצחקי שלימים ,לאחר חפירת הבאר
בשטח המדובר ,נקרא המושבה על שמו ,באר יעקב .באר יעקב נוסדה בנר
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השלישי של חנוכה ב 1907-והיום חוגגת  111שנה .לפני שנקדם בברכה את
חברי המועצה הנבחרים לקדנציה זו ,אנו מבקשים להודות לחברי מועצה
יוצאים .לצערי אני חושב שרק מר עמרם נעים כאן אבל בשמחה ,אנחנו
מתכבדים להזמין את מר עמרם נעים לבמה ,בבקשה.
(מחיאות כפיים)
אורי שמעוני :עמרם נעים.
ניסים גוזלן ,רה"ע :בוא עמרם ,בוא .טוב ,אז לממלא מקום וסגן ראש המועצה ,מר נעים
עמרם ,בהערכה רבה על תרומתך ופועלך למען באר יעקב ותושביה ,בכבוד רב,
ניסים גוזלן וחברי המועצה .מחיאות כפיים.
(מחיאות כפיים)
ניסים גוזלן ,רה"ע :תראו .אני ועמרם בערך משנת  ,1995מ '94 ,'95-אפילו ,5 ,מכירים ואני
זוכר שכבר מ '98-שעמרם ואני הפכנו לחברי מועצה ,בערך לפני  20שנה,
תחשבו עשרים שנה אחורה ,אני יכול להגיד לכם שעמרם פעל לטובת המועצה,
לטובת באר יעקב ללא לאות ,ביושרה ,בהגינות ,בחברות ,עם הרבה פטריוטיות
לבאר יעקב .אני לא יכול להגיד את זה על כל חבר מועצה .אני אומר לכם את
זה שעשרים שנה ויותר הוא תרם לבאר יעקב .יש לו הרבה זכויות עם הרבה
תפקידים ובהרבה נושאים ,החל מזה שהוא נאבק נגד סיפוחה של באר יעקב
ועד הסכם הגג ועד כל הפיתוח המואץ של באר יעקב ומכ 7,000-נפש הגענו
בערך כרגע ל 25-אלף תושבים ,המון בזכותו מאחורי הקלעים .לפעמים ,אתם
יודעים ,לא יודעים מי זה הסגן של בר כוכבא ואני יכול להגיד לכם שעמרם
פעל ללא לאות ועזר ובאמת ,אני חושב שמגיעות לו מחיאות כפיים ועשרים
שנה לשרת את הציבור זה לא משימה קלה .תודה.
(מחיאות כפיים)
עמרם נעים:

ערב טוב לכולם .ראשית ,לא התכוננתי לומר מספר מילים אבל אני אגיד .מה
שאמר ניסים זה מדויק .היינו משנת  ,'94סוף  '94עד לקדנציה הזו .אני רק
פונה ,רוצה לפנות לחברי המועצה החדשה .נכון שזו ישיבת מועצה חגיגית אבל
אני אומר דבר כזה .אני מציע לכם שכל דבר שאתם הולכים לעשות ,לפני
שאתם מחליטים תחשבו אם זה מה שרוצים בשמים ואם תראו שאתם עושים
דבר כנגד טובת הישוב או כנגד תושב כזה או אחר ,תפסלו את זה מראש למה
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בסופו של דבר מי שיחליט החלטה והיא תהיה שגויה ,הוא ישלם בראשו.
הנושא מאוד עדין ,הנושא מאוד קשה וצריכים לדעת לכוון את ההחלטות.
החלטות הן חייבות להיות לטובת באר יעקב .אני מאחל לכל החדשים אכן
שיהיה להם בהצלחה ,לוותיקים שימשיכו בעשייה וראש המועצה ,תצליח
בהמשך .תודה רבה.
(מחיאות כפיים)
אורי שמעוני :יש למעשה גם ,כן ,יש גם מגנים לחבר המועצה ששימש גם סגן ראש המועצה
תקופת מה ,מר מוטי זייפתי .אני לא רואה אותו בקהל ,וחברת המועצה גברת
ליאת דרעי .אנחנו נמשיך .אני מתכבד להזמין לנשיאת דברים את כבוד הרב
הראשי לבאר יעקב ,כבוד הרב יעקובזון ,בבקשה.
(מחיאות כפיים)
כבוד הרב יעקובזון :שלום ,חנוכה שמח .כבוד ראש המועצה הרב בקרמן ,כל חברי המועצה
ה נבחרים .בראש ובראשונה התנצלות על האיחור של המספר דקות .לא
האמנתי שש זה שש ,אומר את האמת .כבר הייתי במספר אירועים ,לא אגיד
מעולם זה לא היה אבל כמעט מעולם זה לא היה .אז התנצלות ראשונה ועוד
שתי דקות איחור בגלל שקצת איזה דלקת קטנה ברגל וההליכה מהרכב לפה
לקחה מ ספר דקות יותר .מקווה שתסלחו לי .לגופו של עניין .יפה ,טוב וסמלי
שאכן הישיבה החגיגית הזאת באה בחג החנוכה ואני מקווה באמת שחג
החנוכה הוא אכן יהיה המנוף הדוחף והסימן לכל אורך הדרך .לא יודע ,אם
הייתי רוצה להיות כזה ככה מתאים ובסדר הייתי אומר שהדבר הראשון
בחנוכה זה הניצחון .נכון אבל לא ממש מדויק .עובדה שחג החנוכה בעיקר
אצלנו זה הדלקת הנרות .הדלקת הנרות בחג המנוכה לא באה בשביל להזכיר
את הניצחון עד כדי כך שכבר חכמנו במדרשים ,בגמרות ,במפרשים באמת
שואלים :איפה בחג החנוכה ,החגיגיות שלו ,יש לנו את הזיכרון לנס הניצחון
ש כולם כל כך מדברים עליו .התשובה היא ניצחון חשוב ,חשוב מאוד ,אבל יש
משהו שחשוב פי כמה ,שגם היה נס בחנוכה והוא בעצם העיקר .חג החנוכה,
מלחמת המכבים הייתה בעיקר על כך שניסו להמיר את דתם ולא נתנו להם
לקיים את המצוות ולא להיכנס לבית המקדש וכולי והם הצליחו ,ברוך השם,
להגיע וגם למצוא פח שמן טהור ,להדליק את הנרות ,זה הנרות שאנחנו
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מדליקים .פח השמן הטהור .זה אני רוצה גם כן לאחל לראש המועצה ולחברי
המועצה ,שאכן יצליחו לשמר את פח השמן הטהור ויש לנו באמת ,עכשיו,
אוטוטו כבר ,כבר עוד מעט בעזרת השם ,ניסים את מה? מה אני הולך להגיד?
אוטוטו מה יש לנו עוד מעט? חנוכת? המקווה החדש .זה תורת הטהרה של עם
ישראל .אחרי כל כך הרבה שנים של מאמצים אדירים נבנה פה ועוד מעט
חונכים אותו ,בעזרת השם ,אחרי שיבוא הגשם וימלא את הבורות כדת וכדין,
בעזרת השם המקווה הזה יפתח .באמת עבודה של שנים והוא אחד המקוואות
המפוארים ,הטובים ,הטובים ביותר והמהודרים ביותר גם הלכתית שישנם
בארץ .כל המבקרים המומחים שהבאנו ,המועצה מימנה את אותם מבקרים
הלכתיים כמה וכמה וברוך השם המקווה הזה יהיה מהטובים ביותר וכמעט
אפשר לומר שזו אולי הפעולה הראשונית הציבורית כמעט של המועצה ,ודאי
הפעולה החגיגית שתהיה ,וזה בהחלט סמלי ובהחלט יפה ובהחלט כולנו
מאושרים בדבר הזה .אנחנו מברכים ומתפללים ומקווים שאכן ,כמו עד עכשיו,
ביתר שאת וביתר עוז ,תמיד אפשר להוסיף עוד ועוד ,חנוכה מסמל גם את
הרעיון של להוסיף עוד ועוד .כל יום עוד נר ,עוד נר ,עוד נר ,מה שנקרא בהלכה:
מוסיף והולך .גם המועצה בראשות ראש המועצה ,מר ניסים גוזלן ,תוסיף
ותוסיף ותוסיף ותעלה בכל התחומים ,כמובן שזה חלק הניצחון ,כמו בחנוכה
ובחלק הטהרה ובחלק הקדושה ,בתי הכנסת וכל מה שהציבור כולו צריך,
בעזרת השם ,תעשו ותצליחו בכל מכל כל .בהצלחה.
(מחיאות כפיים)
אורי שמעוני :תודה לכבוד הרב .וכעת לטקס ההשבעה של חברי המועצה הנבחרים .חברי
מועצה יקרים ,כולנו תקווה ששליחותכם תתבצע ברוח ספר תהילים מפסוק
שלימים נודע כשם מפורסם :נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה .סור מרע,
עשה טוב ,בקש שלום ורודפיהו .חברי מועצה יקרים ,כשאקרא בשמכם הנכם
מתבקשים לקרוא את הנוסח הכתוב שמופיע מולכם .בראש ובראשונה ,כבוד
ראש המועצה ,מר ניסים גוזלן ,בבקשה.
ניסים גוזלן ,רה"ע :אני ,ניסים גוזלן ,תעודת זהות  ,059105940מתחייב לשמור אמונים
למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי כראש המועצה.
אורי שמעוני :חבר המועצה ,הרב אברהם בוסקילה.
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אברהם בוסקילה :אני ,אברהם בוסקילה ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
אורי שמעוני :חבר המועצה מר ג'קי גונגרדי.
ג'קי גונגרדי :אני ,ג'קי גונגרדי ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.
אורי שמעוני :חברת המועצה גברת עידית גינדי.
עידית שטרוזמן גינדי :אני ,עידית שטרוזמן גינדי ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
אורי שמעוני :חבר המועצה מר ניגוס אבבה.
ניגוס אבבה :אני אבבה ניגוס ,תעודת זהות  ,032038268אני מתחייב לשמור אמונים
למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
אורי שמעוני :חבר המועצה מר ניסן לביא.
ניסן לביא:

אני ,ניסן לביא ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אורי שמעוני :חבר המועצה מר מוטי פרנקו.
מוטי פרנקו:

אני ,מוטי פרנקו ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אורי שמעוני :חבר המועצה מר אבנר ברק.
אבנר ברק:

אני ,אבנר ברק ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אורי שמעוני :חברת המועצה גברת עדי גמזו לטובה.
עדי גם זו לטובה :אני ,עדי גם זו לטובה ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
אורי שמעוני :חבר המועצה ,מר דודי לווין.
דודי לווין:

אני ,דוד לווין ,תעודת זהות  ,015086059מתחייב לשמור אמונים למדינת
ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

אורי שמעוני :חברת המועצה גברת שלומית שלסקי.
שלומית שלסקי :אני ,שלומית שלסקי  ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
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אורי שמעוני :חבר המועצה מר נועם ששון.
נועם ששון:

אני ,נוע ם ששון ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אורי שמעוני :חברת המועצה גברת טלילה מזרחי.
טלילה מזרחי :אני ,טלילה מזרחי ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
אורי שמעוני :חברי מועצה יקרים ,בהצלחה לכולכם.
(מחיאות כפיים)
אורי שמעוני :אני מתכבד להזמין לנשיאת דברים את כבוד ראש המועצה ,מר ניסים גוזלן.
ניסים גוזלן ,רה"ע :טוב ,ערב טוב לכולם .ראשית ,אני שמח על הנוכחות המרשימה ועל הכבוד
שכל שולחן הנשיאות מציג ויציג לדעתי בחמש שנים הקרובות .אני פה מאחל
לכולם בהצלחה .הבחירות ,לדעתי ,היו מעולות .התנהלו נכון .באר יעקב,
לדעתי ,עם כמעט  72אחוז הצבעה ,לדעתי אחד הגבוהים בארץ אם לא הגבוה
ביותר .אני חושב שיש לנו ישוב דינמי ,צומח ,אנחנו כולנו משפחה אחת.
הבחירות מאחורינו .כל מי שהכיר אותי יודע שאנחנו לא מתעסקים בבחירות.
יש לנו אתגרים אדירים בישוב הזה .אני חושב שיש פה חברי מועצה מצוינים
שיכולים להירתם ,לתרום ולהיות חלק מקואליציה וחלק מעשייה בכל
הרבדים .יש לנו הרבה מה לעשות בתשתיות ,יש לנו עוד הרבה מה לעשות
בחינוך .יש לנו הרבה מה לעשות ברווחה ,יש לנו הרבה משימות ופרויקטים.
אנחנו בערב המלכד והמגבש הזה אני קורא פה באמת לכולם ,לכל הישוב בכלל.
הבחירות מאחורינו ,כל אחד שישים את כל המשקעים בצד .יש לנו ישוב לנהל,
יש לנו עיר בצמיחה ,יש לנו אתגר מטורף בחמש שנים הקרובות ,יש לנו להקים
עשרות מבני ציבור כעוגנים שחסרים לנו .יש לפתח ולהעמיק את כל הטיפול
בכל הרבדים ,אמרתי .בחינוך להעצים יותר ,להשקיע יותר .אתם כבר תראו
את זה בחודשים הקרובים את התנופה המטורפת של הישוב הזה .ביחד אנחנו
כולנו נצליח .הקווים שלי הם :כל מפלגה שנמצאת פה וכל חבר מועצה יכול
לבוא לידי ביטוי ואנחנו נעשה את זה ביחד בשיתוף ,באחדות .לא חושב,
אמרתי ,שיש עוד ישוב כזה שיש לו אתגר כזה .אנחנו נכונים למשימות .יש לנו
הרבה אנרגיות להצלחה .לכולנו ,אנרגיות טובות .אני מאמין שעם שדרת ניהול
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שאנחנו קצת נשנה אותה כבר בקרוב אתם תראו את התנופה שכולנו מייחלים.
אני עברתי בבתים ,הציבור אמר את דברו .אסור להתעלם ממה שהציבור
ביקש מאיתנו לעשות .אני באופן אישי ,אתם תראו את זה כבר ,לא אוותר לאף
אחד על שום שינוי וכל מה שעברתי ,החל משדרת ניהול דרך השירות לתושב,
דרך כל מה שצריך לעשות ,אני נחוש לבצע בלי שום מצמוץ .זה מה שאנחנו
נעשה .אני באמת רוצה לאחל לכולם חג שמח ,חנוכה שמח ,בהצלחה לקדנציה
לכולנו .אנחנו נשב כולנו ונצליח עם באר יעקב בגדול .תודה.
אורי שמעוני :רבותי ,תם טקס ההשבעה לחברי המועצה .לשירת התקווה הקהל מתבקש
לעמוד.
(מנגנים את ההמנון)
ניסים גוזלן ,רה"ע :איזה אקורד סיום ,אורי.
אורי שמעוני :ערב טוב ובהצלחה.
ניסים גוזלן ,רה"ע :בהצלחה לכולם ,תודה רבה לקהל הנפלא ותודה .נתראה רק בשמחות.

** סוף הישיבה **
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