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מועצת העיר ה 18-חגיגית מס' 1
מיום רביעי 28.11.2018
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר מוטי ששון – ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר זוהר נוימרק – חבר מועצה ומ"מ ראש העיר
 oמר חיים סברלו – חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oגב' רבקה עדן – חברת מועצה
 oד"ר מאיר רוק – חבר מועצה
 oמר ישראל מורן – חבר מועצה
 oמר ראובן קייקוב – חבר מועצה
 oמר יעקב בבלי – חבר מועצה
 oמר ניסים זאב – חבר מועצה
 oמר עזרא סיטון – חבר מועצה
 oגב' עינב בשארי קפלן – חברת מועצה
 oגב' שירלי לביא-ציון – חברת מועצה
 oמר קובי מכלוף – חבר מועצה
 oגב' גליה עומרד – חברת מועצה
 oמר בר שי – חבר מועצה
 oגב' שני מסילתי כהן – חברת מועצה
 oגב' אלינור מטלון – חברת מועצה
 oמר מיקאל בוזגלו – חבר מועצה
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 oמר מאיר חלבי – חבר מועצה
 oמר יפת צדקה – חבר מועצה
 oמר אילן גזית – חבר מועצה
 oמר מיכאל סוטובסקי – חבר מועצה
 oדר' קרן גונן – חברת מועצה
 oמר שלומי תמם – חבר מועצה



נעדרו חברי מועצה מכהנים:
 oמר עמוס ירושלמי – חבר מועצה
 oמר יעקב אחדות – חבר מועצה
 oמר שי קינן – חבר מועצה



חברי מועצה יוצאים:
 oעו"ד רועי כהן
 oמר יעקב חרש
 oגב' נעה צ'פליצקי
 oמר יעקב זיתוני
 oמר איתי זילבר
 oמר יצחק תורג'מן
 oגב' שרה כהן גאדול
 oמר יואל ישורון
 oמר משה מועלם
 oמר יניב פכטר
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נעדרו חברי מועצה יוצאים:
 oמר חזן שמעון
 oמר לויט מיכאל
 oמר שמריהו מיכאל
 oמר עופר שמעונוף



כמו כן נכחו:
 oמר יוסי סילמן – מנכ"ל העירייה
 oעו"ד יונת דיין – יועמ"ש העירייה
 oמר יצחק וידבסקי – גזבר העירייה

פרוטוקול
מר יוסי זיידה :הערב אנחנו מתכבדים בנוכחותם של יקירי העיר ,חברי מועצת העיר
לדורותיהם ,חברי מועצה יועצים ,עובדי עירייה ומשפחותיהם של חברי המועצה הנכנסת.
לפרוטוקול אציין כי נוכחים גם מנכ"ל העירייה מר יוסי סילמן והיועצת המשפטית של עיריית
חולון הגברת יונת דיין .אמרו לי שגם גזבר העירייה נמצא כאן ,זה נכון? איפה מר וידבסקי?
זה לגמרי לא קשור לפרוטוקול ,אבל האיש היקר הזה פורש מעיריית חולון אחרי קרוב ל45-
שנות שירות ציבורי ,ואכן זכאי וראוי .יצחק ,תודה רבה לך על כל מה שעשית עבור העיר חולון
ותושבי חולון ,ויש פה באמת הזדמנות נהדרת להודות לך .אני מבקש לכבות מכשירים
סלולריים ,לכבד כמובן את המעמד ,ואני עומד להזמין את חברי המועצה הנבחרים על פי
סיעותיהם .סיעת אמת בראשות ראש העיר מר מוטי ששון .בבקשה ,ראש העיר מר מוטי
ששון .מקומך ,תפוס מקום .זוהר נוימרק ,הגברת רבקה עדן ,דוקטור מאיר רוק ,מר קובי
מכלוף והגברת גליה עומרד .לפחות קובי וגליה הם חברי מועצה חדשים ,בהצלחה .גליה
עומרד לוי ,שלא יהיו בעיות עם הבעל .סיעת ש"ס בראשות מר חיים סברלו .אני יודע שחיים
הרגיש קצת לא טוב ממש לפני פתיחת האירוע ,הוא היה כאן בחוץ ,חש שלא בטוב ולקחו
אותו לבדיקות .דוקטור רוק ,אתה יודע משהו? לא? מקווה שיהיה בסדר .אני מזמין את מר
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בבלי יעקב ,מר אחדות יעקב ,שאני לא רואה אותו כאן ,יעקב נמצא? ומר קייקוב ראובן,
בבקשה ,ערב טוב .סיעת חולון מתחדשת בראשות שי קינן ,לא ראיתי את שי ,שי חולה? אז
נאחל לו ,מה? אז אני מאחל לך ,לשי ,מאחל לשי בריאות .מר זאב ניסים ,בבקשה .הגברת
עינב בשארי קפלן ,אמרתי נכון? הגברת שירלי לביא ציון ,בבקשה .אז עינת ושירלי ,אני יודע
להגיד שהן חברות חדשות ושיהיה לכן בהצלחה .סיעת הצעירים ,מר ישראל מורן ,בבקשה.
מר בר שי ,זה בר או שי? בר ,אוקי שנדע .הגברת שני מסילתי כהן והגברת אלינור מטלון,
בבקשה .ופה יש לנו  3חברים חדשים ,שזה בר ,שני ואלינור ,ובאמת בהצלחה .סיעת
מצטיינים בחינוך בראשות מר עזרא סיטון ,בבקשה עזרא .זה באמת מכדורגל? אוקי .עזרא
שחקן טוב למי שלא יודע .מר שלומי תמם .שלומי הוא חבר מועצה חדש ,בהצלחה שלומי.
סיעת עידן חדש בחולון בראשות מיקאל בוזגלו .אני מזמין את מר בוזגלו מיקאל שהוא חבר
מועצה חדש ,בהצלחה .מר עמוס ירושלמי ,ולא ראיתי את עמוס .אז גם לעמוס נאחל בריאות.
סיעת מחל בראשות מר מאיר חלבי ,בבקשה מאיר ,אתה מוזמן לעלות לבמה .וגם מאיר חבר
מועצה חדש ,בהצלחה .עם מאיר אני מזמין את מר יפת צדקה .לזכרוני יפת חבר מועצה מן
העבר ,לא ,אז זו הפעם הראשונה ובהצלחה .סיעת יש עתיד ,מר אילן גזית ,בבקשה .אילן
חבר מועצה חדש ,בהצלחה .סיעת חולון ביתנו ,מר מיכאל סוטובסקי ,בבקשה .מיכאל גם כן
חבר מועצה ,שוב בהצלחה .סיעת חולון בראש ,דוקטור קרן גונן ,בבקשה .קרן גם היא חברת
מועצה חדשה ,בהצלחה .ובכלל ,יש לנו  14חברי מועצה חדשים מתוך  ,27זה יותר מ50%-
חברים חדשים .ואני מזמין את ראש העיר מר מוטי ששון לפתוח את הישיבה.
מר מוטי ששון :אני לא נושא דברים עכשיו.
מר יוסי זיידה :נותן לי את הרשות לפתוח את המועצה באופן רשמי.
מר מוטי ששון :ערב טוב לכולם ,לחברי המועצה החדשים ,אני מכריז בזאת על פתיחת
ישיבת המועצה ה ,18-ישיבה ראשונה חגיגית ,ואני מעביר את רשות הדיבור ואת ניהול
הישיבה ליוסי זיידה ,עוזר ראש העיר ומזכיר המועצה ,בבקשה.
מר יוסי זיידה :תודה רבה .גבירותי ורבותי ,אני רוצה להזמין את מר זוהר נוימרק ,יושב ראש
וועדת הבחירות העירונית במשותף עם עזרא סיטון ,שניהם נבחרו על ידי מועצת העיר להיות
יושבי ראש משותפים .סברלו היה הסגן ועזרא סגן ,אוקי ,אז תיקנו אותי ,וזוהר יקרא את
תוצאות הבחירות הרשמיות על פה הפרסומים של פקיד הבחירות.
מר זוהר נויימרק :ערב טוב לכולם ,אני מתכבד בזאת לקרוא את התוצאות הרשמיות כפי שהן
פורסמו .להן שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם,
במספרים ובאחוזים .מיקאל מרדכי בוזגלו ,מספר הקולות הכשרים  ,6,999ובאחוזים .9.6%
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דוקטור קרן גונן ,מספר הקולות הוא  2,911קולות ,ובאחוזים  .3.99%אילן גזית 1,816
קולות ,ובאחוזים  .2.49%מורן מוריס ישראל 9,666 ,קולות ,ובאחוזים  .13.26%שי קינן,
 21,423קולות ,ובאחוזים  .29.38%מוטי ששון ,מספר הקולות הכשרים  ,30,104ובאחוזים
 .41.28%סך הכל ,המספר הכולל של כל הבוחרים שהצביעו בתחום הראשות ,הוא .75,874
המספר הכולל של הקולות הכשרים הוא  .72,919המספר הכולל של הקולות שנמצאו פוסלים
הוא  .2,955ושמו של המועמד שנבחר לראש הראשות הוא מוטי ששון .עכשיו אני קורא את
התוצאות של הבחירות למועצת הראשות ,למועצת העיר חולון .אמת בראשות מוטי ששון,
הסיעה שסימנה אמת ,מספר הקולות הכשרים  ,17,801מספר המנדטים " .6בחנ" בראשות
עזרא סיטון ,מצטיינים בחינוך והבית היהודי שסימנה "בחנ" ,מספר הקולות הכשרים 5,163
קולות ,ומספר המנדטים  .2חולון מתחדשת בראשות שי קינן שסימנה "כן" ,מספר הקולות
הכשרים  ,11,107מספר המנדטים  .4רשימת חולון ביתנו שסימנה "ל" ,מספר הקולות
הכשרים  2,925קולות ,מספר המנדטים  .1סיעת הליכוד בכנסת "מחל" ,הליכוד בראשות
מאיר חלבי ,שסימנם "מחל" ,מספר הקולות הכשרים  ,4,764מספר המנדטים  .2עמוס
ירושלמי ,עידן חדש בחולון שסימנה "ע" ,מספר הקולות הכשרים  ,4,950מספר המנדטים .2
יש עתיד בחולון בראשות אילן גזית שסימנה "פה" ,מספר הקולות הכשרים  ,2,972מספר
המנדטים  .1צעירים בראשות מורן ישראל ,למען חינוך ,דיור ותעסוקה ,שסימנה "צ" ,מספר
הקולות הכשרים  ,11,056מספר המנדטים  .4חולון בראשות קרן גונן שסימנה "ק" ,מספר
הקולות הכשרים  ,2,790מספר המנדטים " .1רק" ,חלון הירוקה שסימנה "רק" ,מספר
הקולות הכשרים אפס ומספק המנדטים אפס .ש"ס ,התאחדות הספרדים העולמית ,שומרי
תורה בחלון ,שסימונה "ש"ס" ,מספר הקולות הכשרים  ,10,601מספר המנדטים  .4זה הכל,
אלו התוצאות ,תודה רבה לכולם.
מר יוסי זיידה :תודה רבה ,זוהר .אני שמח ומזמין את מר יעקב חרש ,חבר מועצת העיר ה-
 ,17שיישא דברים בשם חברי המועצה היוצאת .יעקב ,בבקשה .יעקב פוליטיקאי ותיק בעיר,
חבר מועצה ,כמה שנים בסך הכל?  .10בבקשה.
מר יעקב חרש :ערב טוב לקהל הנכבד .קודם כל אני רוצה לאחל למועצה החדשה שיעבדו
קשה ,זה לא ,להיות חבר מועצה זה לא רק תואר ,זה גם תוצאות ,והציבור ,שבחר בכם
יסתכל עליכם כל הדרך לראות מה אתם עושים תמורת הקול שהם נתנו לכם .אני מודה לראש
העיר ,מוטי ששון ,שהזמן ,בבחירות שעברו ביקש שאני אצטרף אליו והצטרפתי אליו ,אני
מאוד מודה לו .אני מקווה שחברי המועצה ידעו שזה לא רק תואר ,זה לא רק תואר ,צריכים
לבוא לישיבות ,צריכים לבוא לוועדות ,זה לא רק תואר ,זה הרבה עבודה והרבה תשומת לב
לאזרחי חולון .בחולון יש  204,000תושבים ,כולם מרימים את העיניים אליכם ומסתכלים מה
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תעשו בשבילם תמורת האצבע שהם הצביעו לכם .לכן ,אני מאחל למועצה עבודה פורה,
לראש העיר ,עבודה פורה ,ושיהיה בהצלחה לכולם ,תודה.
מר יוסי זיידה :יעקב ,הפתעת אותי ,אפילו לא איזה בדיחה קטנה משהו .אחרי הצהריים,
אוקי ,צריך להתחמם .באמת תודה רבה ליעקב ,נאחל לו בריאות טובה ואריכות ימים .כמובן
לכל שאר החברים מהמועצה היוצאת ,ואנחנו נפרד מהם בהמשך .יעקב ,אתה יכול לשבת על
הכיסא של ראש העיר ,זה בסדר .המפתחות? יש לך מרצדס ,נכון? נראה לך שהייתי נותן לך
את המפתחות? אוקי ,אנחנו נעבור לנאומי הנציגים של הסיעות הנכנסות .כל סיעה תישא את
דבריה .אני מבקש להתכנס לרמה של  3-4דקות ,כי יש לנו  8דוברים ,כדי שבאמת לא נמשוך
את הזמן יותר מידי .קרן הכי קרובה אליי ,אתה הראשונה מוזמנת ,בבקשה .דוקטור קרן גונן
ראש סיעת חולון בראש.
גב' קרן גונן :ערב טוב לכולם .קודם כל אני רוצה להודות לכל בוחריי ,לכל אלה שהביאו אותי
עד הלום ,האמינו בדרכי ,ליוו אותי ,תמכו בי וכולי .יש לי אומנם נאום כתוב ,אבל ביני לבין
עצמי ככה ,התלבטתי בדרך ,האם להקריא אותו ,האם לנאום ככה משהו פורמלי ,והחלטתי
שזו דווקא הזדמנות לדבר מהלב ,לא חשבתי שאני אהיה הראשונה ,חשבתי שתהיה לי
הזדמנות גם להתרשם מאחרים ,אבל הנה ,גם חברת מועצה חדשה וגם ראשונה .אז ככה ,מי
שלא שמע ,מכיר וכולי ,אני כן רוצה לומר כמה מילים טובות על עיריית חולון ,כי אני בעצם
מגיעה מתוכה .התחלתי את תפקידי ,את הקריירה המקצועית שלי באגף הרווחה בחולון ,ואני
בוחרת דווקא לדבר באופן אישי ,כי בעצם ,ביום ראשון האחרון צוין יום המאבק למלחמה
לאלימות כנגד נשים ,וזאת איזושהי הזדמנות ככה להסתכל על כל הקריירה שלי על הלום,
ולראות לאורכה את הנקודות בהן היה לי חלק מאוד מאוד משמעותי בלווי ,בטיפול ,בייעוץ,
של נשים נפגעות אלימות במשפחה ,הטרדות מיניות ,פגיעות מיניות וכדומה .אני לא יודעת
אם מישהו קרא את הפוסט שלי ,אבל באמת התחלתי ככה להיזכר במקרים שקרו הן ברווחה
שמשם התחלתי את דרכי ,אחר כך עבדתי בתור רכזת בכירה של אלימות במשפחה ואלימות
מינית בבית חולים וולפסון ,וגם שם היו לא מעט אירועים מאוד מאוד קשים שליוויתי .אחר כך
עבדתי במרכז מטרה שגם שם ,לצערי הרב ,למרות שהמרכז הזה מטפל בילדים עם צרכים
מיוחדים ,פגשנו לא פעם אלימות במשפחה ,אלימות כלפי ילדים ,אלימות כלפי נשים ,וליווינו,
יחד עם הרווחה ,יחד עם המשטרה ,מקרים לא פשוטים .וזהו ,ואני איך שהוא ככה מגיעה
לכאן ,לנקודה אחרת בחיים שלי ,שאני נבחרת ציבור ,נבחרתי על ידכם להיות חברת מועצה,
ואם אני הולכת ככה לאורך כחוט השני על התפקיד שלי ,המהות הציבורית שלי זה בעצם
להגן על החלש ,לדאוג לאחר ,לדאוג לאנשים שהם במצוקה ולהיות הקול והפה שלכם .וגם
כאן במועצה זה תפקידי ,אני לא הולכת לעשות משהו אחר ,אני הולכת להיות הפה של
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התושבים .אם אני הולכת לכיוון של כל המאבק כנגד אלימות ,כנגד נשים ,אני רוצה להציג את
המושג שאני הולכת לאמץ אותו ב 5-שנים הקרובות ,וזה אפס סובלנות ,אפס סובלנות איפה
שישנה אלימות ,אפס סובלנות איפה שישנה בעיה כזו או אחרת שלא נפתרת לטובת האזרח
הקטן .אני אהיה שם עבורכם ,אני מבטיחה .מאחלת לכולנו ערב טוב ,תודה רבה.
מר יוסי זיידה :תודה רבה ובהצלחה לקרן ,שגם עמדה בלוחות הזמנים ,ואנחנו חייבים לאמץ
את דרכה .אני מזמין את מר מיכאל סוטובסקי ,ראש סיעת חולון ביתנו ,לשאת דברים .מיכאל,
בבקשה.
מר מיכאל סוטובסקי :תודה .יוסי קצת שינה את הסדר ,לא משנה .אז קודם כל ערב תודה,
גברותי ורבותי ,כל תושבי חולון ,ערב טוב לכבוד ,מר מוטי ששון ,ראש העיר וחברי המועצה
החדשה .אני שמח להיות כאן בצד הזה של העולם ,אני גאה לייצג ,כאן במועצה ,מגזר עולים,
מגזר דוברי רוסית .אני עליתי לארץ  ...וככה אני המשכתי כאן .אני תושב חולון  27שנה ,זה
בית שלי ,הבית הראשון בארץ וככה המשיך .אני מנסה להמשיך לקדם את האנשים שתמכו
בי ,האינטרסים של א' ,כן ,בטח ,של מגזר העולים בעיר .אני רוצה להעביר לעיר כמה תכניות
חדשות מבחינת טכנולוגיות חדשות ,אני בטח כתובת לכל תושבי העיר ,ואני בטוח שאנו ביחד
נקדם את העיר ונעשה את החיים בעיר עוד יותר טובים ,עוד יותר מצליחה .תודה רבה לכולם,
ערב טוב.
מר יוסי זיידה :תודה רבה למיכאל ובהצלחה .אני מזמין את מר אילן גזית ,ראש סיעת יש
עתיד ,לשאת דברים.
מר אילן גזית  :ערב טוב קבל נכבד ,אני עומד כאן הערב בהתרגשות וגאווה רבה .בקהל
נמצאים הורי היקרים לילי ורפי גזית ,חמי יוסי פלד ,מישהו קרוב לליבי ,כמובן בן משפחה ,מר
אלי נעים ,אשתי לימור וילדי שיר ועדי האהובים ,בזכות אהבתכם אני עומד כאן היום.
בראשית דברי אני רוצה לברך את כבוד ראש העיר ,מר מוטי ששון ,ולאחר לו בריאות טובה
וכוח להמשך הדרך .אפשר ,אפשר למחוא כפיים ,זה בסדר .לחברי במועצת העיר החדשה
אני רוצה לאחל המון הצלחה ,ושנדע לנהל שיח תרבותי בישיבות הבאות עלינו לטובה ,ולהוות
דוגמה אישית לתושבי העיר .מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד נכנסה לתודעה הציבורית
במדינת ישראל בשנת  ,2012והפכה חיש מהר לאחת המפלגות הגדולות והדומיננטיות
בכנסת ישראל .לפני כ 4-שנים הקמתי את מטה יש עתיד בחולון ,ומאז ,חברי ואני ,עסקנו
בפעילות ציבורית התנדבותית .זאת פעם ראשונה שיש עתיד התמודדה בחולון ,ואני שמח
שניתנת לי ההזדמנות להיות חבר במועצת העיר ,כנציגה ההיסטורי הראשון של יש עתיד
בחולון .כדרכה של יש עתיד ,המוגדרת כמפלגת מרכז ,ציונית וליברלית ,כך גם דרכי ,ואני
מאמין בכל ליבי שניתן לשמור על המארג של כל גווני האוכלוסייה בעיר בכבוד הדדי ושוויון
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ובבחינת כל ישראל אחים .חברי החולונים ,את צעדיי הראשונים בעיר עשיתי לפני יותר מ45-
שנה ,כתלמיד כיתה ד' בבית הספר היסודי דאז ,שלום עליכם ,ולאחר מכן ,בתיכון קוגל תחת
שרביטו של המנהל  ...ישראל כץ ,אשר נתן לי במה להציג את כישורי בתחומי האומנות
והספורט .כמתעמל וכמאמן בהפועל חולון ייצגתי את העיר ואת מדינת ישראל בתחרויות
בינלאומיות רבות ,ועושה זאת עד היום כשופט בינלאומי וכשגריר נאמן בכל מקום אשר אליו
מגיע ברחבי העולם .מכובדי ,בעוד מספר ימים אני חוגג גיל  ,55אני מביא איתי אל התפקיד
הזה את הרצון לשרת את תושבי העיר חולון אשר אותה אני כל כך אוהב ,ואת ניסיוני כבוגר
תואר ראשון במשפטים ומנהל ציבורי ותואר שני בתקשורת פוליטית ,אני מרגיש מספיק בשל
ומוכן כדי לקחת אחריות ולהיות אחד ממקבלי ההחלטות בעיר .חברי ,כאן הוא ביתי ,כאן נולדו
לי ילדי ,העיר חולון זורמת בעורקיי ,ואני מבטיח לעשות כל שביכולתי להביא את ניסיוני האישי
והמקצועי כדי לתרום ולשפר את איכות חיי התושבים בעיר .תודה רבה ובהצלחה.
מר יוסי זיידה :תודה רבה לאילן ,שבנוסף לכל המעלות שהוא ציין הוא גם המנחה מספר
אחד ,קול כזה לא מוצאים בשום מקום .אני מזמין את מר מאיר חלבי ,ראש סיעת מחל,
לשאת דברים.
מר מאיר חלבי :כבוד ראש העיר חולון ,מר מוטי ששון ,חברי מועצת העיר היוצאים וחברי
מועצת העיר הנכנסים למועצת העיר חולון ה 18-שווה ח"י .קבל נכבד ,אני מאיר חלבי ,בן
אסתר ואפרים חלבי ,שיבדלו לחיים ארוכים ,רוצה להביע כאן את  ...לתושבי העיר חולון
שנתנו את אמונם בנו והצביעו לסיעת הליכוד מחל שאני עומד בראשה .תודתי נתונה לכלל
תושבי העיר שהשתתפו בהליך הדמוקרטי בבחירות בחולון .תודתי נתונה לראש העיר חולון,
מר מוטי ששון ,שהצדק והאהבה לעיר חולון הם נר לרגליו ,כמו כן ,על שהתמודד לקדנציה
נוספת ביושר וביושרה ובניקיון כפיים .באולם מועצת העיר חולון כל הכיסאות שווים ,אבל
יושבי הכיסאות שונים האחד מרעותו ,יחד עם זאת ,כולנו שווים באהדתנו לעירנו חולון
ובזיקתנו לתושבי העיר חולון .זו הפעם הראשונה שאני מקבל את אמון הציבור כדי לכהן
כחבר במועצת העיר ,הדברים הטובים בחיים לא תמיד באים בקלות ,אעשה כל שביכולתי
יחד עם חברי לסיעה ,יפת צדקה ,כדי להצדיק את האמון שנתתם בנו ,אתם תושבי העיר ,על
מנת לפעול למענכם ולשרת אתכם בנאמנות ,ביושר וביושרה ,ללא הבדלי דת וגזע ,ולבטח לא
לשיוך מפלגתי ,כי אחים אנחנו .אני גאה בסיעת הליכוד ,מחל ,סיעה עם פנים חדשות
במועצת העיר ורוח צעירה ,כאמור יחד עם שותפי לסיעה יפת צדקה ,אני מבקש לברך את
ראש העיר חולון ,מר מוטי ששון ,על היבחרו לקדנציה נוספות ,בבריאות טובה ואריכות ימים,
אני כאן לצדך לעזור ולהיות לך לעזר רב על מנת שתמשיך להוביל את העיר להישגים כפי
שעשית זאת בהתמדה עד היום ,ונמשיך לעשות למען המשך פיתוחה ושגשוגה של העיר
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חולון .ולסיום ,אני רוצה לצטט מדברי רבי עקיבא ,עליו השלום" ,אין הטיפה חוצבת בסלע
מכוח עוצמתה ,אלא מכוח התמדתה" .תודה לכולם וערב טוב וחג אורים שמח.
מר יוסי זיידה :תודה רבה למאיר על דברים חוצבי להבות .אני מזמין את מר מיקי בוזגלו
לשאת דברים בשם סיעת עידן חדש בחולון.
מר מיקאל בוזגלו :ערב טוב אנשים יקרים .ערב טוב לכולם ,ערב טוב לכבוד ראש העיר חולון,
מר מוטי ששון ,מנכ"ל עיריית חולון ,מר יוסי סילמן ,תודה רבה לכל מי שנמצא כאן .ראשית,
תודה לשם התברך שהביא אותנו למעמד הזה ,זה אחד ,כי אין עוד מלבדו .דבר שני ,לא
סתם אומרים "אשת חייל מי ימצא" ,ולפני שאני רוצה להודות להורים שלי ,שיבדלו לחיים
ארוכים ,אני רוצה להודות לאשתי .אשתי היא דנה בוזגלו ,שעברה מסע לא פשוט ,מסע
מאתגר ,וגם ילדיי ,ואני פשוט מצדיע לכם ומוקיר תודה ,כי ללא התמיכה שלהם לא הייתי כאן
היום ,הייתי במקום אחר לגמרי ,ועל כך אני מוקיר תודה בראש ובראשונה .אז זה אחד .אני
מודה לכל אלפי התושבים שתמכו בנו והאמינו בנו וכן ראו את הרצון ואת היכולת האדירה
לשינוי ,ועל כך תודה רבה .בנוסף ,לכל חברי המועצה החדשים ,שיהיה לנו בהצלחה ,שנדע
לכבד אחר את השני ,שנדע לפעול באמת למען העיר ואך ורק למען התושבים ,תוך שקיפות
ולעשות את הכל למען התושבים ,לא למען קידום אינטרסים כאלו ואחרים ,שזה הדבר
החשוב וזה מה שאני מצפה מכל אחד ואחד מכם .אני מודה לכולם ,מודה לעמוס ירושלמי
שנבצר ממנו מלהגיע לכאן היום .אני מודה לכל הפעילים שתמכו בנו ,אני מודה לכל
המתמודדים שהיו אתנו ברשימה שגם לא נכנסו ,בשם השם נעשה ונצליח ושיהיה לנו
בהצלחה.
מר יוסי זיידה :תודה רבה למיקי .אני ,כיוון שחיים איננו כאן ,חיים סברלו ,אני מניח ש,-
יעקב ,אתה תישא דברים? אולי הוא עוד יגיע .אז אנחנו נמתין ונקווה שגם יגיע .אני מזמין את
מר מורן ישראל ,ראש סיעת הצעירים ,לשאת דברים.
מר מורן ישראל :טוב ,אז ערב טוב לכולם ,כל הציבור המקסים שנמצא פה ,לחברי המועצה,
אדוני ראש העיר ,חברי המועצה היוצאת ,חברי המועצה הנכנסים .זו הפעם השנייה שאני
נמצא פה ,במעמד הזה ,זה עדיין מרגש אותי כמו בפעם הראשונה ,ואת הדברים היום אני
רוצה לחלק לשניים ,מאוד פשוטים .אני אתחיל בלהודות ואני אסיים בלברך .אז קודם כל
להודות ,אני רוצה להודות לציבור שנתן לנו את אמונו .אנחנו רואים באמון משהו שהוא אינו
ברור מאליו אף פעם ,אנחנו נוהגים בו בחרדת קודש .בתפילה אנחנו אומרים "אל תעלם
אוזנייך ואל תשיב פניהם ריקם" .וזו זכות גדולה להיות נבחר ציבור ,יש בצידה אחריות גדולה
גם כן .ואני כולי תקווה שמועצת העיר הזו תהיה קשובה יותר לצרכי הציבור ,צנועה בדכה,
ושנדע להיות שם עם הציבור כל הזמן ,גם אם לא תמיד יהיו לנו את הפתרונות .אני רוצה
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להודות לחבורה מופלאה שנקראת צעירים .לשותפים שלי לדרך ,תודה לכם על הרצון
והנכונות שלכם לעשות את חולון טובה יותר .אני רוצה להודות לאדם מיוחד ,חבר המועצה
היוצא ,איתי זילבר ,על המסירות והעבודה הקשה עבור הציבור ב 5-השנים האחרונות.
ובנימה אישית כמובן ,אני רוצה להודות להוריי שרה ושלום היקרים ,אשר בזכותכם אני מי
שאני ,מי ייתן ותמיד תזכרו לרוות נחת .ולך אשתי היקרה ,לילך ,שמלווה אותי בדרך הזאת
ובעבודת הציבור ,לילות וימים .ועכשיו לברך .אז ראשית ,קודם כל אותך מוטי ,על האמון
שקיבלת בפעם השישית לכהן כראש העיר חולון .אני מאחל לך שתזכה להוביל את העיר
בשמחה ותזכה לראות נחת מפירות עמלך .אני רוצה לברך את החברים שנפרדים מאתנו ,כל
השורה השלישית המכובדת ,על כל השנים הרבות שנתתם .יש פה חבר'ה שנתנו הרבה יותר
מקדנציה אחת ,ישבו ועמלו ,רק בקדנציה האחרונה ,אני יכול לומר ,שחלקתי עם החברים
האלה אלפי שעות ,מעל מאות שעות של ישיבות ,וזה דבר שהוא לא ברור מאליו ,אז ישר כוח
לכם .אני רוצה לברך אתכם ,חברי המועצה הנכנסת ,ובתוכם גם את חברי הסיעה שלנו
החדשים ,את בר שי ואת שני כהן מסילתי ואת אלינור מטלון ,עבודה רבה יש לפנינו .ולבסוף
אני גם רוצה לברך ולהודות על הדרך ,אשר כבר נאמר שחכמה הדרך מן ההולך בה ,אין
לאדם ואין לנו ,אין לנו את היכולת לשלוט על תוצאות ,אבל יש לנו אחריות ויש חשיבות לדרך
שבה אנחנו בוחרים ללכת ,ולכן אני רוצה לסיים את הדברים בפסוק מתהילים" ,מי האיש
שחפץ חיים ,אוהב ימים לראות טוב .נצור לשונך מרע ושפתייך מדבר מרמה ,סור מרע ועשה
טוב ,בקש שלום ורדפהו" .חג אורים שמח לכולם ,שנזכה להגדיל את האור.
מר יוסי זיידה :תודה רבה ,מורן .אני מזמין את מר שלומי תמם ,נציג סיעת מצטיינים בחינוך,
לשאת דברים.
מר שלומי תמם :המשפחה מתרגשת .מצטיינים בחינוך והבית היהודי .אדוני ראש העיר ,חברי
מועצה נבחרים וחברי מועצה יוצאים ,בני משפחות ,אורחים ותושבי העיר חולון ,זה היום עשה
השם נגילה ונשמחה בו .בראש ובראשונה ,אני רוצה להודות לבורא עולם על הזכות שנפלה
בחלקי להיות שליח של הציבור .כיליד חולון אני נרגש להיות חלק מהנהגת העיר ומהיכולת
להיות שותף לאופן התנהלותה ועיצוב דמותה של חולון .לעוסקים בצרכי ציבור ישנה אחריות
רבה ,הגמרא במסכת כתובות מלמדת אותנו על רבי חנינא שהיה חושש לכבודה של ארץ
ישראל שלא יצא על הדרכים שם רע .על כן ,הקפיד לתקן את הדרכים .אנו למדים שיש דין
מיוחד לאנשים שדואגים לדרכים ולערים בארץ ישראל .מלבד הערך הכללי של הדאגה לזולת
ולהטיב עם האחר ,בארץ ישראל מתווסף עוד פן של חיבת הארץ ,לכן נבחרי ציבור ,שעוסקים
בדרכיה של ארץ ישראל ,שכרם רב .ועוד מלמדנו הראי"ה הרב אברהם יצחק הכהן קרוק זכר
צדיק וקדוש לברכה ,מי שצריך לעשות דבר הנוגע לכלל ישראל ,מחויב הוא שלא להשגיח כלל
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על עניינו הפרטיים ,כי אם לעשות מעשיו לשם שמיים איך שמתברר לו על פי התורה .ואסיים
ברבן גמליאל שהיה נשיא ישראל בשנת ,בסביבות שנת  140לספירה ,רצה להטיל על שניים
מתלמידיו תפקידים ציבוריים ,אחרי שהם התחמקו כמה פעמים הוא קרה להם ואמר להם
"כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם ,עבדות אני נותן לכם" .את המשפט הזה צריך לכתוב
באותיות גדולות בכל מקום .תפקיד ציבורי הוא למעשה תפקיד של משרת ולא של אדון .רק
מי שמבין את התפקיד בצורה הזו ,הוא זה שמתאים למלא אותו .אני מברך את ראש העיר,
מר מוטי ששון ,אשר לו זכויות רבות בשינוי ובעיצוב תדמיתה של העיר ,על הזכייה בקדנציה
שישית ,ומאחל לו המשך עשייה פורייה ,ומאמין בכל אחד ואחת מחברי מועצת העיר שרואים
את טובת תושבי העיר לנגד עיניהם .סיעת ,רשימת מצטיינים בחינוך והבית היהודי ,הצבנו
מספר יעדים ל 5-שנים הבאות .יעדים בנושא החינוך ,דאגה לכל הילדים ,בכל המגזרים,
למוסדות חינוך ראויים ובטוחים ,אקלים לימודי חם ,בתי ספר קהילתיים ,ילדי החינוך המיוחד,
מלגות לסטודנטים ועוד .ידוע לכולם כי החינוך הוא התשתית החברתית והערכית והביטחונית
של מדינת ישראל ,הוא המפתח לחברה משכילה ,תרבותית וצודקת יותר ,ועל כן ,צריך שהוא
יוצב בראש סדר העדיפויות .רווחה ,דאגה לאוכלוסיות חלשות בעיר ,לקשישים ,לעולים
ולשכונות ,ושירות דת וחיבור בין קהלים ,בין קהלים שונים .התורה ,דרכיה דרכי נועם וכל
נתיבותיה שלום .ידידי היקר ,אורי אוברך ,זכרונו לברכה ,אמר בעבר שהציונות הדתית היא
גשר ,מטרתנו לקשר את כולם ,לא גשר במובן הזה שדורכים עליו ,אלא גשר במובן הזה
שכולם מתחברים אליו .כנציג של הבית היהודי בעיר חולון ,נפעל לחיבור בין תושבי העיר
דתיים ,חילונים ,חרדים ,נדאג לקיים אירועי תרבות יהודית ,דאגה לצרכי הציבור הדתי,
ובעיקר להפיץ אהבת ישראל ,אהבת עם ישראל ואהבת תורת ישראל .תודה מיוחדת לאשתי
היקרה אפרת שלמעשה כל מה ששלי שלה הוא ,וכן לילדי על הלווי ,הסיוע והתמיכה בעשייתי
הציבורית לאורך כל השנים .ברצוני להודות לנעה צ'פליצקי ולמיקי שמריהו על פעילותם
המסורה והמקצועית במועצה היוצאת .כן ,מגיע להם .צר לי שהם לא נבחרו יחד אתנו
למועצה ,אך וודאי י משיכו לפעול ולסייע לתושבים .ליוסי זהבי היקר שתורם רבות מכישוריו,
לראש המרכז התורני אור חדש ,הרב שאול פיינה ,לפעילים העיקריים שסייעו לנו ולכל אותם
אלפי בוחרים שהאמינו ותמכו בנו .לסיום ,תודה מיוחדת לשותפי לדרך ,עזרא סיטון ,ולאשתו
אורית .נכונה לנו דרך ארוכה יחד ,אך כידוע עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה .נבחרנו כדי
לשרת את תושבי חולון וכך נעשה .אני מאמין ומקווה כי כולנו נדע לשרת את הציבור שבחר
בנו על הצד הטוב ביותר ,שנראה רק את טובתו לנגד עניינו בכל מה שנעשה ויקויים בנו ,וכל
העוסקים בצרכי ציבור ואמונה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ,בברכת הצלחה ובריאות,
ערב טוב לכולם.
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מר יוסי זיידה :תודה רבה לשלומי ואיחולי בריאות ,רק בריאות ורק בריאות .אני מזמין את,
מאחר ושי איננו ,אז אני מזמין את מר זאב ניסים לשאת דברים בשם סיעת חולון מתחדשת.
בבקשה ,זאב.
מר זאב ניסים :ערב טוב לכל החברים .כל הכבוד קודם כל שהגעתם וגזלנו מזמנכם ,כיף
לראות את כולכם פה .בהזדמנות אני רוצה ,קודם כל ,לאחר לכל החברים שנבחרו ,במיוחד
החדשים ,שיהיה להם בהצלחה .לראש העיר שנבחר גם כן הצלחה .ואני קודם כל רוצה
להגיד תודה לכל חברי המועצה שסיימו את תפקידם ,על כל השנים הטובות שהם נתנו ,ואני
הייתי עד לזה כל השנים ,ראיתי אותם ,ראיתי את פעילותם ,כל הכבוד ,כל הכבוד ,תודה.
עכשיו ,בהמשך ,הבחירות ,קודם כל נדבר .קודם כל שי ,שי קינן ,אנחנו מפה נשלח לו באמת
ברכות החלמה מהירה ,הוא לא יכול היה להיות אתנו ,אני מקווה שיום יומיים הוא יתאושש
והוא יהיה אתנו בעירייה ,בוועדות ,וימשיך לעשות את העבודה היפה שהוא עשה .לגבי
מערכת הבחירות ,יש כאלה שאמרו שמערכת הבחירות הייתה קצת סוערת לפעמים או
משהו ,לדעתי דווקא מערכת הבחירות התנהלה בצורה טובה ,נינוחה ,לעומת ערים אחרות,
הכל בצורה ממש מכובדת ,היה שקט והכל היה טוב ,והבחירות ,התוצאות שקיבלנו זה מה
שקיבלנו ,ואני מאחל הצלחה לכולם .עכשיו ,הרבה שואלים אותי לגבי קואליציה אופוזיציה ,אז
אני אענה לכם .אני כל השנים ,גם כשהייתי באופוזיציה וגם בקואליציה מעט ,תמיד ,תמיד,
הלכתי מה טוב לעיר ,באמת ,סטיתי תמיד מכל מסלול ולא היה אכפת לי ,שראש העיר הביא
דברים טובים נתתי יד ונתתי תמיכה .האמתי היא שבקדנציה האחרונה לא הייתה לי הזדמנות
לתת תמיכה בדברים האלה כי לא היו המון דברים טובים ,היה להפך .אבל אני מאוד מקווה
שמערכת הבחירות האחרונה ,מוטי ראה שכשמשקיעים אז מקבלים ,שלא משקיעים מספיק
אז התושבים רואים ,רואים את התמונה ואז התוצאות הן בהתאם .אז אני מאוד מקווה שישנס
מותניים ,וכל חברי המועצה פה יתנו ,באמת ,יתנו יד ,כל העבודה הרי נעשית בוועדות .ואני
מקווה שאנחנו ננסה ונעזור ,נסייע לראש העיר על מנת להביא דברים טובים לעיר ,ויש המון
המון עבודה ,יש המון דברים שצריך לשפר ,ואני מאוד מקווה שבאמת גם ראש העיר ייתן לנו
סמכויות ואפשרויות להזיז את הדברים ולעשות ,בכל התחומים ,אם זה הנדסה ,אם זה חינוך,
יש המון דברים לשפר בעיר .אני רוצה עוד פעם לאחל הצלחה לכולם ,גם לראש העיר,
שתקים קואליציה טובה ,אנחנו פה תמיד לרשותך כולנו ,לא משנה קואליציה ,אופוזיציה,
תביא דברים טובים אנחנו נתמוך ואנחנו נסייע ,הכל למען תושבי העיר .תודה רבה.
מר יוסי זיידה :תודה רבה לזאב ,וכמובן איחולי בריאות לשי .אני מבין שחיים לא הגיע אז אני
מזמין ,מר קייקוב ,בבקשה .אפשר להגיד כמעט הצעיר שבחבורה.
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מר קייקוב ראובן :ערב טוב לכולם ,באמת לא התכוננתי ,בכל אופן .ראשית ,קודם כל איחולי
רפואה שלמה לכל חברי המועצה ,משי ,שלומי תמם שכאן אתנו ,חיים סברלו .שנית ,אבקש
להודות לבורא עולם על הדרך שעברנו בה ,על הדרך שזכינו כולנו בעצם להיות פה חברי
מועצה ולייצג את הציבור ,כן ,על זה נאמר "בשמך יקראוך במקומך יושיבוך" .נאמרו כאן
נאומים כל כך מחממי לב ,בסופו של דבר כולנו פה למען התושבים ,אנחנו ,כולנו בסופו של
דבר נהיה ביחד ונפעל למען התושבים .ומכאן אני אשא תפילה עוד פעם לפני בורא עולם,
שיתן לנו את החכמה ואת היכולת להיות כולנו מאוחדים בהובלת העיר ולעשות את הטוב
ביותר עבורה .תודה רבה לכל חברי המועצה היוצאים ,כל חברי המועצה היוצאים ,שכולם
עשו ,ממש כל ,אם זו נועה ,אם זו שרה ,אם זה רועי ,כולם ,כולם ,כולם ,איפה עופר
שמעונוף? אחד משלנו ,לא זכה ,טוב .בסדר גמור ,תודה רבה לכולם .קדנציה פורחת ומלאת
עשייה ,תודה.
מר יוסי זיידה :תודה רבה ראובן ,וכמובן שנאחל גם לחיים איחולי בריאות .אני מתכבד
להזמין את מר מוטי ששון ,ראש סיעת אמת וראש העיר חולון ,לשאת דברים.
מר מוטי ששון :ערב טוב לחברי מועצת העיר ה ,18-חברי המועצה היוצאים ,עובדי עירייה,
תושבי חולון ואורחים יקרים .לפני  78שנים ,התקיימה בבית הקפה "סבוי" הישיבה החגיגית
הראשונה של המועצה המקומית הטרייה חולון .המועצה הצעירה מנתה  11חברים בסך הכל,
ובראשה עמד דוקטור חיים קוגל ,זכרונו לברכה ,מי שלימים היה ראש העיר הראשון של
חולון .ספק אם פרנסי העיר דאז ,תארו לעצמם שכעבור כמעט  80שנה נתכנס לאירוע דומה,
כאן באולם המדיטק המרשים שלנו ,כולנו 27 ,חברי מועצת העיר ה ,18-כאשר בדרכנו הנה
הערב ,משכונותיה השונות של חולון ,חלפנו על מבנים מודרניים ברחובות מוארים ,כיכרות
מגוננות ומוסדות ציבוריים ,שביניהם כאלה שמייחדים את חולון כמו מוזיאון הילדים ומוזיאון
העיצוב ,תיאטרון חולון והיכל טוטו חולון ,פארק פרס ,מתחם לה פארק ,מתחם עזריאלי,
עשרות גני סיפור ועוד ,מוסדות ואתרים רבים שהקמנו במרוצת השנים לרווחת תושבי העיר.
אכן חולון שינתה פנייה ללא היכר ,התפתחה ,התקדמה ומינפה את עצמה היטב ,הן ברמה
המקומית והן ברמה הארצית ,וכן גם ברמה הבינלאומית .המשכנו להתחדש ולהתפתח
בבינוי ,בשיפור ,בשיפוץ מבני הציבור ובשדרוג משמעותי של התשתיות .כמעט בכל שנה
רשמנו שיאים חדשים במערכת החינוך ,כאשר תלמידים ,יחידים וקבוצות ,זכו בפרסים
הארציים והבינלאומיים במגוון תחומים .שברנו את שיא אחוז הזכאים לבגרות בשכבת גיל,
ובשנה שעברה זכתה חולון בפעם השנייה בפרס החינוך היישובי .אין ספק שחולון הפכה
למרכז של תרבות וחינוך ,בילוי ופנאי ,מהחשובים בישראל .זאת ועוד ,היום התבשרנו כי על
פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,חולון עלתה באשכול הכלכלי-חברתי מ 6-ל ,7-זאת
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על פי שילוב תכונותיה של האוכלוסייה בתחומי ההרכב הדמוגרפי ,ההשכלה והחינוך ,רמת
החיים ,התעסוקה והגמלאות .העשייה הרבה הזאת לא נעשתה ביום אחד ,אלא היא תוצר של
פעילות מתמשכת ,של תכנון ארוך מדוקדק ובעיקר של מחשבה ,מחשבה על עתיד תושביה
של חולון .אני גאה לעמוד בראש העיר הנפלאה הזאת כבר  25שנים 25 .שנים שבהם עמדתי
ביחד עם שותפי לדרך ,באתגרים רבים ,תוך השקעה ועבודה יום יומית מאומצת ,שהיו בה
רגעי נחת וסיפוק של עשייה .אני גאה שהעירייה בראשותי הביאה את חולון לפסגות
מרשימות ,מאושר מכך שהעיר היום מהווה מקור גאווה לתושביה ומוקד משיכה הולך וגובר
לרבים מחוצה לה .חברי מועצת העיר החדשה ,מערכת הבחירות מאחורינו ,תמה לה שנת
הבחירות שכללה ימים מאתגרים יותר ומאתגרים פחות ,ימים ארוכים יותר וימים ארוכים עוד
יותר ,הבוחר אמר את דברו ועתה הגיע הזמן שלנו לומר את דברנו .עתה הגיע הזמן שלנו
לומר וגם לכתוב את דברינו בכבוד ,בסובלנות ,ביושר ובהגינות ,עתה הגיע הזמן שלנו לשמש
דוגמה ,כן ,לשמש דוגמה ולראות לנגד עניינו אך ורק את טובתם של תושבי העיר כולה ,נשים
וגברים ,צעירים ומבוגרים ,דתיים וחילונים .אני אוהב את חולון שבה נולדתי וגדלתי ,ואני
מאמין כי האהבה לעיר משותפת לכל היושבים כאן .ידינו עוד נטויה ועשייה רבה עוד לפנינו
בדרך למיצוי מלוא הפוטנציאל של חולון .אין לי ספק כי ביחד עמכם ,חברי מועצת העיר
החדשה ,נצליח לעשות זאת .אני מבקש להודות לחברי המועצה היוצאת על פעילותם
המבורכת ותרומתם לאיכות החיים ולרווחת תושבי העיר חולון .ברשותכם החלטתי שאני
מזכיר את כולם .הסתכלתי עלייך רועי ,אז בסדר ,ראיתי פתאום את איציק .אז אני אקרא את
השמות של כולם ,ואם שכחתי מישהו אני אוסיף אותו .ליעקב חרש ,יואל ישורון ,מיקי
שמריהו ,שרה גאדול כהן ,רועי כהן ,מועלם משה ,עופר שמעונוף ,נועה צ'פליצקי ,איציק רון,
יניב פכטר ,קובי זיתוני ,שמעון חזן ואיציק תורג'מן .החסרתי מישהו? מה אתה רוצה? על
השם שלך? ידעתי שאני אפספס .החלטתי להוסיף את זה ,איתי ,אני החלטתי להוסיף את זה
בדקה ה ,90-אמרתי" ,איך אפשר להיפרד ,לחברי המועצה היוצאים ,אפילו לא אזכיר את
שמם" .אז למרות שמשהו כתוב אמרתי "אני חייב לשחזר מהר" ,ושחזרתי את זה מהר,
אמרתי שמעון חזן ,לא הקשבת .אז אני מאחל הצלחה לחברי המועצה הנכנסת ,כי ההצלחה
שלכם זו ההצלחה של כולנו ,של תושבי העיר חולון .המשך ערב נעים לכולם וחג אורים שמח.
מר יוסי זיידה :תודה לראש העיר מוטי ששון ,והוא יישאר אתנו כאן כדי להעניק תשורה
לחברי המועצה היוצאת ,כן .ושירן ,תצטרפי אלינו בבקשה .לאחר מכן אנחנו נבצע את
ההשבעה של חברי המועצה החדשים וחתימה על ההצהרה .ככה ,אני מזמין את מר איתי
זילבר .קובי אתה אחריו ,מר זיתוני .רגע ,גם מורן רוצה להצטרף לתמונה קבוצתית .אני הייתי
מכניס את מוטי לאמצע ,אבל טוב .חבר'ה ,אתם תהיו זקנים .אני מזמין את מר קובי זיתוני,
קובי יעקב זיתוני ,שחקן העבר ,אחד מהספורטאים הטובים ביותר שהעיר חוותה .מר שמעון
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חזן לא נמצא כאן .יעקב חרש ,איפה יעקב? יעקב יצא .מר יואל ישורון? איננו כאן .הגברת כהן
גאדול שרה ,שרה בבקשה .רועי ,עורך דין רועי כהן ,חבר מועצה במשך  15שנה ,אני צודק?
נראה לי רועי התחיל ,בקדנציה הראשונה היה בן  .7וכמובן סגן ראש עיר .והיום עושה
תפקידים צי בוריים מכובדים אחרים ,מייצג את העיר באמת בכבוד .עורך דין לויט מיכאל ,הנה
אז הזכרנו אותו ,מיכאל לא כאן אני מבין .מר מועלם משה ,חבר מועצה ב 10-שנים
האחרונות ,אם אני לא טועה .הקים והיה יו"ר ועד ההורים העירוני .משנה לראש העיר
בקדנציה האחרונה .מר פכטר יניב ,נמצא אתנו? יניב ,יושב לו בשקט שם .הנה מגיע .מנהל
בית ספר בימים אלו ,עובד קשה .כיהן בעצם במשך שתי קדנציות ,עם הפסקות .הגברת נועה
צ'פליצקי ,חברה בסיעת המצטיינים .נועה בעברה מנהלת בית ספר בעיר .כמו שאומרת נועה,
אני חוזר אחריה ,הייתי  4שנים חברת מועצה .תודה לך נועה ובהצלחה .מר עופר שמעונוף.
עופר היה חבר מועצה מסיעת ש"ס .עזרא ,שתדע לך שגם עופר שחקן כדורגל טוב .גם מאמן
מצוין ,זה לא ידעתי.
מר עופר שמעונוף :בהצלחה לכולם.
מר יוסי זיידה :תודה רבה ,תודה רבה לעופר .מיקי שמריהו ,אני יודע שהיה כאן בתחילת
הערב והלך לאירוע משפחתי .ואחרון וחביב מר תורג'מן ,איציק תורג'מן ,חבר סיעת
המצטיינים ,בעברו מנהל בית ספר בעיר ומנהל בתי ספר תיכוניים אחרים .חיים ,אתה כאן?
מר סברלו? קודם כל אנחנו שמחי שאתה כאן ,זה אומר שאתה מרגיש טוב .אתה יושב
במעלה היציע ,אוקי .אז קודם כל אנחנו שמחים שאתה אתנו כאן ושאתה בבריאות .זה יותר
מידי בשבילי ,גם לדבר וללחוץ על כפתורים .מוטי ,אתה אומר תודה לחברי המועצה היוצאת,
אמרנו להם תודה ,נפרדנו מהם ,ואנחנו נעבור להשבעה .אני אקרא עכשיו את הנוסח ,אנחנו
פשוט נימנע מזה שכל אחד יקרא כל פעם מחדש ,אני אקרא פעם אחת את הנוסח ,אתם
תצעדו הנה ,תכריזו "אני מצהיר" ותחתמו .אני מחפש את הטוש .כאמור ההצהרה חברים,
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה .הנני
מתחייב בזאת למלא באמונה וביושר את התפקיד כחבר מועצת עיריית חולון ולעשות כמיטב
יכולתי לפיתוחה של העיר ולרווחת תושביה במסגרת חוקי המדינה וחוקי העזר העירוניים" .כל
חבר מועצה שאקרא בשמו מתבקש להגיע ,לאשר את ההצהרה במילים "אני מצהיר" בקול
רם .ואני ,הנה יש לי את הטוש ,אקרא לכם לפי סדר הא'-ב' .מר אחדות יעקב לא כאן .מר
בבלי יעקב ,בבקשה יעקב .אחריו מיקי .תחתום ליד שמך ,אמר "אני מצהיר" .מיקי .לאחר מכן
מר בר שי .אמר "אני מצהיר" .לאחר מכן קרן .בר ,אתה צריך בקול רם .הו ,צעיר ומצהיר.
קרן ,בבקשה .עשית את עצמך עכשיו ,אה? אוקי ,בהצלחה .קרן .קרן מצהירה .אילן ,בבקשה.
מאיר.
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מר מאיר חלבי :אני מצהיר.
מר יוסי זיידה :אתה עומד מאחורי דברייך? מאיר בבקשה .עמוס שאיננו כאן .לאחריו מורן,
מורן בבקשה .ולאחר מכן שירלי .מר קובי מחלוף .אלינור .תגידי בקול רם שאת מצהירה.
גב' אלינור מטלון :מצהירה.
מר יוסי זיידה :מצהירה .קובי ,תפנה אל המצלמה .לא שמעו אותך שאתה אומר "אני
מצהיר" .שני .ולאחר מכן זוהר .מה זה? זה היה להגיד "אני מצהירה" בקריצה .לא ,לפי הא'-
ב' אני קורא .מר נוימרק זוהר .כמה שנים חבר מועצה זוהר?  15שנה .זאב ,בבקשה .וחיים,
אתה יכול להתחיל לרדת אלינו ,אתה כבר פה.
מר חיים סברלו:אני מצהיר.
מר יוסי זיידה :אמר "אני מצהיר" .מיכאל  ,בבקשה ,ולאחריו עזרא.
מר מיכאל סוטובסקי:

אני מצהיר.

מר יוסי זיידה :אחרי עזרא ,הגברת רבקה עדן .עזרא ,להצהיר גם .בהצלחה .ראיתי שגם מר
זהבי הגיע לכאן ,ברוך הבא ,אחרי שטיפלת יפה בחיים .רבקה ,אין לך משקפיים ,תחתמי
איפה שבא לך ,זה תופס .גליה .גליה עומרד לוי ,בשביל לא להסתבך עם הבעל.
גב' גליה עומרד לוי :הנני מצהירה.
מר יוסי זיידה :זאת הצהרה עם הרבה התחייבות .מר צדקה יפת ,בבקשה .ראובן ,אתה
מוזמן.
מר יפת צדקה :אני מצהיר.
מר יוסי זיידה :שי איננו אתנו .עינב ,בבקשה .ראובן הצהיר .דוקטור רוק ,בבקשה .המכונה
"מרלה" .ויש שקוראים לו "דוקטור מרלה" ,והוא גם מצהיר .מר ששון ,מוטי ששון ראש העיר.
ואחרון חביב ,אחרי ראש העיר ,יחתום ויצהיר שלומי .חברים ,כמו בקדם אירוויזיון ,עם
הפרחים לחכות שהזוכים ירדו מהבמה .מוטי הצהרת?
מר מוטי ששון :אני מצהיר.
מר יוסי זיידה :עכשיו כולם שמעו .שלומי ,בבקשה .בהצלחה לכולם ,מחיאות כפיים .מועצת
העיר החדשה .אנחנו אוטוטו מסיימים ,ואני מבקש מחברי המועצה להישאר ,בתום הטקס
אנחנו נתכנס פה בקדמת הבמה לצילום קבוצתי .אני רוצה להודות לצוות המדיטק ,לירמי
ולצוות המדיטק ,שמארחים אתנו ועשו עבודה יפה מאוד ,תודה רבה .אני רוצה להודות
לאלונה העוזרת מנכ"ל לעירייה ,לשירן יעקובי ,סגנית מנהל פרויקטים .קורין והדסה ,חברותי
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ללשכה ,שסייעו רבות ,כל הטקס הזה זה עבודה של כל האנשים ,ותודה רבה על הסיוע.
מוטי ,אני מבקש שאתה תכריז על סיום הטקס ,תום הישיבה.
מר מוטי ששון :תודה רבה לכולם ,ערב טוב ,הישיבה נעולה.
מר יוסי זיידה :אנחנו נתכנס רגע לשירת התקווה.

תום הישיבה
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