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רפי חתוכה ,לשכת הדוברות :חברים יקרים אנחנו מתחילים אני מבקש לשמור על השקט
במהלך כל הישיבה ,האורחים מתבקשים לא להעיר הערות ,לא להגיב ,הדיון מתנהל פה
בשולחן הזה מנהל את הדיון שלמה שילה מנכ"ל העירייה וראש העיר .אנחנו מתחילים.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ערב טוב לכולם אנחנו פותחים את פרוטוקול ישיבת מליאת
המועצה זו ישיבה ראשונה חגיגית שלא מן המניין מיום  ,12/12/18בשעה  ,18:48במשרדי
העירייה באולם סימפוניה .הנוכחים :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל ,עומר שכטר ,עדי,
מיכל סופרין ,שלום מעוז ,יוכי ,אדמוני ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,רז שגיא ,משה
בן טובים ,חנוך עוז לא נמצא ,בני בנגה לא נמצא ,ובני אנניה כאן ,נוכחים עוד שלמה שילה
מנכ"ל העירייה ,פרומה היועצת המשפטית ,רחבעם חיים הגזבר וניר אבנון מבקר העירייה
עוד נוכחים פה ראשי אגפים ,מהנדס העיר ,ראש אגף החינוך ,הרווחה ,ואגף הכללי ,ואולי
עוד כאלה שלא ראיתי .כמובן משפחות יקרות אבל אני קורא את הסטטוטוריים .אנחנו
נתחיל עם פתיחה של ראש העיר ,אחרי זה ינחה פה רפי את טקס הפרידה מחברי המועצה
אנחנו אחרי נעשה השבעה של חברי המועצה וראש העיר אחרי זה יישא דברים.
שלום בן משה ,ראש העיר :ערב טוב לכולכם חבריי למועצת העיר ,ערב טוב לחבריי שסיימו
את תפקידם ,ערב טוב לחברים החדשים שנבחרו ,ולאורחים ולמשפחות ,ערב טוב ליגאל
יוסף ראש המועצה הקודם ,הערב הזה הוא בסימן של ערך חגיגי לא נישא בו נאומים רבים
מאוד בסוף אני אומר משהו בנימה אישית ,אנחנו נפרדים הערב מחברים ששהו פה במשך
מספר שנים ,שירתו את התושבים ,ואנחנו מאחלים לחדשים הצלחה ,ההצלחה של כולנו,
שלנו היא הצלחה של תושבי העיר ,אנחנו כולנו כאן לשרת את התושבים .נבחרנו כדי לשרת
את התושבים ולהשתדל לעשות את זה בדרך הטובה ,הראויה והמכובדת ערב טוב וחג שמח
לכולם.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נמשיך בחלק הטקסי רפי זה עובר אליך.
רפי חתוכה ,לשכת הדוברות :תודה רבה .אז ערב טוב אדוני ראש העיר ,חברי המועצה
החדשים והפורשים ,קהל יקר ,ברוכים הבאים לישיבה חגיגית של מועצת העיר וכינון מועצת
העיר ה –  ,14הישיבה היום מחולקת ל –  2חלקים כפי שנאמר בחלק הראשון נפרד מ – 7
חברי מועצה הפורשים ובחלק השני תחל ישיבה רשמית בה יצהירו אמונים חברי המועצה
הנכנסים.
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בתחילת הערב החגיגי אני מתכבד להזמין את המארחים שלנו את מקהלת הקונסרבטוריון
העירוני בניצוחה של קטיה מזוז שתנעים לנו בשני קטעי שירה ,הקטע הראשון הוא קליפ ...
והקטע השני שירים פשוטים של שלומי גרוניך מקהלת הקונסרבטוריון העירוני בבקשה תנו
להם כפיים תשמעו פה דברים יפים עוד רגע.
(שרים שירים)
רפי חתוכה ,לשכת הדוברות :תודה רבה ותשואות למקהלה המדהימה ולמנצחת קטיה מזוז
תודה לצוות סימפוניה בהנהלת נועם מלכה המארחים אותנו כאן הערב ,תודה לכל הצוות
הטכני שעזר לנו כאן בתכנית האומנותית ועוד .אוקיי נמצאים כאן איתנו חברי מועצת העיר
היקרים ששירתו את העיר בקדנציה האחרונה וחלקם במספר קדנציות ,אנו נפרדים מהם
כאן הערב אולם אין ספק שהם ימשיכו לתרום לעיר שלנו עוד שנים רבות .אני מתכבד
להזמין את הוו תיקה מחברות המועצה שפורשת לקבלת מגן העיר מראש העיר את הגברת
סיגל שיינמן.
(מחיאות כפיים)
רפי חתוכה ,לשכת הדוברות :סיגל יקרה אני יודע שלא רצית לדבר אבל אני חושב שכדאי
ונכון שתדברי עשית פה הרבה דברים בעיר שלנו ואולי גם ראש העיר רוצה לומר לה כמה
דברים בבקשה.
סיגל שיינמן ,חברת מועצה פורשת :חשבתי שסיימתי עם זה האמת .וואו האמת אני חושבת
שעכשיו זה הפעם הראשונה שאני מתרגשת ,הייתה לי פרידה מאגף החינוך שבאמת היא
הייתה פרידה אינטימית עם האנשים הכי קרובים שהיו לי בחמש שנים אחרונות .אבל
האמת שעכשיו באמת אני מתרגשת כי כנראה זהו זה נגמר .אז היו לי  15שנים נפלאות
באמת עם  2ראשי ערים ,עם משה סיני שהוא לא פה ,ועם שלום בן משה ,ועם שני מנכ"לים
עם א ירית נתן מנכ"לית מדהימה ועם שלמה המדהים באמת שעם שניהם אני חושבת עבדתי
בצורה מאוד צמודה ,עם המון פרגון ,ואני רוצה דבר ראשון להודות ,דבר ראשון להודות לכל
מנהלי האגפים שעבדתי איתכם צמוד ,הרבה פעמים עשיתי לכם חיים לא קלים ,איפה
רחבעם תסתכל אליי ,במיוחד לפני תקציב ,מלחמות אין סופיות אבל תמיד עם מלא ,מלא
הערכה אני חושבת שיש לנו גזבר מעולה עם כל הצרות שעשיתי לו ,אבל תמיד שאנחנו עושים
את ה"צרות" כי יש משהו שמוביל אותנו ,כי יש חזון ואג'נדה ותפיסת עולם ומשהו שאתה
רוצה לקדם אז היה הכל מתוך באמת הערכה והאהבה ורק רצון להטיב עם העיר ,ואם פגעתי
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במישהו ואם מישהו באמת נפגע ממני ,פגעתי ונפגע ממני זה אותו דבר אז א' אני מתנצלת
אבל אני יודעת שאתם כולכם אהבתם אותי וסולחים לי אז המון ,המון תודה .אני באמת
רוצה להודות למזכירות שאינן פה ,מזכירות הלשכות שאין בלעדיהן מאוד קשה להזיז
דברים ,כל אחד אומר לי למי להודות רגע ,אז באמת לכולם גם לך אביב ,וגם לנילי וגם
לאיילה ומיטל וללורי ולשירי ושירן ואני לא אזכיר את כולם כי באמת כולכם בעצם עזרתם
לי להצליח בתפקיד שלי עם כל הקשיים ועם כל המורכבות .אני רוצה להודות לחברי
המועצה הותיקים שנשארים שהרבה פעמים היו לנו חילוקי דעות ועלייה בטונים ואי
הסכמות א בל בסופו של דבר אני מאמינה שכולנו רצינו את הטוב ביותר לעיר וכל אחד
מהמקום שלו עושה את המרב .ופה אני גם קוראת לכם לדעת ולמצוא את הדרך שגם אם יש
חילוקי דעות לדעת לדבר בנועם ,מכיוון שבסופו של דבר זה משפיע על כולנו וכולנו אתם
יודעים עם המון ,המון אמוציות גם אני לא התנהגתי אחרת אבל אני אומרת הרוגע והנועם
אפשר להוביל דברים הרבה יותר טוב .חברי המועצה החדשים תשמעו אם אני מסתכלת 15
שנה אחורה היום אני אחרת ממה שאני הייתי זאת לא אותה סיגל אני חושבת שבשנים
האלה אני גדלתי ,התפתחתי ,למדתי החכמתי ,חוויתי חוויות בלתי רגילות אני חושבת
שהחיים שלי הפכו להיות הרבה יותר משמעותיים ,וזה אני חושבת שזה מתוך זה שבחרתי,
בחרתי באמת להיות חברת מועצה שעובדת ,שעובדת ואכפת לה וגם שלא הייתי סגנית
עבדתי והיה אכפת לי אז אני מאחלת לכם שהשנים האלה יהיו משמעותיים לכם שתיתנו את
המרב שלכ ם כי זאת תהיה חוויה בלתי רגילה ,בלתי רגילה ,שיהיה לכם המון ,המון
בהצלחה ,לך שלום שיהיה לך המון ,המון הצלחה ,הצלחה שלך כראש העיר זה הצלחה של
העיר והצלחת המועצה הזאת והכל זה בידיים שלך ההצלחה או הדברים הקשים יותר זה
הכל בידי ראש העיר ,אז אני מאחלת לך המון בהצלחה ושאני לא אשכח אני רוצה להודות
לבעלי היקר שכן ,כן ,כן אמרתי את זה היום בבוקר שיש  2דברים שהוא אמר שנכנסנו לראש
העין לפני  24שנים אני הייתי אשתו ומרגע שנכנסתי להיות חברת מועצה אז הוא נהייה בעלי.
הדבר השני שהוא אמר לי שזה כל ערב הוא נכנס למיטה עם  14חברי מועצה נוספים אז זהו
כי את העבודה תמיד לוקחים הביתה אז תודה רבה ,אני לא בטוחה שהוא כל כך מאושר
שאני פורשת ,אבל אני עושה את זה באמת עם השלמה מאוד ,מאוד ,מאוד גדולה במקום
מאוד טוב ותודה רבה לך על הגב והגיבוי לילדים שלי שבלעדי המשפחה לא הייתי מצליחה
לעשות את זה אז תודה ענקית לכולם ואמרנו קצר דיברתי ארוך.
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רפי חתוכה ,לשכת הדוברות :תודה לסיגל היקרה עוד נכונו לך דברים טובים שתעשי לעיר
שלנו .אני מתכבד להזמין את אני חושב הוא אחד הותיקים עוזי אשוואל הוא הלך וחזר חבר
המועצה היוצא בבקשה .בוא ניתן לעוזי לומר דברי פרידה בשלב זה בקדנציה הזאת.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה פורש :ערב טוב תושבים יקרים בראשית אני אברך את ראש העיר
החדש ישן ,ואת חברי מועצת העיר הותיקים והחדשים .אני קודם כל מאחל בדרך כלל בפרק
א' יש פרפרים בבטן בפרק ב' אין את הריגושים ואין את הפרפרים יש את התובנות ,אני
מאחל לכולם בעיקר לחדשים שיחושו כמו פרק ב' ויעבדו עם התובנות יותר פחות
מהפרפרים .בחרתי הקדנציה הזאת שלא להתמודד מסיבות כאלה ואחרות ,כיהנתי 2
קדנציות  10שנים ,יצא ששירתי את הציבור באופוזיציה מנחם בגין עליו השלום אמר שאת
מיטב שירותו לאומה הוא נתן לאופוזיציה כך הוא אמר אני בסך הכל מצטט את דבריו אבל
אין ספק שלהיות במעגל העשייה הקואליציונית זה חשוב מאוד אבל זה גם מספסל
האופוזיציה התפקיד הוא חשוב מאוד .מה שאני רוצה להודות לציבור שהוא נתן בי אמון
במשך עשור שנים ובסוף אני אודה לרעייתי ל –  9ילדיי אגב הם לא פה הם ממש מנותקים
פוליטית וטוב שכך כי אחרת הבית היה תוהו ובוהו פוליטי .על פי החוק סמכויות העירייה
נמצאים אצל ראש העיר ,ראש העיר אמור להאציל סמכויותיו ,העירייה עומדת בפני אתגרים
מאוד ,מאוד ,מאוד מורכבים ואין לי ספק שחברי מועצת העיר כל אחד על פי דרכו והבנתו
ישרת את הציבור באופן ממש כאשר טובת רווחת העיר לנגד עיניו אין לי ספק שכך יעשה.
אני אחזק את דברי סיגל בישיבת מועצת העיר יש המון ,המון נושאים מורכבים בעיקר
בתקופה בה ראש העין נמצאת וחשוב לנו מאוד גם בשביל עצמנו אבל גם בשביל הציבור
שהדיונים י היו תמיד לגופו של עניין ולא לגופו של אדם כך פעלתי אני מאמין שהמון גם
טעיתי בדרכי ,אבל תמיד זה היה מתוך כוונה להטיב על פי הבנתי ,תודה רבה לכם ותודה
לאדוני ראש העיר בהצלחה.
רפי חתוכה ,לשכת הדוברות :תודה לעוזי היקר .נמצא איתנו אלכס קפלונוביץ איש התרבות
שעשה פה  5שנים סוערות .הכי קרוב לבית ,הכי קרוב.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה פורש :ערב טוב לכולם ללא ספק שזה יום מבחינתי מאוד
מרגש אבל אני רוצה באמת להפתיע אתכם אם ב –  30/10היו שואלים אותי איזה תוצאה
אתה רוצה לקבל בבחירות אני יכול להגיד לכם חד וחלק מאוד מאמין בדרך של שלום בן
משה ואם הייתי צריך אני להישאר בחוץ הייתי עושה הכל בשביל שזה יקרה .ב –  5שנים
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אחרונות גיליתי מנהיג של יושרה בן אדם ישר של לחיצת יד אמיתית ,ברגע שהוא נותן את
הסמכויות ללא ספק אתה יכול להתקדם ולעשות את הדברים למען העיר .כל הנושא
התרבות פה בעיר הוא לא מובן מאליו אם לא שלום כל זה לא היה פה ,אם לא הסמכויות
שאני קיבלתי ממנו אני עשיתי את מיטב יכולתי לתת מענה פה לכלל העיר .בבחירות
התמודדנו אני ושותפי לדרך עומר רצון בסיעת הכי קרוב לתושב עם החברה הצעירים ללא
ספק הפנים היפות של העיר נמצאים איתנו כאן איתנו גיל יוסף ,דקלה ליטרק ואדווה אני
באמת רוצה להודות לכם קודם כל על תמיכה שאתם נתתם בנו ,אני בטוח ומשוכנע שהיו"ר
של סיעת הכי קרוב לתושב שזה עומר רצון ימשיך בדרכנו ,ימשיך בסלוגן שמגיע לנו הכי טוב
הכי קרוב לבית ,וכמובן אני רוצה לאחל לכל חברי המועצה הנבחרים בהצלחה .אני מסתכל
מהצד ואני באמת אני רואה פה חברה צעירים מלא מוטיבציה ובטוח ומשוכנע שהם יכולים
להוביל את העיר ,הכי חשוב היום זה לאחד את העיר לא רוצה לשמוע מאיפה באת ומה אתה
עשית רק ביחד אנחנו נוכל להוביל את העיר להישגים ואני באמת מאחל בהצלחה לכולם
לשלם בן משה ,לכל מי שנמצא פה באולם הזה ,רוצה להודות לחברי מועצה הישנים כמו
סיגל אני רוצה להתנצל אם פגעתי במישהו לא הייתה לי כוונה אישית הכל היה לטובת
הציבור כל אחד ישב באיזה שהיא נישה מסוימת ,כל אחד הציל פה אנשים מסוימים תמיד
באתי לעשות את הדברים הטובים ואם מישהו נפגע ממני אני מתנצל ושוב אני מאחל לכם
בהצלחה תודה רבה לכולם אני אוהב אתכם ואני לשירותכם.
רפי חתוכה ,לשכת הדוברות :תודה רבה לאלכס היקר והאהוב .אוקיי אנחנו הזמנו את כל
חברי המועצה הפורשים חלקם נבצר מהם להגיע והם הודיעו על כך אבל אחד מהם שלח
ברכה לכולנו .ראש העיר לשעבר משה סיני וראש העיר ביקש ממני להקריא את המכתב של
משה לכולנו .לכבוד ראש העיר שלום בן משה ,חברי מועצת העיר היוצאים והנכסים ,הנדון:
פרידה ואיחולי הצלחה .לצערי נבצר ממני לנוכח התחייבות קודמת להשתתף בישיבה
החגיגית הקרובה של מועצת העיר ,עם זאת ברצוני לנצל הזדמנות חגיגית זו ולציין כי
מבחינתי האישית הסתיימה תקופה משמעותית בת  20שנה של פעילות במועצת העיר.
בחלוקה של  10שנים באופוזיציה ו  10 -שנים כראש עיריית ראש העין .קצרה היריעה
מלסכם שנים אלו אך אציין כי בימים האחרונים אופפת אותי תחושה של סיום פרק
משמעותי בחיי ,לצד המשך פעילות מרגשת ומלאת אתגרים במישורים אחרים שחלקם
משיקים לעבודה הציבורית.
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בתמצית אדגיש כי היו אלה מבחינתי שנים אינטנסיביות של פעולה ועשייה למען תושבי
העיר מכל הגילאים ,נהניתי מהיכולת לבצע שינויים במערכות השונות ,לפעול וליזום
במכלולים שונים ,להוביל ולהיות שותף בעבודת צוות במהלכים שעיצבו את העיר והשפיעו
על התפתחותה .שנים אלו היו מלוות בהצלחות ובהישגים רבים אך גם בקשיים לא מעטים,
בהתמודדות מול מערכות בעלות אינטרסים שונים ובאמצעים לנסות ולקדם משאבים
לקידום העיר .בה יבט האישי והמקצועי זכיתי בשנים אלו להכיר מאות ואלפי אנשים שהעיר
ראש העין יקרה לליבם ,עם רבים מהם עבדתי בשיתופי פעולה ועם אחרים גם היו מחלוקות
הם נבעו להערכתי מדעה שונה הכרחית ולגיטימית של פני הדברים של דמוקרטיה עירונית.
אני מודה על האמון לשותפיי ולחבריי לדרך הפוליטית ולכולם על הזכות שניתנה לי לקדם
עימם את טובת תושבי העיר ראש העין ודור העתיד שלה היקר לליבי .האתגרים העירוניים
אינם עומדים מלכת ,היא מהווה כיום מעבדה אנושית רב תרבותית והתנהלות מנהיגיה מול
התושבים חשובה הרבה יותר מהתנהלות ברמה הממשלתית .ראש העירייה וחברי המועצה
הם אלו שמשפיעים על חייהם של האזרחים במנהיגותם ועוצמתם ותושייתם ,הם גם אלה
שבידיהם להבטיח כי איכות החיים שלנו בעירנו לא רק שלא תפגע מול איומים שונים אלא
תת עצם ותביא למצב שבו העיר ראש העין תמשיך ותהווה מגדלור משיכה לדורות הבאים.
בני מה זאת אני מבקש לברך באופן אישי את ראש העירייה שלום בן משה עם תחילת
הקדנציה השנייה ,לאחל לו הצלחה ,ולכל חברי המועצה מהקואליציה והאופוזיציה כאחד.
בראייתי האחריות המוטלת על כתפיכם היא מהותית וכבדה ,ודומני כי לצד הדעות השונות
חשוב למצוא גם את המשותף תוך גיבוש חזון משותף להשגת ערכים והאינטרסים
העירוניים .כמסר מרכזי וקצר אומר כי בכל עת חשוב לטעמי כי כל חברי המועצה ללא הבדל
פוליטי יציגו כחזון את המשימה לטפח דור מנהיגות איכותי בעיר ובמדינה ,ויפעלו בניהול
העירוני השוטף מתוך הבנה כי הצלחת המערכת העירונית צריכה תמיד לעמוד במרכז .אני
מבקש בהזדמנות זאת להודות למשפחתי ,רעייתי רונית ולבנותיי שירי ,מאיה דנה ,להוריי
אבי נוח זכרונו לברכה ואימי שולמית שתבדל לחיים ארוכים ,ולנכדיי שאגב שמחים מאוד
לאור זמן האיכות שהתפנה לי איתם ועל כך שלכל אורך שירותי הציבור המאתגר עמדו
לימיני והיוו עבורי משענת ומקור לאנרגיות חיוביות ולמשאבים רבי עוצמה .תודה מיוחדת
גם לעובדי העירייה התאגידים והעמותות העירוניות שליוו אותי במסירות ובמקצועיות
בשנים אלו ,ולעיתים רבות ידעו ליצור יש מאין ,מציאות מחלום הכל מתוך אהבה ורצון טוב.
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כתושב מן המני ין האוהב את העיר את מקורותיה ואת הפסיפס האנושי המקסים שבה אני
מאמין בפיתוח אחרון האנושי שבה כמנוף מרכזי לעתיד חיובי .. .אשמח לעמוד לרשות כל
אחד ואחד מכם בכל נושא אותו תמצאו לנכון ,בהערכה רבה משה סיני.
זהו כאן סיימנו את החלק הטקסי של הערב הזה אנחנו נמשיך את הדיון אדוני המנכ"ל
בבקשה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נעבור לחלק של הצהרת אמונים של חברי המועצה הנכנסים,
נתחיל עם ראש העיר שלום בן משה.
שלום בן משה ,ראש העיר :הצהרת אמונים .אני שלום בן משה מתחייב לשמור אמונים
למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
ישי אדוארד ,חבר מועצה :אני ישי אדוארד מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
מיכאל מלמד ,חבר מועצה :אני מיכאל מלמד מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני עדי אביני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
עופר גבאי ,חבר מועצה :אני עופר גבאי מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
בני אנניה ,חבר מועצה :אני בני אנניה מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
דורון אמסלם ,חבר מועצה :אני דורון אמסלם מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :אני יעקב אדמוני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי בעזרת השם במועצה.
משה בן טובים ,חבר מועצה :אני משה בן טובים מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני רז שגיא מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
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מעוז שלום ,חבר מועצה :אני מעוז שלום מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
מיכל סופרין דיסטניק ,חבר מועצה :אני מיכל סופרין דיסטניק מתחייבת לשמור אמונים
למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני עומר שכטר מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חבר מועצה :אני ד"ר יוכבד פנחסי אדיב מתחייבת לשמור אמונים
למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני עומר רצון מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
רפי חתוכה ,לשכת הדוברות :אני מזמין את עומר רצון להגיד דברים.
עומר רצון ,חבר מועצה :באמת בערב חגיגי שכזה בהחלט אני חושב שדווקא במסגרת שהיא
איפה שהוא לא פורמלית בדרך כלל אנחנו מגיעים לפחות אני מהניסיון שיש לי בשירות
המוניציפאלי אני יודע שהרבה פעמים אנחנו נשאבים ביום יום והשגרה או כל מיני נושאים
שכל חבר מועצה רוצה לקדם אנחנו מרוכזים והיום אנחנו באמת במסגרת חגיגית ,מסגרת
שאפשר גם להביע רגש כי לא פעם אתה רואה לפעמים נראה טבעי שהפוליטיקאים או נבחרי
הציבור עם הדימוי השלילי או החיובי רואים אותנו על אוטומט והכל מובן מאליו .קודם כל
אני בנימה חיובית רוצה קודם כל להזכיר את חברי ככה אלכס קפלונוביץ .אני רוצה להגיד
לך שאתה עולם גדול של רגש ,אתה עולם גדול של אהבה ,אתה יודע רבים אומרים צמד של
חברים פוליטיקאים נכנסנו לעולם שהחיידק כנראה דבק בנו ואנחנו אוהבים את ראש העין
וכנראה גם הילדים שלנו מאוד ,לא יכולתי לזכות לשותף ,לחבר אמיתי ומבחינתי אני לא
רואה פה סוג של פרידה ,אני רואה פה סוג של מחויבויות שאני בחזית אבל אתה לפני עוד
באתגרים של העיר כי אין לי ספק כי גם ברמה האישית אני זקוק לסיוע הזה לתמיכה וגם
ברמה הפוליטית והציבורית יש לך הרבה מה לתת אני לא ארחיב אבל חיבוק גדול אתה לב
גדול ,אתה לב ענק ,אתה הכי אותנטי וחיבוק גדול .אני חייב גם אנחנו אחרי משא ומתן
לפחות גילוי נאות אני אחרי משא ומתן עם ראש העיר אני מקווה שמה שחתום חתום ,אבל
לא כי אני אומר את הברכות אחרי לא לפני אז בהחלט ראש העיר אני חושב שלמדתי ,למדתי
ב –  5שנים האחרונות כי לפני כן לא הכרתי אותך גילוי נאות הייתי עם משה סיני שגם נפרד
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היום ואני חושב שהוא פעל רבות לעיר ב'דרכו ואני חושב שהוא יצר הישגים יפים לעיר
ברמה הארצית הוא מסיים את החלק שלו והוא הודיע ובאמת רפי ככה הקראת וסיני באמת
יודע ככה לכתוב ,ואני זכיתי לעבוד איתו די צמוד ,אבל לך שלום אני חושב שהשקט שלך
היכולת שלך באמת לקחת דברים מנקודה  Xל –  Yאתה מאוד הטעית גם אותי בתחילת
הדרך אבל מהר מאוד למדתי שיש פה מנהיג ,מנהיג בניגוד לתפיסה של הרגש מנהיג שפועל
להשיג את המטרות ,אני חושב שראש העין זכתה ב –  5שנים קודמות ,אני חושב שראש העין
תזכה גם בשנים הבאות ביכולות שלך ,בהנהגה שלך מבחינתי זה לא מובן מאליו ,אני כן
למדתי ,אני כן לומד אני כן רוצה להמשיך ללמוד ,אני חושב שאתה נכס לעיר ,ואני בטוח
שבאתגרים הגדולים של העיר אתה עם הניסיון המתאים ביותר להוביל את העיר ואני שמח,
מרוצה על כך בעיקר על התוצאה הפוליטית הדמוקרטית שהייתה פה בעיר ,תודה רבה לך זה
לא מובן מאליו ,זה בפן הזה .לסיום עברנו מערכת בחירות אני מכיר כבר מערכות בחירות
עברתי אותם גם ברמה המקומית והארצית אבל אני יכול לומר לכם חברים שיש לנו אתגר
גדול כי תוצאת הבחירות גם אמרה שצריך לייצר פה משהו אחר בעיר ,צריך להבין שהם הן
ואנחנו והיה פה את השיר שהתנגן בשני קולות אני חושב שכולנו צריכים לדבר בקול אחד
לפחות במערכת יחסים הבין אישית ,אני הייתי עד לקדנציה קודמת די סוערת דרך אגב ואני
בהחלט לפחות הקריאה שלי כיום כי היום אנחנו מתעסקים באמת אמרתי שוב לא
בפורמליות הקלאסית ניתן להביע רגש אני אומר בואו נדבר בשפה הנכונה ,בואו נדבר באמת
עם כבוד הדדי אחד לשני ,בואו נכבד את הדעות של האחר ואני אומר לכם צריך לכבד את
העיר הזאת כי מגיע לעיר הזאת יותר ,בשיח שיצר הם ואנחנו לא מאמין שזה הנרטיב ו ...של
ראש העין ,אני מכיר את ראש העין של ילדותי וגדלתי פה בעיר ,נולדתי גם פה ראש העין עיר
מאוד מחבקת ואני גם מכיר את ההגירה החיובית שנעשתה פה ,אנחנו הדור הצעירים
ש קלטנו את החברה הצעירים שהגיעו לעיר ,יש לנו פנים נפלאות ,עיר מדהימה ,הון אנושי
מדהים בואו לא ניתן לכלי הפוליטי לייצר את הנרטיבים שמאל וימין אלא בוא נדבר על ראש
העין שאנחנו אוהבים ואם המסר עבר מבחינתי אני מיציתי את הקדנציה .תודה רבה לכולם
אשמח לשיתוף פעולה.
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יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :עבורי מעמד בהחלט מרגש ,זה אירוע מרגש לכולנו אנחנו
מסתכלים כאן על ראש העין סביב השולחן הזה כשולחן משתנה .אני באופן אישי רצתי
לבחירות ורציתי בהחלט להוביל לשינוי בראש העין ,ורציתי להוביל את ראש העין למקום
אחר ,למקום שעומ דת בראשה מנהיגה ,ובהחלט ראש העין עשתה ובתפיסה ועשתה שינוי
ובאמת זרמה ורצינו אבל אני מאוד ,מאוד שמחה על התוצאה ואנחנו יושבים כאן מסביב
לשולחן הזה ותיקים וחדשים ,ובהחלט עבורנו זה היה בהחלט מסע ,מסע מרגש גם לנו מה
שנקרא הרצים החדשים איפה שהוא לי עבורי בהחלט ,מתוך מערכת שהיא שונה לחלוטין
שאני מגיעה ממנה לבוא לכאן לתוך מערכת מוניציפלית לפגוש הרבה מאוד אנשים ,תושבים
מכל השכונות ,עם הרבה בקשות ובעיקר בקשה לשינוי ,לשינוי תפיסה ,לשינוי עשייה וזה מה
שהשולחן הזה צריך להביא .אני מאחלת לכולנו שבהחלט תהיה כאן עשייה של התחדשות,
והקשבה שנוביל את ראש העין לקדמה למקום שהיא באמת ראויה להיות בו ,ובאמת שלום
לך הצלחה רבה בכל הדרך הזו ,בכל המסע בהחלט הקשה שעומד לפניך יש לך כאן  17חברה
שהם דעתניים 17 ,16 ,הוא יחליט עם עצמו ,הוא מתחבט גם עם עצמו ,בהחלט שיהיה לך
המון הצלחה תוביל את המערכת הזאת למקום אחר ,למקום שונה ,למקום חדש למקום
שבהחלט הדעות נשמעות על השולחן הזה ,יש גם הקשבה ,שהתושבים נמצאים במרכז
העשייה ,במרכז ההקשבה כי בסופו של דבר אם השולחן הזה ובעצם העירייה לא תוביל את
תהליך של שביעות רצון מצד התושבים אז בעצם לא עשינו שום דבר ,אז לכל אחד ואחת
שיהיה כאן בהצלחה ובהחלט עלה והצלח.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני כן רציתי להגיד לראש העיר הרבה תודה לסיגל ,היה לנו יום
הייתי בטקס באגף החינוך ,סיגל את משאירה כאן נבחרת גדולה אחרייך ,לי זה מוזר באופן
אישי לשבת סביב השולחן הזה שאת לא נמצאת פה ,אבל את יכולה להיות בטוחה שההגה
בידיים טובות ואנחנו באמת ממשיכים כאן איזה שהיא דרך וממש מורשת שהתחלת ,ואת
גם לא את יודעת אמרתי לך היום את לא הולכת כל כך רחוק אין לי ספק שאת נשארת
מאוד ,מאוד קרובה אלינו אבל באמת ככה בשמי ובשם כל הסיעה ובשם ראש העיר כמו
שהוא ציין מקודם המון ,המון תודה ובאמת את חלק בלתי נפרד מאיתנו.
ישי אדוארד ,חבר מועצה :ערב טוב לכולם בערב כזה אני יכול לומר גם אני חדש אני מתרגש
וכיף להתרגש כאן ,ערב טוב ואני אומר גם לתושבים שנמצאים כאן והגיעו לכאן ,לחברי
המועצה חדשים ואנחנו משהו כמו  ,7או  8תלוי איך רואים את בן טובים שהוא ותיק וחדש
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כ –  50אחוזים חדשים כאן ,ויש לנו יותר מ –  50אחוזים שהם כבר ותיקים ואני רוצה באמת
לאחל לנו כחברי מועצה בין אם חדשים ובין אם ותיקים ,לחדשים שבאו עם אנרגיות חדשות
לוותיקים שיש להם את הניסיון הארגוני את הניסיון והידע באמת בואו ניצור כאן איזה
שהיא הרמוניה ,הרמוניה חיובית די ב –  13/11תמו להם הבחירות מכאן אנחנו צריכים
לצאת יחד ולנהל עיר ,פשוט יש את ראש העיר שהוא בראשה עם ניסיון של  5שנים ואני
מאמין ,אתם יודעים שאני קם בבוקר אני אומר שהיום הזה יהיה טוב יותר מהיום הקודם
גם אם היום הקודם היה טוב מאוד ,אני מאחל שהיום הבא שלי יהיה מעולה ,ואני אומר
בואו חברה חברים בואו ב –  5שנים הקרובות ניתן את כל מה שאנחנו מסוגלים בכדי להיות
טובים ביותר מאשר בקדנציה הקודמת ,ואני מאמין שזו גם כל מטרתו גם של ראש העיר,
אני מאמין גם שיש לנו פה אנשים חדשים עם יתרונות שהם ברורים לחלוטין ,עם יכולות
הרבה מעבר ל מה שהיה קודם גם ואפשר לומר את זה ,אני מאמין שעם היתרונות הקיימים
כאן ,עם הותיקים שיש להם את הניסיון ראש העיר ידע לעשות ולכוון את המועצה הזו
למקומות טובים ,טובים יותר מאשר היו בקדנציה הקודמת ,יאמר לזכותו של ראש העיר
שאם הוא הצליח לייצר מהסודוקו הזה בסוף קואליציה אמיתי ואיתנה אני מאמין שגם
בקדנציה הזו אנחנו נצליח עם הכוחות המחודשים כאן ועם הכוחות הותיקים שיש כאן
להגיע לעיר עם מקום מבטחים ,יש לנו נושאים על הפרק לא פשוטים נושאים שהם כמו
חינוך ,כמו תרבות ,כמו תכנון ובניה שאלה נושאים לא פשוטים באמת ,העיר צריכה לקבל
כאן את מלוא העזרה מחברי המועצה הקיימים .אני כולי מאחל למועצה החדשה הרבה מזל,
הרבה כוח ושבאמת הוויכוחים שלנו והביקורת שלנו תהיה בונה ,שמובילה אותנו בסוף
למ קום מבטחים ,ליצירה מסוימת ,לא למקום של אני טוב ממך או האחר קטן ממני ,הרעיון
בסוף שנגיע כולנו לאותה מטרה ובאותה הדרך ומכאן אני מאחל לך ראש העיר עם היכולות
שלך שתוביל אותנו נכון בעירייה ,במועצה הזו ,ומי שיצא נשכרים כולנו נצא נשכרים ובעיקר
התושבים תודה לכם ואפשר לומר גם חג שמח ביום הזה ,תודה.
בני אנניה ,חבר מועצה :ערב טוב לכולם באמת ערב מרגש ,אין ספק ,אני יכול להגיד שקודם
כל אני שמח להיות פה בכיסא הזה ,זה זכות בשבילי לא מובן מאליו מבחינתי להיות חלק
מהשולחן הזה ,אחד הדברים שאני שמח שהממוצע גיל של המועצה ירד ,יש פה באמת רוח
צעירה ,רוח חדשה וכאחד שעבד בשמונה שנים אחרונות בתוך המערכת בעירייה ומכיר את
הנפשות הפועלות אז אני רוצה להגיד פה שיש המון מקום לעובדים ולעובדי העירייה ואין
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ספק שיש לנו עובדים מצוינים ,ולא בגלל שאני הייתי עובד עירייה ,אין ספק שכרגע חובת
ההוכחה היא עלינו ,אני אישית מרגיש אחריות עצומה ,אחריות כבדה ,ואני באתי לעבוד
קשה בשביל העיר שלי ,אני מרגיש שבאמת יש לי פה את היכולת לשנות ואני רואה פה
אנשים מדהימים ונפגשתי עם כולם תוך כדי מערכת הבחירות ,נכון שהרוב לא האמינו שאני
אכנס אבל הכרתי המון אנשים טובים ,ואני רוצה להודות גם לחברי המועצה היוצאים ,אין
ספק שאתם ראויים ודיברתי כמעט עם רובכם ולמדתי וסיגל הביאו לך  3מחליפים אז באמת
תודה ראש העיר לך גם כעובד ובטח עכשיו כשותף ,כן אני חתמתי הסכם קואליציוני מי שלא
יודע וזהו חג שמח שיהיה לנו תודה רבה.
רפי חתוכה ,לשכת הדוברות :דקה לפני שנעבור לשלום בן משה ראש העיר .דברים
מנהלתיים מי שלא הגיש את הטפסים של הניגוד עניינים אז פרומה נושפת בעורף אז אני
מבקש שתעבירו את זה בקשה .בשבוע הבא אנחנו נקיים ישיבה נוספת יש הרבה החלטות
שצריך לקבל אנחנו נוציא בהקדם את סדר היום אבל כבר תשריינו לכם ביומנים את שבוע
הבא ,הישיבה הבאה תהיה ביום רביעי ובישיבה הזאת תעלו לדיון את היום הקבוע של דיוני
הועדה.
עדי אביני ,חבר מועצה :ערב טוב אנחנו מסיימים מערכת בחירות ,מערכת בחירות מטבעה
מעלה הרבה מאוד רפש ,אנשים אומרים דברים שלא כל כך מתכוונים הם בשביל להיבחר
מדגישים את רבע הכוס הריקה וסיימנו את זה ברוך השם אנחנו אחרי זה .אני רוצה לומר
משהו קטן יש פה אידיליה ממש אני זוכר את הישיבות האחרונות שלנו ,שמבחינתי היו סיוט
אז אני אומר לחברי המועצה החדשים והותיקים תתרכזו ככה צריכה להיות ישיבת מועצה
ובכלל אני חושב שאת העבודה המרכזית לא עושים סביב שולחן המועצה ,כל אחד עושה
בתפקידים שהוא לקח על עצמו ,עובד ,הפרוטוקול זה דבר חשוב אבל לא הכי חשוב .אני
מאחל לנו קדנציה פורייה אדוני ראש העיר ,אתה חדש ישן ,אני מקווה שתזכור את כל
הדברים ,עכשיו אתה מתחיל לאפס את המונה מחדש כל מה שאמרת באמצע הקדנציה אולי
הייתי עושה אחרת ,עכשיו מה שלא תתחיל אחרת אז באמצע הקדנציה אתה יודע שקשה
לשנות אז באמת הצלחה ,כמו שנאמר אני חושב שההצלחה שלנו היא חשובה לעיר .נבנית פה
עיר בסדר גודל מאוד ,מאוד רציני ,אני גאה בעיר שלי ,אני נולדתי בראש העין ,אני גאה בה,
אני חושב שאהבה מקלקלת את השורה ,אני לא אובייקטיבי לגבי ראש העין אבל אני חושב
שגם בנתונים אובייקטיבים יש לנו עיר נפלאה ,אנחנו צריכים להיות השגרירים שלה ואנחנו
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צריכים לכבד אותה אז באמת בהצלחה לכולנו.
עופר גבאי ,חבר מועצה :אני גם אגיד דבר אחד ,אז ככה דבר ראשון זו באמת התרגשות
גדולה להיות סביב השולחן הזה ולראות את כל הקהל מאחורינו עומדים אלפי תושבים
שמחכ ים ומצפים לראות את תחילת העבודה שלנו ,האחריות הזאת היא נטל על הכתפיים,
אני באמת קורא לחברי המועצה דבר ראשון לנהוג באחריות ובשיתוף פעולה מלא בסופו של
דבר כולם כאן הסכימו סביב השולחן הזה כי טובת העיר היא באמת ,היא חזות הכל בסופו
של יום ,שיתוף הפעולה בינינו הוא הכרחי והצלחה שלנו בסופו של דבר היא הצלחה של העיר
הזאת כולה .כחדש שהגיע לעיר הזאת אני מגלה כל פעם מחדש את המרקם המאוד ,מאוד
מיוחד של ראש העין אני בטוח שאפשר יהיה ליצור את המרקם הזה עם כל התמורות
האדירות שהעיר הזאת חווה להמשיך לשמר אותו וכמובן עם האדם החדש והרוח הצעירה
שנכנסת כאן למועצה לשפר ולחדש ולעשות רק טוב עבור הציבור .לך ראש העיר אני מאחל
הצלחה רבה בכל צעד ובכל שעל תצליח.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :טוב ערב טוב לכולם .זה כמובן פעם ראשונה שעושים את האירוע
הזה מה שאני זוכר לפני  15שנה בכל אופן לפני שאני הדמוקרטיה היא החוגגת כמו
שאומרים עברנו מערכת בחירות שלכאורה כל אחד עם הכיוונים שלו ,והנה זה התוצאות
ואנחנו הגענו עכשיו לישיבה הזאת ,כמו כן לבד דמוקרט צריך לברך את הראשון ,אני מברך
את ראש העיר באמת שייקח את המנהיגות לעיר הזאת צריכה להיות מנהיגות  ...כבר
בקדנציה האחרונה אנחנו יודעים בדיוק מה עבר כאן עם כל התככים אחד עם השני וביטויים
לא היו נכונים במקום אני מאמין בעזרת השם שבאמת יהיה מקום אחדות כל אחד עם
השקפת עולמו החוכמה היא לחיות ביחד ,ולא החוכמה לחיות ביחד ובניגודים ,לכן זה מה
שאומר הפסוק השם עוז לעמו ייתן השם יברך את עמו בשלום ,שלום עוז הרי זה תורה
ושלום זה גם כן צריך להיות אחדות אחד עם השני וצריך לכבד אחד את השני .האמת אני
חייב להגיד דבר שלכאורה אישיות אישי שלי ,אני חשבתי לא לרוץ בבחירות האלה להיות
כאן אמרתי מספיק אבל הלכתי לרב בסיס רב העיר התייעצתי איתו בפן האישי אמרתי לו
כבוד הרב  15שנה מספיק לנו אומר לי לא ,אמר לי מה הסיבות נימקתי לו באופן אישי כמו
תלמיד לרב ,אמרתי לו לא כדאי לי זה א,ב,ג הדברים שהציקו לי אמר לי לא אני רוצה שאתה
תמשיך ואני לא רוצה אף אחד שיהיה במקומך יוביל את זה ,שמעתי את דעת חכמים
שאומרים דעת חכמים לא נכשלים ובעזרת השם אני מאמין שכל אחד יעשה השתדלות שלו
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במסגרת שלו שיפעל זה הדבר החשוב ביותר .אני מאחל לחברי דורון שיצליח הוא צעיר
לימים יהיה לו עוד דרך ארוכה בעזרת השם זה חשוב מאוד ,ודבר אחרון יש  2אנשים סיגל
שממורמרת ש"ס מה ,בתחילת הקדנציה לפני  15שנה אני רוצה לומר לכם שעם סיגל עם כל
זה שיש לנו ניגודים והשקפות אבל דבר אחד היה לנו כבוד אחד לשני ,הערכנו אחד את השני,
איש באמונתו יחיה וככה אני עד היום בקשר עם בעלה מאוד טוב ,עד היום ואני כל הזמן
אומר לסיגל אבי זה אדמוני בן יעקב .לעוזי יהיה חסר לנו עוזי חייבים לומר את האמת כל
השאילתות וכו' ,ולידידי אלכס אנחנו ניפגש כל יום שישי במאפייה ,ויש יום אחד בשבוע
שאני רוצה אותך לידי בבית המדרש כל טוב לכם תודה רבה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :האם יש מישהו נוסף מחברי המועצה שרוצה לומר דברים?
פעם ראשונה ,פעם שניה .ראש העיר שלום בן משה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבית הכנסת אומרים פעם ראשונה ,פעם שניה זכה .תראו
באמת גם עבורי זה ערב מרגש מאוד ,ראשית אני רוצה להודות לבורא עולם על זה שזכיתי
פעם נוספת אנחנו כולנו אנשים מאמינים ,אני מודה לאימי היקרה יש לי אמא שהיא בת 90
פלוס ולצערי הרב בגלל צוק העיטים לא הצלחתי לראות אותה הרבה השתדלתי פעם אחת
ביום לפחו ת לראות אותה שתיתן ברכה ,והיא ברכה אותי ואני באמת מאחל לה אריכות
ימים ומאחל לכולנו באמת כל טוב .כמובן אבי מורי זכרונו לברכה שהיה ראש המועצה
הראשון שהוא בעצם הג'ייד ליין המורה שלי ,המורה המוסרי והחינוכי שכל מה שאני עושה
ממש למדתי ממנו .אני מודה לקהל שנמצא כאן ,תדעו לכם מה שאתם רואים הערב זה
מחזה יוצא דופן ,החיבוקים והאמירות והפסטורלי הזאת היא לא מחזה נפרץ כן אני רק
מקווה שהרוח ששורה כאן תמשיך ללוות אותנו גם בעתיד ואני מספיק מפוקח להבין
שמתחילים לנהל את העירייה ולנהל את העיר יש כמובן חילוקי דעות כאלה ואחרים ,אבל
גם חילוקי דעות יכולים להיאמר אחרת ,אתם יודעים שבפרשת וילך כתוב שם ,כתב אמרו
למשה כתוב את השירה הזאת ,מה זה השירה הזאת? זאת שירה האזינו ומי שקורא בפרשת
האזי נו רואה דברים מאוד מאוד קשים ,רואה פסוקים מאוד ,מאוד קשים ,וישמע וישורון
ויבעט שמנת ...וכו' אני לא רוצה להמשיך כי אין לי כיפה על הראש אבל דברים קשים זאת
אומרת גם דברים קשים אפשר לומר אותם באופן ישירה ,באופן מכובד ,באופן נקי .אמרתם
כאן מישהו באמת ויש לי באמת הרבה מה לומר על העיר הנפלאה שלנו ,א' אני רואה את
עצמי מחויב ומתחייב להמשיך לשרת את התושבים באמונה ,באמונה .אתם יודעים שבשבת
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בצהריים אחרי שמסיימים את התפילה את קריאת התורה החזן מברך את האנשים ואומר
להם וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה ,הוא אומר ייתן שכרם וכו' וכו' ,יסיר מהם מחלה
וירפא לכל גופם העוסקים בצרכי ציבור באמונה ,זאת אומרת כשמישהו משרת ציבור
ונקודת המוצא שלו זה לא הוא עצמו אלא התושבים שלו והוא עושה את זה הוא מכוון הכל
באמונה אז דרכו תצלח .הבחירות האלה שהם הכרח בל יגונה הם בעצם הדבר הצרוף של
הדמוקרטיה הישראלית שכל  5שנים התושבים מקבלים הזדמנות לבחור את המנהיג שלהם,
מהלך השנה י ש דיבורים וסיפורים זאת הזדמנות לבחור את המנהיג אבל הבחירות האלה
באופן די טבעי הם באות המרוכז לקראת הסוף ומוציאות כל מיני שדים מהבקבוקים וכו',
וכו' ,אלה למעלה ,אלה למטה אנחנו כל אחד פה שנמצא כאן מנהיג ,כל אחד פה מאיתנו
מנהיג של תושבים וכמנהיג הוא צריך לדעת שהוא צריך לתת דוגמא אישית ובחירות זה לא
דוגמא טובה לצערי הרב ,אנחנו אחרי זה ויש לנו תושבים שצריך להעביר להם מסר שאנחנו
יכולים לדבר אחרת ,אם אנחנו נדבר אחרת גם הם ידברו אחרת ולכן הדוגמא האישית היא
חשובה מאוד ,מאוד ,מאוד לכולנו ,ביקורת כן ,הרשת החברתית הפכה לרשת לא חברותית,
אבל זה גם יכול להיות אחרת ,כל אחד מכאן מבטא את עצמו בדרך כזו או אחרת וזה נכון
וכך צריך להיות ביקורת כן ,אבל ביקורת שהיא ביקורת ראויה לשון נקיה ,מכובדת שיח
אחר ותאמינו לי אפשר שיהיה שיח אחר .תזכרו הילדים שלנו בבתי ספר יסודיים ,חטיבת
הביניים ובתיכון ובתנועת הנוער ,ויש לנו נוער מצוין יוצא מן הכלל כמו העיר הנפלאה שלנו
שיש לה על כל רבדיה נכסים חשובים מאוד ,הנוער שלנו והיו עינך רואות את מוריך ,רואות
את בוגריך ,רואות את מנהיגך ,רואות את הוריך ,ולכן אנחנו צריכים לתת להם דוגמא .אני
מבקש מכם בכל לשון של בקשה שלנגד עינכם יהיה טובת הציבור ,אני ממרום גילי מהניסיון
המצטבר שלי גם בממשלה וגם בעבודות אחרות בכל פעם שהצלחתי להסיר את האגו הצידה
מקדם ההצלחה גדול יותר מקדם הכישלון קטן יותר ,האגו הוא השטן לכן אני מציע לכולנו
באמת שימו את האגו בצד ,אני בטוח שכל מי שמכם ואני מודה לכל אחד מכם שנמצא כאן
שהתמודד והשקיע ממרצו ומהונו ומאונו כדי לשרת את הציבור ,אני מודה לכם מקרב לב על
ההשתתפות שלכם במאמץ הכללי ואני מאחל לכם לבחירתכם שתצליחו כל אחד מכם לשרת
את התושבים שלו ,את האנשים ששלחו אותו לבחירה הזאת ,ולשרת את כלל התושבים.
תודה רבה לכם גם לאלה שהגיעו לכאן .אני רוצה להודות לשני אנשים כאן שניהלו את
הבחירות וניהול הבחירות ה טכני היה על כתפיהם אחד מהם זה סגן ראש העיר כיו"ר ועדת
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הבחירות והשני זה לואי שהיה מזכיר הועדה ,שעשו עבודה חשובה מאוד כדי שהבחירות
תתנהלנה באופן סדור ומסודר .לבסוף תדעו לכם זה אולי נחמה פורתא ,אנחנו ראינו מה
קרה בערים אחרות סביב הבחירות הנחמה הפורתא היא אני אומר לכם באמת שחרף
הדברים שנאמרו כאן ואמרתי עדיין היה פה בראש העין גן עדן יחסית למקומות אחרים
תאמינו לי ,מקומות אחרים היה קרנבל בריו ולכן על זה תהיה תפארתנו תודה רבה לכם וחג
שמח לכולם ,אני מודה לכם מקרב לב על האמון שנתתם בי וכל טוב לכם.
רפי חתוכה ,לשכת הדוברות :אני רוצה להודות בהזדמנות זו לכמה אנשים שתרמו להצלחת
הערב הזה החגיגי ,תודה לראודור גמליאל ,ילד אוטיסט ,בחור אוטיסט שניגן בקבלת הפנים,
ראודור הוא גר בהוסטל אלור ואנו נשמח לארח אותו באירועים נוספים ,תודה לצוות
סימפוניה בניהולו של נועם מלכה למקהלת הקונסרבטוריון בניצוחה של קטיה מזוז ,לצוות
הטכני של סימפוניה לירון גן ולטיראן אב הבית ,תודה לאריאלה חיימי מנהלת מחלקת
תרבות בעירייה לסיוע בארגון העיר וחגיגי ,ללואי עאצי על הכל ,תודה לקובי כרמל ,תודה
מיוחדת לשלמה שילה מנכ"ל העירייה ובהצלחה לראש העיר ולכל חברי המועצה ערב טוב.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש מכם תיסעו בזהירות מזג אוויר גשום ואני מודה
לחבריי ברשימה ותודה לרפי ולמנכ"ל ולכל מי שנמצא כאן תודה רבה לכם .אני מודה
למשפחתי היקרה ולאחי היקר צור תודה רבה לכם כל טוב.

___________________
שלום בן משה
ראש העיר

____________________
שלמה שילה
מנכ"ל העירייה
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