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נפתח את הישיבה בהדלקת נרות של חנוכה .ואני מתכבד להזמין את ראש
עיריית חולון ,מר מוטי ששון ,להדליק נר ראשון של חנוכה .יחד אתו את
הזמרת נאוה מדינה שתלווה בשירי חנוכה .בבקשה.

מוטי ששון:

ברוך אתה ה' ,אלוהנו מלך העולם ,אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר
של חנוכה .אמן .ברוך אתה ה' אלוהנו מלך העולם ,שעשה ניסים לאבותנו
בימים ההם ובזמן הזה .אמן.
ברוך אתה ה' אלוהנו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה .אמן.

(שירי חנוכה)
דובר:

תודה רבה לנאוה מדינה ,תודה רבה לששי בקלידים .הם עוד ישובו אלינו.
וכעת גבירותי ורבותי ,אני מתכבד להזמין אל הבימה את חברי המועצה
הנבחרים על פי סיעותיהם.
ונתחיל בסיעת אמת .ראשון ראשון אני מתכבד להזמין את:
מוטי ששון ,בבקשה
בית דגן משה
אורה גזית
טאו יאיר
מועלם משה
זיתוני יעקב
נדלר יוסף
נוימרק זוהר
רון יצחק
עדן רבקה
בבלי יעקב
פנחסוב לב
סליחה ,אחרי שהתחלתי לקרוא זה מסיעת ש"ס ,אני חוזר זה בבלי יעקב,
פנחסוב לב
קריתי דרור
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ג'מילי דוד
וזברלו חיים שנבצר מלהיות עמנו כאן הערב.
ואני עובר לסיעת חולון ביתנו שסימנה ל:
מלינובסקי יוליה
יוסי סטניסלאב
ואני עובר לסיעת ח"נ:
תורג'מן יצחק
סיטון עזרא
ואנחנו עוברים לסיעה שסימנה ע':
ירושלמי עמוס שנבצר מלהיות אתנו כאן הערב
זכריה ניסן גם נבצר ,או.קיי.
ואנחנו עוברים לסיעת מח"ל הליכוד:
חרש יעקב
ישורון יואל גם כן נבצר ממנו להגיע לכאן הערב.
ואנחנו עוברים לסיעה שסימנה כ"נ:
כהן רועי
והאחרון אחרון חביב מסיעת פ':
לוי אילן
גבירותי ורבותי ,אני מתכוון ומתכבד להזמין את מר יאיר טאו ,יו"ר ועדת
הבחירות העירונית ,שיכריז על תוצאות הבחירות ,בבקשה.
יאיר טאו:

ערב טוב .אני מתכבד לקרוא את תוצאות הבחירות כפי שהם הופיעו
ברשומות .ובכן ,לרשות העיר המועמדים היו יעקב חרש ומוטי ששון .המספר
הכולל של הבוחרים שהצביעו ברשות המקומית היו  ,61,316המספר הכולל
של הקולות הכשרים היו  4081 ,57.235היו הקולות הפסולים והתוצאות היו
מוטי ששון קיבל  42קולות 490 ,שהם  74.24אחוזים ,יעקב חרש קיבל 14,745
שהם  25.76אחוזים .לגבי ,בהחלט ,לגבי התוצאות לרשימות .ובכן ,רשימת
אמת קיבלה  ,19,822המפלגה הדתית הלאומית  1480קולות ,יהדות התורה

4

מועצת העיר חולון,

ישיבה חגיגית מס' 1

21/12/2008

קיבלה  ,1362המצטיינים בחינוך בראשות עזרא סיטון קיבלו  4591קולות,
חולון אחת בראשות עו"ד רועי כהן קיבלו  ,2510חולון ביתנו קיבלו 3417
קולות ,הליכוד קיבל  3715קולות ,מרץ קיבלו  ,1558אחד העם  ,409עדיפות
 ,1186רשימת עמוס ירושלמי  ,4260אילן לוי החבר שלי במועצה  2915קולות,
הצעירים קיבלו  ,1421קהילת חולון  ,527הירוקים בראשות שי חובל 1792
וש"ס קיבלו  9891קולות .ולפיכך ,מספר המנדטים מתוך ה 25-מנדטים
במועצת העיר החלוקה תהיה כדלקמן:
אמת בראשות מוטי ששון  10מנדטים ,ח"נ המצטיינים בחינוך בראשות עזרא
סיטון  2מנדטים ,חולון ביתנו  2מנדטים ,הליכוד  2מנדטים ,רשימת עמוס
ירושלמי  2מנדטים ,חולון בראשות עו"ד רועי כהן מנדט אחד ,אילן לוי החבר
שלי במועצה מנדט אחד .תודה רבה .בבקשה? ש"ס לא מופיע לי ,אה כן ,ש"ס
קיבלו  5מנדטים.
דובר:

טוב ,תודה רבה ליאיר טאו ,וכעת גבירותיי ורבותי אני רוצה להזמין לכאן
את האיש ששרת למעלה מ 13-שנים כממלא מקום ראש העיר .ואני מתכבד
להזמין אותו כאן אל הבמה ,מר משה רינת ,שישא דברים בשם חברי
המועצה היוצאת.

משה רינת:

חברים וידידי ראש העיר מוטי ששון ,חברי המועצות ה 15-וה ,16-עובדי
העירייה ותושבי העיר .מועצה הולכת ומועצה באה והעיר לעולם עומדת.
המשורר נתן אלתרמן אמר פעם על תל אביב עירו ,יש ערים אולי יפות ממנה
אבל אף אחת אינה יפה כמוה .בפרפרזה אני יכול לומר זאת על חולון .וגם
להוסיף ,שחולון ב 15-שנות כהונתו של מוטי ששון כראש העיר התפתחה
ויפתה והפכה לנעימה יותר ,לעיר שכיף להתגורר בה ,חולון ככל שהיא
מתבגרת בשנותיה נשמרת צעירה ורעננה בתובנותיה.
שלוש הקדנציות שחלפו עלתה תדמיתה של חולון בעשרות מונים ,והיא
ממותגת היום כאחת הערים ששמן כערי תרבות הולך לפניהן .זאת ללא ספק
בזכות כמה מפעלים ובראשם מוזיאון הילדים על כל שלוחותיו ,גני הילדים
בגובה העיניים ,המדיה-טק וכל הרוכש בו ,גני סיפור ,תיאטרון חולון על שפע
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פעילויותיו ,מרכזי התרבות הקהילתיים ,מרכזי הנופש והספורט כמו ימית
ובריזה ועוד.
חברי המועצה הנכנסים והיוצאים ,זכות גדולה נפלה בחלקי לברך מעל במה
זו את חברי המועצה החדשה שנבחרו לכהן במועצת העיר בחמש השנים
הבאות ולאחל להם הצלחה ולומר דברי תודה ופרידה בשם החברים
ולחברים ,מי שכיהנו במועצה האחרונה ומי שגם בקודמותיה ולאחל להם
דרך צלחה בכל אשר יפנו ובכל מה שיעסקו בעתיד לבוא.
ממרומי גילי וניסיוני המוניציפאלי בן  35השנים ,יכול אני לציין בהערכה
רבה את ההתפתחות הנפלאה של העיר .פנים רבות לה למערכת
המוניציפאלית בעיר שלרוב לא זוכה לתשבחות בגין ניהול כושל וחוסר
אחריות של נבחרי הציבור ובמיוחד של ראשיה .לשמחתנו חולון נמנית עם
אלה ,חולון נמנית עם אלה..
פנים רבות לה למערכת המוניציפאלית בארץ שלרוב לא זוכה לתשבחות בגין
ניהול כושל וחוסר אחריות של נבחרי הציבור ובמיוחד של ראשיה .לשמחתנו
חולון לא נמניתעם אלא ,להפך ,אף אחד מראשיה לדורותיהם לא דבק בו
רבב .הגדיל לעשות ראש העיר מוטי ששון ,שנבחר עתה לתקופת כהונה
רביעית ,שזוכה לפרסים אישיים ומערכתיים על התנהלותה של העיר בכל
היבטיה ,הכספיים ,הניהוליים ,החינוכיים ועוד.
גם חברי מועצות העיר לדורותיהם נשאו את שליחותם באחריות בנאמנות
ובמסירות ,תוך כיבוד ערכי אנוש ומוסר הראויים להערכה ולכבוד.
אין ספק בכך שתושבי העיר ידעו ויודעים להעריך ולהוקיר את שליחי הציבור
אותם בחרו ,כדי לשרתם ולאפשר להם להיות בעיר שפרנסיה רואים לנגד
עיניהם את טובת הציבור ואת נאמנותם ודבקותם לשליחותם.
ראוי במעמד זה לציין את עובדי העירייה העושים במלאכת היום יום של
ניהול העיר .למן המנכ"לית ועד אחרון עובדיה .הם אלה אשר מוציאים לפועל
את החלטות ראש העיר והמועצה ומעניקים את השירות לתושביה .פני העיר
כסבר פניהם כלפי התושבים ,על כך ראויים הם לכל ההוקרה וההערכה.
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ולמועצה הנכנסת אין ספק שזו מועצה שתמשיך את התנופה ,שתפעל ברוח
קודמותיה ותוסיף נדבכים חשובים לבניינה המפואר של העיר ,שיסודותיה
האיתנים הונחו לפני למעלה מ 70-שנה.
אני מאחל לה שתצעיד את העיר קדימה ,תעמיק את הקשר עם הקהילה על
גווניה השונים ,תטפח ותעודד את האוכלוסיה על כל רבדיה ,תביא אל פסגות
חדשות ומרקיעות את מערכת החינוך לכל רמותיה .תעודד את ציבור עובדיה
ותמשיך לטעת בהם את תחושת הנאמנות והמסירות לשליחותם כמשרתי
ציבור .שאו ברכה מקרב לב ,ערב טוב.
דובר:

תודה רבה למשה רינת .נאחל לו בריאות טובה והמשך הצלחה בכל מעשה
ידיו .וכעת קהל נכבד ,אנחנו ניגשים לשמוע דברים מנציגי הסיעות הנכנסות.
וראשונים אני מתכבד להזמין מסיעת ש"ס את דרור קריתי בבקשה.

דרור קריתי :כבוד ראש העיר היקר מר מוטי ששון ,חברי מועצת העיר היוצאים והחברים
הנכנסים ,קהל נכבד ,ערב טוב וחנוכה שמח .אפתח בברכתו של משה רבינו
ויהי נועם ה' אלוהנו עלינו ,ומעשה ידינו ...ומעשה ידינ...
תודה לקדוש ברוך הוא ,על שזכינו להיות שליחי ציבור נאמנים .תודה לנאמני
העיר שליטה אשר שלחו אותנו לייצג ולעזור לציבור הרחב בחולון ,ובפרט
לאותם אלה משפחות ברוכות ילדים ,יתומים ואלמנות ותושבים קשי יום.
תודה לראש העיר מר מוטי ששון על האמון והקשר האמיץ בשיתוף תנועת
ש"ס בהנהלת העיר.
תודה לעובדי העירייה אשר מיום כניסתנו לקואליציה עוזרים ומסייעים
וקשרי העבודה אינם מקצועיים ועם נכונות רבה לסייע .אשר נכנסנו
לקואליציה לפני כשלוש שנים בקדנציה הקודמת ,היו רבים שהרימו גבה
ותמהו ,איך יהיה הזיווג הזה אחרי שנים רבות בהם ישנו בספסלי
האופוזיציה .אך גם אני וגם החברים עובדי העירייה אתם אנחנו בקשרי
עבודה שוטפת הופתענו לטובה .ועל כן אני מודה לכם עובדים יקרים על
שיתוף הפעולה המלא .יישר כוחכם.
הפוליטיקה עבורנו אינה מטרה כלל וכלל אלא אמצעי ודרך בה ניתן לעזור

7

מועצת העיר חולון,

ישיבה חגיגית מס' 1

21/12/2008

ולסייע לתושבי העיר .ואכן מצפה לנו עבודה רבה ואנחנו מתחייבים בעזרת
השם לבצע כל משימה אשר יטיל עלינו ראש העיר בצורה הטובה והמקצועית
ביותר.
ומאחלים לכולנו שהעיר חולון תמשיך לפרוח ולשגשג והשלום והאחווה ישרו
בין כולם ,דתיים חילוניים ,כי כולנו יהודים.
שנזכה לניסים ונפלאות ,תשואות ונחמות כפי שזכינו בימים ההם ובזמן הזה.
בברכה סגן ראש העיר ,חיים זברלו וחברי מועצת העיר ש"ס .תודה.
דובר:

תודה רבה לדרור קריתי ,על זה נאמר אמן כן יהי רצון .חזק וברוך כן .וכעת
מסיעת ח"נ מצטיינים בחינוך ,אני מתכוון להזמין את עזרא סיטון.

עזרא סיטון :ערב טוב .קודם כל נתי ,אמרת לי שבוע שעבר שאני יכול לדבר שלוש דקות,
אז האמת היא שפשוט אין כאן שעון ואני רגיל לדבר  45דקות ,אז ככה,
תעשה לי ככה את היד אם אני פשוט עובר את הגבול .אז קודם כל שלום
לכולם .שלום לכולם.
אני רוצה קודם כל להתחיל ,לפני כמה חודשים כל הרעיון הזה של מורים
מתלכדים ,לפני כמה חודשים ישבנו כאן אנשי חינוך מהעיר חולון ,מחטיבות
הביניים מהיסודי מהעליונה ,והסתכלנו על מועצת העיר וראינו שם אנשים
מאוד מאוד מכובדים ,כמובן לא המועצה הנכנסת אלא היוצאת ,שמדברים
על נושא חינוך ,וראינו שכמעט כמעט אף אחד מהם לא עוסק בחינוך בכלל
ובחולון בפרט .הבנו שאנחנו המורים שמלמדים מהבוקר עד הערב ,בכמה
ממוסדות בעיר הזו ,שמכירים את הבעיות של התלמידים ,שמכירים את
התשתיות ,מה חסר בבתי הספר .איך יכול להיות אמרנו לעצמנו שאנחנו
המורים קולנו לא ישמע בדיונים במועצת עיר ,הרי זה לא יכול להיות .ובעצם
מכאן זה התחיל הכל.
כתבנו אני ואיציק תורג'מן ועוד אחרים עשרות מאמרים בנושא החינוך בעיר
הזו ,ונגענו בכל הפרמטרים האפשריים ,בילדי הגן ,בסטודנטים ,בחינוך
למבוגרים ,בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ,כמעט בכל דבר ,ובכל דבר הצגנו
פתרון ,כשהפתרון היה בעצם ,הרעיון היה למצוא התייעלות או ליצור
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התייעלות של המערכת החינוכית בעיר הזו ללא עלויות משמעותיות ,כך
שהחזון כן יהיה בר מימוש ,ניתן ליישם אותו .זה לא חוכמה גדולה להציג
איזשהו פרוייקט שעולה איזה  10מיליון שקל ,מאיפה אתה מביא כסף? זה
לא חוכמה גדולה לעשוק את הקופה של העירייה .מתוך הבנת המציאות הזו
חיברנו את החזון ולכן מה שאמרתי הוא מציאותי לחלוטין.
קבענו ש ,כך אמרנו ,נקרא לרשימה בשם ,שם מיוחד ,מצטיינים בחינוך
לכאורה השאיפה למצויינות ואפילו את האותיות בקלפי גזרנו מח"נ ,לכאורה
לכאורה רק לכאורה ,שזה אותיות שורש של חינוך.
אמרנו שהרשימה עצמה יהיו לה מספר מאפיינים:
 .1היא תכלול אך ורק אנשי חינוך ,אך ורק מורים ומורות מרחבי העיר ,לא
איזה קבלן באמצע עם כל הכבוד לכולם ,לא איזה סוכן ביטוח שום דבר ,רק
אנשי חינוך.
 .2הרשימה תהיה א-פוליטית ,אינה מתעסקת בפוליטיקה .הרי הנושאים
הקרדינלים של דת ומדינה התנתקות ,נושאים ברמה הארצית לא ברמה
העירונית.
המאפיין השלישי אולי בנושא ראש הרשות ,אמרנו שאין לנו עניין מי יהיה
המועמד לראש הרשות ,כך אמרנו לפני מספר חודשים ,והרי אם אנחנו רוצים
ליישם חזון מה זה משנה עם איזה רשות שזה יהיה ,עם המועמד שנבחר או
המועמד שלא נבחר .וככה התחלנו את הדרך.
עכשיו ,אני רוצה להגיד איזשהו משהו ,ראו ,ישנם ,אני מלמד בבית ספר,
בשלושה בתי ספר בעיר הזו .ישנם שני דברים שמציקים מאוד לאנשי החינוך
בעיר הזו וחייבים להגיד את זה .אחד הצפיפות בכיתות ,אני מדבר על
היסודי ,חטיבות הביניים והעליונה כמובן ,צפיפות נוראה .נכון שזה תלוי
במשרד החינוך ואפשר לחכות לתוכנית אופק וכיוצא אבל ניתן לייצר פיילוט
לדעתי של  25תלמידים ,כאן בכיתות א'-ב' .הרי כיתות א'-ב' אלה הכיתות
הקריטיות לייצוב אישיותו של התלמיד ולהקניית מיומנויות למידה .אפשר
לעשות אתזה כפיילוט או ליצור את זה בחטיבות הביניים .או לחילופין ביא'-
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יב' כיתות הבגרות כן ניתן לעשות את זה.
אדוני ראש העיר ,קיבלת כל כך הרבה ,קיבלת כזה קרדיט ,אתה באמת
ניתקת את העיר בצורה בלתי רגילה ,קיבלת כל כך הרבה פרסים בצדק
לחלוטין .יש לך הזדמנות כרגע לקבל את הפרס אולי הגדול ביותר ,ליצור את
הפיילוט הזה בכיתות א'-ב' או בחטיבות הביניים או בעליונה .תהיה אתה
הראשון שתעשה את זה .תהיה החלוץ שיעבור לפני המחנה .תהיה אתה
שיהיה מסוגל שראשי רשויות אחרות ילכו אחריך ובזה יהיה שכרך.
הנושא השני שמפריע נושא המשמעת .לא רק משמעת רק בחולון ,בכל הארץ
הרי .יש לנו הרי כמה דברים שמפריעים זה קודם כל שבירת הסמכות של
ההורים וזה כמובן לרשות או לנו אין כל כך מה לעשות ,וגם יושבים בכנסת,
אמרתי את זה כמה פעמים חברי כנסת שמחוקקים חוקים פופוליסטים,
שחוק זכויות התלמיד וכיוצא שהופכים את התלמידים לענקים ואותנו
המורים לגמדים ואחרי זה פשוט צריך להתמודד אתם.
נוסף על כך ,גם המורים עצמם ,אינני מאשים אף אחד אבל אחוז קטן
מהמורים הם גם מחנכים לצערי וכאן יש בעיה .במקרה הזה הרשות צריכה
להתערב ,הרשות צרי כה להיכנס ולהציב קוד משמעת לדעתי אחיד בתוך בתי
הספר ,פלוס הצבת רכזי משמעת .יש לנו תוכנית ממש מפורטת כיצד
להתמודד עם נושא המשמעת בעיר הזו .זה הדבר השני.
ואני אקצר כמובן לברכות עצמן .אז קודם כל תודה רבה למשפחתי שהיתה
אתי לאורך כל הדרך כמובן .אני כמובן חייב להגיד את השמות אחרת יהיו לי
בעיות בבית ,אז לדוד הקצין משטרה האחראי כאן ,מפקד המש"ז ,ליעקב,
למזל ,לנצחית ,לניסים ,למרין שהיא ,לא יודע פשוט מה הייתי עושה בלעדיה,
לחברה שלי כמובן אורית ,לגיסתי איזבל ,לגיסי חן שלא נמצא ,לדב ולאילנה,
לשרון סייג מורה מחטיבה עליונה בנבון ,בלתי רגיל ,לטל ,לאושר ,לכולם.
תודה רבה למנהל בית ספר קוגל שעזר לי לשעבר נתן רייכמן ,תודה רבה
למנהל בית ספר מקוה ישראל עזרא דוד ,תודה רבה למנהל בית ספר אלה,
טומשין אלה מוזס ,תודה רבה למנהלת בית ספר אורט חולון הגברת שולה
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מרון .תודה רבה לסגנית מנהלת בית ספר קצנלסון לאה בצלאל ,תודה רבה
לסגנית מנהלת בית ספר אמירים כהן אביטל ,תודה רבה למאות מורים,
תודה רבה למאות חיילים שהצביעו בדרום במרכז בצפון .תודה רבה לכל
הפעילים ,תודה רבה ליותר מאלף תלמידים .תודה רבה לכל המורים
שהצביעו לנו.
ויש לי איזשהו סיפור קטן שמישהו הזכיר לי באמצע ואני חייב ,חייב להגיד
לכם משהו ,ממש בקצר .יצאו איזה ,ככה הוא אומר ,יצאו איזה שני
צפרדעים לתחרות ,תחרות של מאה מטר בזה אני מסיים ,תחרות של מאה
מטר ,צפרדעיות בוא נקרא לזה כך ,ואחת יצאה וכולם אומרים לה את
מנצחת ויש לה פרסום בדרך ומה זאת אומרת והשנייה מדדה ,בקושי היא
רצה ,למה את מתמודדת? תעזבי אותך תצאי ,זה לא בשבילך .בסופו של דבר
דווקא הצפרדע הזו שמדדה ניצחה .שאלו אותה העיתונאים חיכו בסוף
המרוץ תגידי ,מה זה? בשתי מילים תקצרי .היא אמרה :אני חרשת .תודה
רבה.
דובר:

תודה לעזרא סיטון על הדברים הקצרים .נציגי סיעת ע' אינם עמנו ,עמוס
ירושלמי וניסן זכריה ולכן אנחנו נעבור לסיעת מח"ל הליכוד .אני מתכבד
להזמין את יעקב חרש ,בבקשה.

יעקב חרש:

עקב טוב לכולם .פחות או יותר כולם מיצו מה שיש להם להגיד ,אז אני אומר
כך .קודם כל אני מאחל לנבחרת דרך צלחה ,אנשים אולי נבחרו רק לא
יודעים איזה עומס הם לקחו על עצמם .זה אחריות מול כל תושבי העיר ואני
מאחל לכולם שיהיה חג שמח ,הרבה טוב ,ושכל הקדנציה תהיה טובה ושנוכל
להגיע לתוצאות לטובת תושבי העיר ,רק לטובת תושבי העיר .ערב טוב.

דובר:

אני רואה שזה עבד ,יופי .תודה רבה ליעקב חרש .ועכשיו לסיעת חולון ביתנו,
שסימנה ל' .אני מתכבד להזמין את לינה מלינובסקי בבקשה .סליחה סליחה,
יוליה ,למה כתבתם לי לינה? לא יודע ,למה כתבו לי? טוב ,יוליה ,אני מתנצל
בשמם.

יוליה מלינובסקי :או.קיי .אבל אני אזכור לך את זה .שלום לכולכם .שומעים טוב? שישי
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שבת הזה ,אפילו יום חמישי ביליתי למוקד של מכבי ,מיון של בית חולים
וולפסון ,אחר כך מחלקת ילדים ,ולאור זה אני עכשיו מבינה כמה כל העניין
הזה בחירות פוליטיקה ,כל העניינים מריבות שלנו זה דבר הזוי ,זה לא חשוב,
זה יעבור ,ואנחנו צריכים באמת לדאוג על ילדנו שיהיו בריאים ושלמים .ואני
רוצה לקצר כאן כי אני רוצה לחזור כבר הביתה ולטפל בתינוק שלי.
אבל חברים ,אנחנו כאן בחולון לא יוצאים משטחים ,לא נכנסים לשטחים,
חברון בעת השלום בעת המריבה זה לא חשוב .יש לנו עיר אחת ,יש לנו ראש
העיר ,יש לנו מועצה .אנחנו מייצגים כלל ציבור שחי וגר ונושם את העיר
חולון .ואני פונה לכל חברי המועצה ,לכל החברי מועצה לראש העיר ש"ס
חינוך קדימה גם את העצמאים ,אנחנו חייבים לשתף פעולה ,אנחנו צריכים
לשכוח עכשיו מה שהיה בזמן הבחירות ,כי זה כבר אחרנו ולהמשיך הלאה.
יש לנו חמש שנים ואני מקווה מאוד שזה יהיה חמש שנים לטובתנו ,לטובת
העיר ,לטובת המשפחות ,לטובת כל העניין הזה שבשביל זה אנחנו נבחרנו.
תודה רבה.
דובר:

כל הכבוד .תודה רבה ליוליה מלינובסקי .וכעת אנחנו עוברים לסיעה שסימנה
פ' ,ואני מתכבד להזמין את אילן לוי ,בבקשה.

אילן לוי:

ערב טוב לכולם .מכובדי ראש העיר מוטי ששון ,מכובדיי חברי מועצת העיר
ה .16-רבים מחברי המועצה החדשים ,סליחה ,רבים מחברי המועצה החדשה
אינם חברי מועצה חדשים שנבחרו באופן דמוקרטי לייצג נאמנה באמצעות
סיעתם את תושבי העיר ולקדם את ענייני העיר .סיעה סיעה על פי דרכה,
אמונתה וסדר היום שקבעה לעצמה.
ב ראשית דבריי אני מבקש לאחל לחברים ולחברות החדשים הצלחה במילוי
תפקידם ,כי מי שנכנס עתה כחבר מועצה זו הקדנציה השלישית במספר ,אני
מבקש לומר לכם ,כי נכון אני לתרום לכל אחד ואחת מכם מנסיוני
המוניציפאלי ומהכרותי את נבכי הפעילות המוניציפאלית על כל מרכיבה .זו
גם העת לברך ולהיפרד מחברים מסיעות שונות ,אתם עבדתי במועצת העיר
עד כה ,חברים אשר תרמו לקידומה של העיר והותירו כל אחד על פי דרכו
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ואמונתו את רישומו וחותמו .אני מאחל לכל אותם שמקומם נפקד מאתנו
במועצה החדשה דרך צלחה.
אני מבקש לברך את ראש העיר הנבחר מר מוטי ששון על בחירתו המחודשת
ולאחל לו המשך עשייה לקידומה של חולון.
אסיים בפרק הברכות ואאחל הצלחה לכל עובדי העירייה ,אתם חוד החנית
בעשייה למען העיר ותושביה ,שאו ברכה על עמלכם.
כפי שציינתי אני מתחיל את הקדנציה השלישית כחבר מועצת העיר בסיעת
אילן לוי החבר שלי במועצה .אין זו קלישאה אלא מהות פעילותי
המוניציפאלית ,הרואה בשירות לתושב את גולת הכותרת של העשייה
המוניציפאלית .לצד קידום נושאים מרכזיים ומהותיים ,שדרוג של העיר
חולון לקראת העשור הבא ,העמדתי במצע הבחירות שורה של נושאים ברמת
המקרו וברמת המיקרו של השקפתי ,אינם קרדינלים להתמודדות נכונה
ואמיתית עם בעיות העיר כגון קידום ההתחדשות העירונית ,יעול וקיצור
הליכי הוצאת היתרי בנייה ,מהפך ביטחון רישוי עסקים בעיר ,חיזוק החינוך
מהגיל הרך ועד לאוניברסיטה.
לסיום אני פונה אישית לראש העיר מוטי ,את נסיוני ועבודתי המוניציפאלית
מכיר אתה לא מעט ,הן כחבר מועצה ותיק והן כחבר בועדות השונות
ובמשימות לא מעטות שהוטלו עלי .אני כאן כדי לשרת את תושבי העיר ומוכן
אני בכל עת להיות לעזר לסייע ככל שניתן לייצוב המדיניות העירונית
והגשמת החזון .תודה ,תודה לכולכם.
דובר:

תודה לחבר שלי במועצה לאילן לוי .וכעת אנחנו ניגש לנציג הסיעה שסימנה
כ"נ .אני מתכבד להזמין את רועי כהן בבקשה.

רועי כהן:

אדוני ראש העיר ,מכובדיי חברי המועצה הנכנסת והיוצאת ,פקידות העירייה
הבכירה ,אורחים נכבדים ותושבי העיר חולון היקרים מכל .חג חנוכה שמח.
אני לא מוצא נחמה בעובדה שזכיתי להיכנס כנציג הסיעה היחיד במועצת
העיר חולון .ואכן הציפייה היתה למנדטים נוספים אבל כדברי ראש הממשלה
לשעבר אריק שרון ,שהתבטא בסיטואציה כזו בעבר ,לא משנה איפה אתה
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למעלה או למטה ,העיקר שאתה נמצא על הגלגל .תחושת השליחות
והאחריות כלפי אלפי תושבי חולון שבחרו בי ובסיעה ובמצעה נמצאת אצלי
כעת ביתר שאת ,וכבר היום וכמעט כמו כל יום ,אני פוקד את בניין העירייה
ועסוק בלסייע לציבור בכל אשר אוכל ולפעול בנאמנות לקידום צרכי תושבי
העיר חולון על כל מרכיביהם ובכל חלקי העיר.
אני מתכוון להצדיק את האמון של תושבי העיר חולון ולהמשיך בפעילות בכל
הכוח ובהנאה מלאה ועם המון סיפוק בעשייה למען הכלל.
העשייה ה ציבורית היא עבורי לב העניין והסיפוק הפנימי שהיא מעניקה
עבורי זה הדלק להמשיך ולפעול .כידוע לכולכם הפעילות הציבורית של כולנו,
כל חברי המועצה כאן היא בהתנדבות מלאה ומתוך הקרבה גדולה של חיי
המשפחה ,זמן ומשאבים כספיים גדולים .אך זה היעוד שבחרתי וכך אמשיך.
יש לציין שבעיר חולון ,בראש העיר כה פופולרי וזוכה לעשרה מנדטים
במועצת העיר ,הדבר מדבר בעד עצמו .ואני חושב שסיעת חולון אחת נכנסה
למועצה וזכתה לתהודה מאוד גדולה במהלך מערכת הבחירות והעלתה לסדר
היום הציבורי את הדיון על סדרי העדיפויות של העירייה.
אני מברך את ראש העירייה מר מוטי ששון על הזכייה ומציין כי לאורך כל
הדרך טענתי שהשאלה שצריכה להישאל אינה אם הוא ראש עיר טוב עבור
תושבי העיר חולון כי הוא אכן טוב ואף לא חששתי לומר זאת בקול רם
וברור ,מוטי ששון הוא ראש עיר טוב וראוי ,השאלה הרלוונטית שהעלנו
בבחירות האחרונות היא שאלת סדרי העדיפויות ,שלדעתנו היו צריכים
להיות קצת שונים בתחומי התשתיות ,ספורט ,שדרוג מרכז העיר ופתרון
מצוקת החנייה.
וכעת כל שנותר לי לאחל לראש העיר ,קדנציה פוריה ומוצלחת ואשמח להוות
לו ולהנהלת העירייה לעזר בכל אשר אדרש.
סיעת חולון אחת תפעל במועצת העיר על שלל נציגיה בועדות העירוניות
לקידום העיר חולון בכל תחומי החיים ותשתף פעולה עם כל סיעות המועצה,
ואין שום מניעה לשיתוף פעולה פורה בינינו לבין ראש העירייה ולכל חברי
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המועצה ,כפי שהיה בעבר וכמו תמיד עם דיאלוג תמידי ,כאשר רק טובת
העיר עומדת לנגד עיניי.
וכמו שפעלתי באופן ענייני בקדנציה הקודמת ,בכוונתי לפנות לשיתוף פעולה
אמיתי וכנה ולהציע את עזרתי פועלי ותמיכתי בתוכניות לקידום פני העיר
חולון .וכך אפעל הן כחבר הקואליציה במידה ואהיה שותף והן מספסלי
האופוזיציה.
בידי מועצת העיר מופקדת המשימה האחראית לשרת נאמנה את תושבי
העיר חולון ולשים את טובתם במרכז העשייה העירונית .דווקא היום בימים
קשים של משבר כלכלי חריף וקשה הנותן כבר את אותותיו עם הודעת חברת
גב ים על הקפאת בניין מבנה המשרדים בעיר חולון ,של  18אלף מטר באזור
התעשיה בעיר חולון ,חייבת מועצת העיר בניצוחו של ראש העיר להכין
תוכנית מקיפה של עידוד התעסוקה בעיר ,מתן הקלות וסיוע לבתי עסק
ומסחר בעיר ,כדי למנוע את הקריסה המתקרבת ובאה לפתחם.
זוהי שעתה של מנהיגות מקומית אחראית ,זוהי שעתו של ראש העיר הנכבד
מר מוטי ששון ,שיחד עם התמיכה הרחבה של כל חברי המועצה יוביל להכנת
תוכנית חרום עירונית למתן סיוע לבתי העסק בעיר חולון ,הנשענת על חשיבה
לטווח ארוך ותזכה להיות מודל לחיקוי בערים אחרות במדינת ישראל.
באופן אישי בחרתי בקדנציה הזאת לעסוק בהרחבה בקידום דיון והכנת
תוכנית אב בנושא פיתוח העיר חולון לקראת שנת  .2020בכוונתי להוביל
לדיון רחב על אופייה וצביונה של העיר חולון לקראת שנת  2020במגוון
נושאים ,כגון תכנון סביבתי ,אקולוגיה ,צפיפות אוכלוסין ,בניית דירות
לזוגות צעירים ,תכנון תחבורתי ,מחזור אשפה ,ספורט ועוד .אין לי ספק
שקידום והכנת תוכניות כאלה שתוצג לאחר עבודת מטה מקצועי על ידי ראש
העיר לחברי המועצה תבטא הלכה למעשה את תפקידה של המועצה להוות
מדיניות לפיתוח העיר חולון לשנים הבאות ולדאוג גם לרווחת הדורות
הבאים .העיקרון שמנחה אותי מאחורי הצעה זו למועצה ,מי שחושב היום על
העתיד חושב רחוק ונכון.
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היום אנו נפרדים למעשה מדור שלם של אישים נכבדים שעיצבו ופעלו ותרמו
רבות לפיתוח העיר חולון ,ובעצם משאירים לנו הדור הצעיר שבחברי
המועצה את היכולת לפעול ולתרום לקידום פני העיר חולון .אישיות ציבורית
כמו משה רינת ,שמאחוריו  35שנה של חברות ועשייה במועצת העיר ,ומתוכם
כ 13-שנים בתפקיד ממלא מקום ראש העירייה ויו"ר הועדה לתכנון ובנייה,
היתה לי הזכות לעבוד עמו בועדה .ואציין כי למרות שבעבר התגלעו בינינו
מספר חילוקי דעות ,אני חש הערכה רבה והוקרה וכבוד לאיש ולפועלו לאורך
השנים ורוצה לומר לו מילה אחת :תודה ,תודה בשם כולם.
תודה ,תודה והוקרה רבה אבקש לומר לחברי המועצה היוצאים ,שכל אחד
מהם הטביע חותם בתחומו ובשליחותו הציבורית ולאחל לכולם את כל הטוב
שניתן לקבל .גדי וקס ,יוסף כהן ,דקלה צדוק ,ידידי ורעי אלי נעים ,אהרון
איסרס ,עו"ד מיכאל לוי ,יהודה קהתי ,זאב ניסים ,מיקי שמריהו ,דוד שלום,
זאב סיון וכמובן לחבר יקר שבלעדיו כנראה ישיבות המועצה לא יהיו
מעניינות כבעבר שמוליק ברטנשטיין ,שכולי תקווה שימשיך בפעילות
ציבורית.
הנני בן  ,31צעיר עם המון אמביציה ורצון לתרום ולעצב את פניה של העיר
חולון לדורות הבאים .יש בפניי חמש שנים של עשייה ואני מתכוון לנצל
אותם להיכרות עם עוד קהלים ואוכלוסיות מקרב תושבי העיר חולון .לצרף
אלי לפעילות ציבורית עוד אנשים בעלי רקורד של עשייה ותרומה לקהילה.
פוליטיקה היא לא מילה גסה עבורי ,ואני מתכוון להמשיך ולנסות דרכה
לקדם תהליכים ולהשפיע על קבלת החלטות .וכולי תקווה שאעשה זו
בהצלחה.
אנצל במה זו להודות לאישים נכבדים שהתמודדו יחד עמי בסיעת חולון
אחת ,לד"ר מאיר רוק היקר ,למיקי שמילוביץ ,לד"ר רות גילאי ,לעו"ד יוסי
שלום .יחד נמשיך לשרת את תושבי העיר חולון במסגרת פעילות קדימה
בעיר.
עבור אדם מיוחד אבקש לומר תודה מיוחדת .בילינו יחד בשנה האחרונה
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ימים ולילות ,בשעות היפות והקשות .האדם המקסים הזה הוא אלכס
שפרינגר ,שמלבד היותו מגדולי כדורגלני העבר של הפועל חולון ,הוא חבר
אמיתי כנה וישר דרך .זהו איש ספורט בכל רמח אבריו שכולי תקווה שהעיר
חולון תמצא דרך להוקיר את פועלו בענף הספורט בעבר ואת פועלו כיום
כמנהל בתי ספר לכדורגל לילדים המחנכים למצויינות וקידום הספורט.
בנוסף אבקש לומר תודה אישית לגברת הילה יונה מנהלת המטה ,לחברים
חנניה דרעי ,יוסי אללוף ,יצחק מניה ,ד"ר מורד ,שלומי ארזי וסעדי מור חיים
על התרומה והעזרה לאורך כל הדרך ,וכן לאותם פעילים ותומכים של מפלגת
קדימה בעיר חולון.
לולא בחרו הוריי שלמה ומרים לגור בחולון לא הייתי כאן היום ,ולולא
תמיכתם לאורך כל השנים לא הייתי זוכה להגיע להישגים כה רבים .ולראייה
כאן אני מושבע בפעם השנייה בפעם השנייה כחבר מועצת העיר חולון.
תודה לאחיי היקרים מכל ולרעייתי המקסימה טל ,על התמיכה וההקרבה
שבחרה לבצע במעבר מהעיר רעננה לעיר חולון .להוריה הנפלאים שלום
וגלילה אלימלך על התמיכה והסיוע.
אני מאחל לכולנו ובמיוחד לראש העיר הצלחה רבה ,ולחברי המועצה החדשה
ובראשם יעקב חרש שיתמודד לראשות העיר ,ניסה ולא צלח ,אבל יש לציין
לשבח את החלטתו להישאר עמנו כאן כעת לעשייה במועצה.
וכן ליאיר טאו ,אדם נפלא ולבבי שמילא את תפקיד יו"ר ועדת הבחירות
בצורה יוצאת מהכלל ,בצורה ללא דופי ומגיע לו המון מחיאות כפיים.
לחברי המועצה ,אני רוצה לאחל קדנציה נעימה של שיתוף פעולה וחברות,
וכי טובתם ורווחתם של תושבי העיר חולון ימשיכו להיות כנר לרגלנו במשך
חמש השנים הבאות .תודה רבה וערב טוב.
דובר:

תודה רבה לרועי כהן .וכעת גבירותי ורבותי ,אני מתכבד להזמין אל הבמה
את יו"ר סיעת אמת ,ראש עיריית חולון מר מוטי ששון.

מוטי ששון:

קהל נכבד ,חברי מועצת העיר ה ,16-חברי המועצה היוצאים ,בני משפחה,
עובדי עירייה ,תושבים ואורחים נכבדים .לפני  15שנים כאשר נבחרתי
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לראשונה לשרת את ציבור תושבי חולון כראש העיר ,עמדה לנגד עיניי מטרה
אחת ,לשפר את תדמיתה של העיר בעיני תושביה ובעיני מבקריה מבחוץ,
וזאת על ידי הפיכתה לעיר מוערכת ואהובה ,עיר שטוב לגדל בה ילדים ,עיר
המציעה איכות חיים מכל בחינה.
ואכן היום בתום  15שנה של עשייה ,של עבודה מאומצת ורבת אתגרים,
חבריי להנהלת העיר אני רוצה אולי להזכיר אותם שנמצאים כאן ,הם לא רק
חבריי להנהלת העיר הם גם חברים שלי ,במיוחד את משה רינת ממלא
מקומי ששירת אותי במסירות ,בנאמנות ,לא רק אותי גם את העיר ,בדרכי
נועם ולא אחת היית לי גם לעזר וידעת גם להרגיע אותי ,אז תודה לך משה.
לפעמים צריך מישהו שיהיה לידך שירסן אותך ,אז תמיד היה אומר לי
תשאיר לי ,אני אטפל בזה.
לחברי היקר יוסף כהן ,שהיה גם סגני ,שמלווה אותי הרבה הרבה שנים.
לדקלה צדוק שמלווה אותי עשרות בשנים ,לאלי נעים שמלווה אותי עשרות
בשנים ,על החברות .לגדי וקס שהיה במערכת הפוליטית יד ימיני הרבה מאוד
שנים ,עשרות בשנים .אז אם יש תקופות שלפעמים יש קצת חיכוכים או
משברים ,אני מאמין ובטוח שהחברות האמיצה תגבר על המשברים הקטנים
האלה ,גם עם כל החברים האחרים .דוד שלום ידידי ,היית לי חבר כמו אח.
תמיד לצדי ותמיד מאחוריי .למיכאל לויט שלא נמצא כאן .ואני מדגיש את
חברי ההנהלה כי אני רואה בהם שותפים מלאים לכל ההצלחה של העיר
חולון.
אני יכול להביט בסיפוק ולומר עשינו זאת .חולון צעדה קדימה בכל תחומי
החיים העירוניים ולצד השמירה על צביונה הביתי והחמים לתושביה ,היא
הפכה מקור גאווה לתושבים ,אבן שואבת למגורים ומוקד משיכה למאות
אלפי אורחים מדי שנה.
אחד הדברים החשובים והמשמעותיים שחלו בחולון ,היא הפיכתה של העיר
למרכז תרבותי חשוב ומוביל במדינה ,השואב אליו מבקרים רבים מן העיר
ומרחבי הארץ .הפעילות התרבותית הענפה מתמקדת בילדים כבר מהגיל
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הרך ובכל המשפחה .חמשת הפסטיבלים הנערכים בעיר מדי שנה ,פסטיבל
אישה ,פסטיבל ימי זמר ,פסטיבל ישראל לילדים ,הפסטיבל לתיאטרון בובות
וצלילי ילדות הפכו כבר לשם דבר ,והעדלאידע בחולון מביאה לעיר מדי
פורים למעלה מרבע מיליון ילדים ומבוגרים ,הבאים לצפות בתהלוכה
המרהיבה.
בעוד מספר חודשים נחנוך את המוזיאון הישראלי לעיצוב .הראשון מסוגו
בארץ והוא יצטרף למרכזי תרבות חשובים אחרים שכבר פועלים בעיר
כדוגמת מוזיאון הילדים ,המדיה טק שבו אנו נמצאים ,המוזיאון
לקריקטורה וקומיקס ,תיאטרון חולון ,מרכז המוזיקה על שם שטיינברג,
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית ,מרכז בגובה העיניים ...הידע ומגוון
הגלריות המציגות במהלך השנה עשרות תערוכות אמנות.
כל אלה מעוררים עניין רב בעיר ובארץ כולה ,ובצד תרומתם החינוכית
החשובה הם מעשירים באופן משמעותי את עולמם של ילדנו ובעצם של
כולנו.
לצד ההשקעה בתרבות עסקנו ללא לאות בשיפור חזות העיר ,בטיפוח
הרחובות והגנים ובשיקום מסיבי של התשתיות העירוניות .רק לאחרונה
זכינו בתואר עמית קריה יפה על ידי המועצה לישראל יפה ,על זכייה של 15
שנים ברציפות בחמשה כוכבי יופי .משמעותם של פרסים אלה ,כי חולון היא
אחת הערים הנקיות המטופחות והאסתטיות ביותר בארץ.
גם בתחום החינוך היקר כל כך ללב כולנו ,השקענו רבות .והתוצאות לא
אחרו לבוא .כ 96-אחוזים מילדי חולון מסיימים  12שנות לימוד ומתוכם
למעלה מ 60-אחוז מסיימים עם בגרות מלאה .מוסדות החינוך בעיר חודשו
ללא הכר והם מאובזרים במיטב הציוד והטכנולוגיה .שני בתי ספר ושישה גני
ילדים חדשים נפתחו השנה כתוצאה מגידול באוכלוסיית הילדים בעיר ,ואנו
שמים דגש רב על עידוד המצויינים מחד ומתן תמיכה למתקשים מאידך.
פר סים יוקרתיים רבים מוענקים למוסדות חינוך בעיר מדי שנה ,ולפני כשלוש
שנים אף זכתה מערכת החינוך העירונית כולה בפרס החינוך הארצי היוקרתי
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מטעם משרד החינוך.
בשנים האחרונות נעשו גם פעולות רבות לשינוי אזור התעשיה ,הכוללות
תכנון מחודש ומתקדם ,שיפור הנגישות והתשתיות ושיווק האזור ליזמים
חדשים .השקענו השקעות ענק שנעשו והביאו למפנה חסר תקדים ,כאשר
מאות אלפי מטרים של בנייה למשרדים ולמסחר נמצאים בימים אלה בשלבי
בנייה או תכנון על ידי יזמים מהגדולים במדינה כגון חברת פרופיט ,לגוב
נכסים שבונה את ג'יגה סנטר ,קבוצת עזריאלי ,שתקים פארק לתעשיות
עתירות ידע ,חברת גב ים ועוד והיום הייתי במקרה בפרוייקט של גב ים,
המנופים עובדים במשנה מרץ .אני ,עובדים במשנה מרץ המנופים.
השלב הראשון של מחלף חולון מזרח צפוי להיפתח בעוד כשנה ,ובכך תהיה
לחולון סוף סוף כניסה מודרנית ראויה ונוחה מכיוון מזרח ,בעלויות שהעיר
חולון לא ידעה כמותה למעלה מ 450-מיליון שקל.
הזכרתי רק על קצה המזלג את העשייה העירונית ב 15-השנים האחרונות.
ישנם כמובן עוד נושאים רבים בהם עסקנו כמו הקמת בית להיות לניצולי
השואה ,העשייה הברוכה במרכזים הקהילתיים ,בנייה איכותית של שכונות
מגורים ועוד ועוד.
לחבריי בהנהלת העיר והיו לי הרבה רגעים של נחת וסיפוק ,אך גם לא מעט
קשיים .הקיצוצים הרבים מצד משרדי הממשלה והמיתון הכלכלי השורר
במשק משפיעים בכל יום על הפעילות העירונית .יחד עם זאת הקפדנו ונמשיך
להקפיד שלא לפגוע בשירותים העירוניים הניתנים לתושבים ,וכל זאת מבלי
לחרוג מתקציב העירייה .עיריית חולון נמצאת באיזון תקציבי כבר שנים
רבות וזכתה שנה אחרי שנה בפרס שר הפנים לניהול תקציבי תקין ומאוזן.
כאמור וכידוע כספי הפרס הושקעו ברווחת התושבים.
אני מאמין שהעלינו את חולון על דרך המלך והיא הפכה למודל לחיקוי
לערים אחרות בארץ .אולם אנו נמצאים בעיצומו של התהליך ועבודה רבה
עוד לפנינו .אנו נמשיך באותו קו בו התחלנו לפני  15שנים ,קו בו נשמור על
חולון כמקום שטוב ונעים לחיות בו .מקום ירוק ונקי השם דגש על איכות
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החיים ואיכות הסביבה ,על בריאות וקיימות .מקום בו כל הורה יודע כי
ילדיו מקבלים את החינוך הטוב ביותר ,ומקום המעורר גאווה בקרב תושביו,
על היותו מוקד תרבותי איכותי המהווה אבן שואבת למבקרים בארץ כולה.
קהל נכבד ,היום בתום  15שנים של עשייה 15 ,שנים של עבודה מאומצת
ורבת אתגרים עם הרבה הישגים ,רגעי סיפוק ונחת אך גם לא מעט קשיים,
הרשו לי לסיים את הדברים בנימה אישית .סיפורה של חולון היא במידה
רבה סיפור שלי .כאן נולדתי וגדלתי .כאן ביליתי את שנות ילדותי ונעוריי .על
ספסל הלימודים בבית ספר ביאליק ובית ספר קוגל ובתנועת הנוער .כאן
הכרתי את חברי ילדותי שחלקם הפכו להיות חברים לכל החיים .כאן גם
בגרתי ,כאן חיים בני משפחתי חבריי וידידיי .גדלתי עם העיר וראיתי
בהתפתחותה ובצמיחתה .חוויתי את ימיה הטובים יותר וראיתיה בימים
הטובים פחות .כאן רקמתי את חלומותיי ואף הגשמתי את חלקם.
לפני  15שנים נבחרתי לשרת את הציבור כראש העיר ואני שמח גאה ומתרגש
על כי נפלה בחלקי הזכות להוביל את העיר ולהצעידה קדימה בשורה ארוכה
של תחומים.
אני מאמין ומקווה כי כולנו נדע להמשיך ולשרת את הציבור שבחר בנו ,על
הצד הטוב ביותר ובדרך המכובדת ביותר .נמצא את הדרך הנכונה והראויה
למימוש והגשמת ציפיותנו וציפיות התושבים מאתנו מתוך שיקול דעת ועניין
משותף אחד ,טובת תושבי חולון.
אני מבקש להודות לחברי המועצה היוצאים על חלקם בעשייה ,ולאחל לחברי
המועצה הנכנסים לתפקידם הצלחה .תודה לכולכם וחג חנוכה שמח.
דובר:

תודה רבה לראש עיריית חולון מר מוטי ששון ,נאחל לו כולנו הצלחה ,כי
הצלחתו היא הצלחה של כולנו.
וכעת קהל נכבד ,ראש עיריית חולון יעניק שי לחברי המועצה היוצאים .ואני
מזמין את ציפי מנהלת הלשכה ,שתסייע לי בהענקת השי ,בבקשה ציפי .אני
מבקש לגשת לראש העיר.
ראשון אני מזמין את איסרס אהרון ,בבקשה.
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ברטנשטיין שמואל איננו.
ואני מתכבד להזמין את גדי וקס בבקשה.
אני מזמין את כהן יוסף בבקשה.
לויט מיכאל איננו.
ניסים זאב חי איננו .כן אפשר למחוא להם כפיים גם אם הם לא נמצאים
כאן.
טוב ,אם אני לא אזמין את הבא הם לא יעזבו את הבמה ,אז בואי נקבל את
אלי נעים בבקשה .נעים זמירות ישראל.
גבירותי ורבותי ,דקלה צדוק .כן ,אפשר ,אפשר.
קהתי יהודה לא נמצא .אה ,הוא הגיע ,בבקשה ,בואו נקבל אותו במחיאות
כפיים .כן.
משה רינת.
דוד שלום.
מיקי שמריהו ישנו? לא .או.קיי .אז אנחנו נשלח לו ברכות מכאן.
אני רוצה לאחל לכל חברי המועצה היוצאים הצלחה בהמשך הדרך ,ורק איך
אומרים? נשמע בשורות.
כן ,תם הפרק הזה וכעת הרשו לי להזמין את הזמרת נאוה מדינה למחרוזת
משירי נעמי שמר ,בבקשה.
(שירים)
דובר:

תודה רבה לנאוה מדינה .וכעת ,קודם כל יש לי בקשה מהחברים להישאר עד
סוף האירוע ,לכבד את חברי המועצה ,לכבד את כולנו .ותאמינו לי ,עד שתים
עשרה בלילה אנחנו נסיים.
וכעת אנחנו עוברים לחתימה של חברי המועצה על הצהרה ואני אקרא
בפניכם על מה הם חותמים .חברי מועצת העיר חולון ,שזו הקדנציה ה,16-
ההצהרה אומרת כדלהלן:
הנני מתחייב בזאת למלא באמונה וביושר את תפקידי כחבר מועצת עיריית
חולון ,ולעשות כמיטב יכולתי לפיתוחה של העיר ולרווחת תושביה ,במסגרת
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חוקי המדינה וחוקי העזר העירוניים.
אני אקרא עכשיו חבר מועצה לפי אותיות הא'-ב' .הפסקה מתודית .הכל
מוכן ,אפשר?
ראשון אני מתכבד להזמין את בבלי יעקב.
בית דגן משה.
אורה גזית.
ג'מילי דוד.
חרש יעקב.
יאיר טאו.
יוסי סטניסלב.
רועי כהן.
אילן לוי.
מועלם משה.
נדלר יוסף.
נוימרק זוהר.
סיטון עזרא.
עדן רבקה.
לב פנחסוב.
קריתי דרור.
רון יצחק.
מוטי ששון.
ומי שיחתום אחרון ,תורג'מן יצחק.
טוב ,נאחל לכולם גמר חתימה טובה ,נקווה שיהיה בהצלחה .תודה לך.
אני שוב מזמין את הזמרת נאוה מדינה ,שתחתום בשיריה את הטקס הזה.
ואני מבקש גם לאחר מכן ,כי אנחנו רוצים לצלם את חברי המועצה בצילום
משפחתי ,אז בואו גם נכבד אותם .נאוה מדינה בבקשה.
נאוה מדינה :תודה .יש לנו ראש עיר ,מועצה ,עכשיו יש לנו רק לבקש גשם.
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(שירים)
לשירת התקוה הקהל מתבקש לקום.

דובר:
(שירת התקוה)
דובר:

קהל נכבד .תמה הישיבה ,המועצה החגיגית ה .16-בהצלחה לכולם.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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