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יום רביעי א' חשון תשע"ו
 14אוקטובר 2015
ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  44מיום  ,14.10.2015שהתקיימה בהיכל התרבות באור יהודה
נוכחים :ליאת שוחט ,עוזי אהרון ,אפי גוטמן ,עופר בוזי ,ליאת בן בסט ,ברטה אילה ,דוד חיון ,סבח
יוסף ,ימית קרקורלי ,ליאור אגאי ,יחזקאל שקד ,ננה חן.
חסרים :דוד יוסף ,טל אשכנזי ,ז'אנה כהן.
משתתפים :בנצי אז'אצי ,עו"ד שלומית שפיצדל ,רמי בן סעדון ,מזל זרחיה ,חמאני דוד.
על סדר היום :ישיבה חגיגית לא מן המניין.
)הישיבה נפתחה בשעה (19:40
יונית:
גב' ראש העיר ,הגב' ליאת שוחט ומשפחתה היקרה ,חברי מועצת העיר ובני משפחותיהם ,רבנים,
ראשי העיר אור יהודה בעבר ,מר מרדכי בן פורת ,מר משה יצחקי ,מר יצחק בוכובזה ,מנהלי העירייה
ועובדיה ,אורחים ותושבים יקרים ,קהל נכבד ,בילקוט פרסומי מספר  7120שפורסם ביום כ"ד בתשרי
תשע"ו ,7.10.2015 ,פורסמה הודעת פקיד הבחירות לעיריית אור יהודה – רמת פנקס ,על פי ההודעה
נבחרה הגב' ליאת שוחט לראש העיר אור יהודה – רמת פנקס.
ערב טוב וברוכים הבאים לישיבת המועצה החגיגית לרגל בחירתה של ראש העיר החדשה של אור
יהודה – רמת פנקס ,עו"ד ליאת שוחט.
כדי שלא להאריך ולהלאות את הקהל ,הדוברים אחריי פטורים מלחזור על שמות כל הנכבדים.
היום מתחיל עידן חדש בתולדותיה של העיר אור יהודה – רמת פנקס ברשותה של עו"ד ליאת שוחט.
עיני התושבים נשואות בתקווה למי שיוביל אותה לשינוי המיוחל ,יעלה אותה למסלול של הצלחה,
ישפר את תדמיתה ואת איכות החיים בה ,יעניק לה מועמד יוקרתי וינסוך בה גאווה בלב תושביה.
עיני התושבים נשואות לעבר ראש העיר וחברי המועצה.
אני מתכבדת להזמין את אלי נחום לקטעי שירה.
אלי נחום:
ברכות לכולם ,לראש העיר ,רבנים .ליאת ,ברכות ,ההצלחה שלך זו ההצלחה של כולנו.
)קטע שירה(

"אלוקים ,תן לי רק עוד מתנה ,מתנה קטנה אך נפלאה ,אלוהים תן לי רק עוד מתנה  -את השלום על
פני האדמה"
יונית:
אני מתכבדת להזמין את רב העיר ,מר ציון כהן ,לשאת דברי ברכה.
רב העיר  -מר ציון כהן:
ערב טוב .ברשות הרבנים ,הרבים בראש ישיבת חב"ד ,כל תלמידי החכמים ,כל חברי מועצת העיר
הנכבדים וראש העיר החדשה .ניתנה הצעה להגיד ראשת העיר ,אבל זה לא התקבל ,אז בינתיים
אפשר להגיד ראש העיר .בנתניה ראשת העיר התעקשה לקרוא לה ראשת העיר ,אני חושב שאומרים
ראש העיר .מוריי ורבותיי ,יש כאן אנרגיות חיוביות .יש פה ,בעזרת השם ,אני מקווה מאוד שאנחנו
בתקופה חדשה .מר"ן הרב עובדיה ,שמחר זה שנתיים לפטירתו ,זצק"ל ,אמר פעם אלה תולדות נוח.
נוח איש צדיק תמים היה לדורותיו ,אבל היו לנוח שלושה בנים ,שם ,חם ויפת .זה על פי החסידות.
בעולמו של הקדוש ברוך הוא ,על פי השיר של עכשיו "איזה מתנה גדולה נתן לנו הקדוש ברוך הוא",
אנחנו צריכים את "שם" ,להיות בבחינת השם ,להאדיר את שמו של הקדוש ברוך הוא ,לדעת להטיב.
הקדוש ברוך הוא כולו רחמים .רחום וחנון .לדעת להטיב ,להאדיר את שמו של הקדוש ברוך הוא .את
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חם ,שעושים מצוות צריך לעשות בלהט ,בחמימות ,במאור פנים .ואת יפת ,יפה אלוהים ,צריך
להרחיב את גדולות הקדושה והעשייה .זה דבר אחד .דבר שני ,נוח צווה לעשות צוהר בתיבה .מה זה
הצוהר הזה? רש"י אומר זה או חלון או אבן טובה .נחמן מברסלב אומר שצוהר ,אותיות צוהר זה
צרה .אנחנו נמצאים בתקופה שזה מאוד מתאים ,אנחנו צריכים לחזק את החוסן ואת הביטחון ,את
האמונה בקדוש ברוך הוא .אנחנו עברנו כל כך הרבה צרות ,מגלות מצרים שהיא אם כל הגלויות ,דרך
האינקוויזיציות ,דרך השואה ואנחנו חזקים .עשה פזורה ישראל ,שהיה בן שבעים זאבים ,פעם היה
אולי קצת נרתע ,קצת מפחד ,היום הוא מאיים .אז אומר הרב ברסלב צוהר זה אותיות צרה .איך
עושים ,הופכים את זה מצרה? על ידי תחנונים ,על ידי שזה ששופכים תפילה לקדוש ברוך הוא מעומק
הלב ,על ידי שמטיבים אחד מהשני ,מרבים אהבה ואחווה ,שלום ורעות .ומצרה זה הופך להיות לרצה.
בעזרת השם ,אנחנו מברכים ,מקדמים בברכה את ראש העיר החדשה שלנו ,שבעזרת השם ,ברכת
השם תרדוף אותה ,שהיא תצליח .הצלחה שלה היא ההצלחה של כולנו .ושיהיה בשעה טובה ,שעת
ברכה והצלחה ,מזל טוב.
יונית:
תודה רבה .גבירותיי ורבותיי ,קהל נכבד ,בחלוף  21יום ממועד הבחירות ,מקיימת מועצת העירייה
את ישיבתה הראשונה ,כאשר בראש העירייה עומדת נבחרת הציבור .אני מתכבדת להזמין לבמה את
חברי מועצת העירייה לפי סדר הא'-ב'.
סבח יוסף:
ערב טוב .גברתי ראש העיר הנבחרת ,עו"ד ליאת שוחט ,שקיבלה בגדול את אמון תושבי אור יהודה,
ידידיי ,חברי המועצה הותיקים והחדשים ,כל האורחים המכובדים ,קהל נכבד.
כמו בכל פתיחת קדנציה חדשה ,אני פותח את הישיבה כזקן חברי מועצת העיר וזו הקדנציה העשירית
שנבחרתי בה.
בכל אירוע כזה מתמלא אני שמחה ,הן בגין בחירתי מחדש והן בגלל הכבוד שאני זוכה לו בתוקף
עבודתי הציבורית הממושכת.
גם בפתיחת הקדנציה הנוכחית לפני שנתיים זכיתי לכבוד המפוקפק הזה ,שהשלכותיו היו העלמת
דברי הפתיחה מפרוטוקול הישיבה הראשונה.
זוכר אני ,כשנבחרתי לראשונה לפני  43שנים ,עדיין גרו תושבים בצריפונים ואור יהודה היתה ישוב
פיתוח ומעט היו בוגרי אוניברסיטה ודימוי העיר היה שלילי ,לא היו מוסדות תרבות ,לא היתה
תחבורה סדירה ולא שכונות יוקרה.
מקדנציה לקדנציה חוויתי את השינויים שהתחוללו והפכו את אור יהודה לעיר ואם בישראל ,שאליה
נוהרים מערים שכנות.
כאדם המדבר על העבר בנוסטלגיה ,שומה עלי להזכיר את חברי מועצת העיר ששירתו את תושבי אור
יהודה במשך שנים ופרשו ורבים מהם נמצאים הערב באולם הזה .תודה לכם.
להיות נבחר ציבור זו פעילות קשה ביותר ,האדם נותן מעצמו ,מזמנו וממרצו ולא תמיד הציבור
מוקירו על כך ,אלא ההיפך ,תמיד מבקרים את הנבחרים.
לגבי חברי מועצת העיר החדשים שנבחרו לפני שנתיים ,אני מאחל לכם קדנציה פורייה ,שתשרתו
נאמנה את תושבי אור יהודה ותיהנו מפרי עמלכם ומעל לכל ,שהתושבים יהיו מרוצים מפועלכם.
אני למדתי שלהיות נאמן ולקיים הבטחות זה ערך עליון.
גברתי ראש העיר הנבחרת ,מניסיוני הרב ברצוני לציין בפניך ,שהדבר החשוב ביותר בפעילות העירייה
הינו החינוך.
כפי שציינת בפנייתך לציבור לפני הבחירות ,בטוחני שכך תלכי ותעסקי בחינוך ובקידומה התרבותי
של עירנו.
את נולדת כאן ולמדת פה והפכת לעו"ד מכובדת ,בטוחני שאת יודעת זאת.
בהזדמנות זו ברצוני לציין שאני מקבל באהבה את המטלה שהטלת עלי ,לקדם את נושא הגמלאים
ולטפל בהם ולקדם את הכתוב "אל תשליכני לעת זקנה".
לכל חברי המועצה ,כדברי השיר "אל תיפול רוחכם".
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אנו כנראה זן מסוים שאוהב את עצמו ,אך קודם את הזולת והעשייה ולכן אנחנו כאן.
בימים אלה עוברת מדינת ישראל תקופה קשה מאוד של טרור ,שפשה בכל מקום ומשרה אווירה של
פחד ודיכאון .בטוחני שנתגבר על כך ועמדו ייצא מחוזק גם מהתפרצות אלימה זו.
יחד עם זאת ,השלום הוא ערך עליון וסופי ,שאליו צריך לחתור ולקיים את הכתוב "ויישב איש תחת
גפנו ותחת תאנתו".
אני מברך אתכם בהרבה בריאות ,סובלנות ,עשייה ודבקות במטרה שלשמה אנחנו כאן ,והיא אור
יהודה.
לידידתנו ראש העיר הנבחרת ,עו"ד ליאת שוחט ,שתצעידי את אור יהודה מחיל אל חיל להישגים
נפלאים שכולנו נהיה גאים בהם.
היו ברוכים.
אני מתכבד להזמין אל ליאת שוחט לבמה.
ראש העירייה – עו"ד ליאת שוחט:
אני שמחה לפתוח את ישיבת המועצה הראשונה שאני עומדת בראשה .תודה לחברי המועצה שיושבים
לצידי .אני רוצה להתחיל בברכות ותודה לסגנים שכיהנו עד היום בתפקידיהם ,לז'אנה כהן ולעופר
בוזי .עופר ,למרות מערכת הבחירות הסוערת שעברנו ,זו מדינה דמוקרטית ,אני מעריכה את כל מה
שעשית למען אור יהודה ,אני יודעת שאתה באת מתוך עשייה שנים על גבי שנים ואני רוצה להודות לך
על כל פועלך.
אני רוצה להזמין את עופר לשאת דברים.
עופר בוזי:
ערב טוב לכולם .אני אגיד כמה מילים קצרות .ראשית ,כולי גאווה על ההזדמנות שניתנה לי ,אני
מודה על ההזדמנות שניתנה לי לשרת את תושבי העיר במשך שבע שנים האחרונות בתפקידים
הבכירים והמרכזיים ביותר בעירייה .זו השליחות שלנו כחברי מועצה ,כנבחרי ציבור ,כך אני מאמין
ואני מאמין שגם התרומה שלי ושל העשייה שלי תמשיך למען הציבור ולטובתו.
אני רוצה להודות לכל חברי העירייה ,שעסקו במלאכה גם בתקופה האחרונה וגם לפני כן ,לפחות לי
היה הכבוד והעונג לעבוד איתם יום יום ושעה שעה וקיבלתי כל מה שרציתי כמובן לטובת תושבי
העיר.
אני רוצה להודות לכל חברי המועצה שגם נתנו לי במהלך כל השנים האלו את התמיכה שלהם פה
אחד תמיד לכל המהלכים והדברים שעשיתי ,אז תודה לכם בהזדמנות הזו.
לסיום ,אני רוצה להודות לכל הציבור שבא ,הצביע איתנו במערכת בחירות מיוחדת ,תרתי משמע,
היא נקראת על פי החוק מיוחדת ועם כל הרקע של ההתמודדות ועם כל מה שעברנו והטלטלה הקשה,
שאף אחד לא מכחיש אותה ,שעברה העיר הזו בתקופה האחרונה ,אני מקווה שבאמת ,ליאת ,תצליחי
להוביל לדרך חדשה וטובה.
אני רוצה באמת להודות לכל האנשים שבאו ותמכו בכל המועמדים ,אבל במיוחד כמובן לאנשים
שבכל זאת הגיעו במאות ובאלפים ותמכו גם במועמדות שלי .בסופו של דבר כמובן העיר שלנו
והמדינה שלנו דמוקרטית ואנחנו מקבלים את הכרעת הציבור.
והסיום הכי חביב מבחינתי זה ,ליאת ,לאחל לך באופן אישי הצלחה בתפקיד ,דיברנו קצת ,יש לך
הרבה אתגרים והרבה משימות והרבה דברים שמונחים על הכתפיים שלך ואחרי החגיגות תצטרכי
להתחיל בעבודות .אני מאוד מאוד מקווה שתצליחי ,באמת ההצלחה שלך היא ההצלחה של העיר ושל
כולנו ושיהיה לכולנו רק טוב בהמשך .תודה רבה.
ראש העירייה  -ליאת שוחט:
אני רוצה להזמין את עוזי אהרון ,יו"ר תנועת ש"ס בעיר.
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עוזי אהרון:
ערב טוב לכולם ,ברשות רב העיר ,הרבנים ,חברי מועצת העיר ,ראש העיר היקרה  -עורכת דין ליאת
שוחט ,פעילים ותושבים יקרים .הערב הזה מהול ברגשות מעורבים .מחד ,ברגעים אלה עדיין הטרור
משתולל במדינתנו ולצערנו הרב נסדק הביטחון .ומאידך ,אנו נמצאים בערב היסטורי מיוחד במינו,
שבו נבחרה ראש עיר מתוכנו ,שלנו ,עו"ד ליאת שוחט ,שאנחנו מאחלים לה ,בעזרת השם ,הרבה
הרבה הצלחה .ובהזדמנות הזו אני שולח את תנחומיי למשפחות השכולות ואיחולי החלמה לפצועים
ומי ייתן ובעזרת השם יפסק המחול שדים הזה ונראה כבר את האור ובעזרת השם תיפול עליהם
אימתה ופחד על כל האויבים וכל המקטרגים וכל שונאינו ומבקשי רעתנו ,אמן ואמן.
היום ראש חודש חשון ,עברנו את החודש של חשבון הנפש ואנחנו מתחילים בחודש חדש ,בקדנציה
חדשה ,עם ראש עיר חדשה ועם הנהלה חדשה ,עם צוות חדש ,שרוצה לעשות ,רוצה לפעול ,רואה את
העיר הזאת כעיר מיוחדת במינה ורוצה להחזיר אותה עם ראש העיר ,בעזרת השם ,עם החזון שלה,
למקום שלה הראוי ביותר כעיר מכובדת ,כעיר מרכזית בבקעת אונו ובמדינת ישראל בכלל.
אני מאחל מעומק ליבי הצלחה רבה לשותפתי לדרך ,דרך באמת מאתגרת שצפויה לנו עם ראש העיר
ליאת שוחט ,שיש לה באמת חזון ורצון עז ביותר לעשות כאן שינוי ולהחזיר את הכבוד הראוי ואת
העיר למקום הבו היא ראויה.
מצאתי בה שותפה של אמת ואני בטוח ,כי בעזרת השם ,יחד איתי ועם חברי מועצת העיר ,נחזיר את
העיר למקום הראוי.
אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לכל הפעילים היקרים שנתנו בי את האמון ושניתבו את עצמם
לדרך שבה בחרנו.
ובהזדמנות הזאת אני רוצה גם להודות מקרב ליבי למנהיג הרוחני של תנועת ש"ס ,הגאון הגדול ,הרב
שלום כהן ,ליו"ר תנועת ש"ס חבר הכנסת ושר הכלכלה ,הרב אריה דרעי ,שנתנו לי את הדרך ,את
העצה הנכונה ,את הכיוון הנכון ,שבו הצטרפנו ותמכנו בגב' ליאת שוחט לרשות העיר.
וזה ההזדמנות באמת להודות על התמיכה ועל ההערכה.
אינני יכול לפסוח ולא להזכיר את מורי ורבי ,הגאון הגדול ,רבנו עובדיה יוסף זצק"ל ,שכפי שציין כאן
הרב ,היום זה ערב של ערב האזכרה ,של ליל האזכרה שלו ,במלאות שנתיים להסתלקותו ובהזדמנות
הזאת ,הדרך שהתווה לנו הרב היא דרך מיוחדת במינה וישנו סיפור ממש אקטואלי ,שגם קשור
לימים אלו וגם קשור לבחירות וגם קשור לראש עיר ,שאני רוצה באמת לספר אותו ומזה תבינו וכולנו
נבין איזה מוסר השכל ואיזה דרך ולאיזו דרך חינך אותנו הרב.
התורה שלנו והמקורות מציינים עשרות פעמים כמה שעל האדם אסור לשכוח את העבר ולמה אסור
לו לשכוח? לבלתי רום לבבו ,שחלילה וחס יצר הגאווה לא יתגבר עליו ואז הוא יתחיל לבעוט בכל.
ולכן ,כבר משה רבינו במכות של מצרים לא הסכים להכות את היאור ,ומדוע? אומרים לנו חז"ל ,כי
התיבה הונחה על היאור ,היה למשה הכרת הטוב ,גם ליאור ,לדומם .שואלים כולם ,שואל הרב
דסקלר ,מה יש ליאור? דומם ,איזה הכרת הטוב? אומר שאם אדם רוצה לחנך את הנפש שלו ,שהוא
לא יבגוד במי שעשה לו טובה וידע להכיר טובה ,זה מתחיל גם מהדומם .אם הוא יכיר טובה לדומם,
אז בטוח שהוא יכיר גם תודה לבן אדם ולחברו.
וכאן המקום להזכיר סיפור מלפני  17שנה ,שזה היה נר לרגלי ובעזרת השם זה מה שיכוון אותי
לאורך כל הדרך .היו כאן בחירות ,היה ראש העיר שאבי תמיר ,שיהיה בריא .לקראת סוף הקדנציה,
עבדתי איתו בשיתוף פעולה פורה ביותר והגיע לביתי ראש העיר שעמד להתמודד בחזרה ,שיהיה בריא
גם ,ידידינו היקר עו"ד בוכובזה ,הציע לי את מה שהציע ואז אמרתי באותה פגישה ,אני זוכר את זה
היטב ,קשה לי מאוד ,יש לי הכרת הטוב למר תמיר וקשה לי מאוד לשנות את הדרך .אבל בסופו של
דבר סיכמנו שאני פונה למנהיג שלנו הרוחני ,הרב עובדיה יוסף ומה שהוא יפסוק ,אני אעשה.
למחרת העברתי את השאלה לרב וקיבלתי תשובה ומהי התשובה? אומר לי הרב :למרות שיש סיכוי
ששאבי תמיר יפסיד ,הכרת הטוב גוברת ,תלך עם שאבי תמיר .זו הדרך שהנחה אותנו הרב .ולכן אני
אומר כאן בהזדמנות הזאת ,אצלנו ,בעזרת השם ,הלויאליות והכרת הטוב הגבול שלה הוא בשמיים.
אני בטוח שליאת ,שצמחה מלמטה ,היתה איתנו ביחד ,הדרך שלה ,הערכים שלה ,האהבה שלה,
המסירות שלה ,ההכרה בזולת ,באדם חדש ,בהסתכלות לא מלמעלה ,אלא בגובה העיניים ,תנחה
אותה לאורך כל הדרך ולפיכך תהיה לנו הכרת הטוב להמשך הדרך ואני בטוח שנצעד ביחד שנים
רבות של עשייה מבורכת לטובת העיר הזאת ובעזרת השם נראה כאן את ליאת ממשיכה וממשיכה
ומפתחת את העיר על הצד הטוב ביותר .תודה רבה לכולם.
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ראש העירייה – עו"ד ליאת שוחט:
אפי גוטמן ,יו"ר סיעת נוה.
אפי גוטמן – יו"ר סיעת נוה:
ערב טוב לכולם .אינני מתכוון להכביר במילות ניצחון וזכייה .האמת היא ,כי הניצחון האמיתי מגיע
לתושבים אזרחי העיר ,אשר הוקיעו מקרבם את דרך הניהול הדיקטטורית המושחתת חסרת המוסר.
אנשים רעים יכולים להצליח רק במקום בו אנשים טובים שותקים.
היום יודעת העיר והמדינה כולה ,כי באור יהודה אנשים טובים ,איכותיים ,אשר יודעים לבחור נכון
למען עתידם ועתיד ילדיהם ולא נפלו שולל לתירוצים ,הכפשות ואיומים.
אזרחי העיר בחרו בטוב ,במוסרי ובבעלי יכולת ביצוע.
אני גאה בכם ,כי הפעם ידעתם לבחור נכון ,חזרנו לשפיות ,חברים ,אשרינו שהשכלנו.
גברתי ראש העיר ליאת שוחט ,אני מברך אותך עם כניסתך לתפקיד ומאחל לך בהצלחה ,כי ההצלחה
שלך היא הצלחה של כל אור יהודה.
אני שמח על ההצלחה המשותפת שלנו לאחד כוחות ,החלטה שתוביל את העיר למקום הראוי לה מזה
שנים ,לזה חיכינו .סוף סוף אור יהודה בדרך להיות אחד הפרברים החשובים והמוערכים במרכז
הארץ.
בעברי כיהנתי כסגן ראש העיר ויו"ר המתנ"ס .לא מעט הצלחות ורגעים יפים חוויתי כאן עם
המחלוקות השונות ,אנשי הצוות המדהימים וכמובן בפעילויות בהן השתתפו התושבים.
כשהחלטתי לסיים את תפקידי לפני כחמש שנים ,היה זה בעקבות ניסיונות ההתערבות הבוטים של
ראש העיר הקודם ,אשר לא אפשרו לי להמשיך ולייצר פעילות איכותית ,מקצועית ומגוונת למען
התושבים ולכן בחרתי להפסיק את שותפתי בקואליציה ואת תפקידי כיו"ר המתנ"ס.
בשנים האחרונות נכנס ,לצערי ,המתנ"ס לגרעון גדול .נראה שהיקפי הפעילות בתחומים השונים ירדו
ולא נפתחו שירותים חדשים משמעותיים ונצרכים.
אני מבטיח לכם ,שהחל ממחר בבוקר נתחיל לעבוד על שיקום העיר ,נבצע עבודה משותפת עם צוות
העובדים ונחזיר את תחושת הביטחון והאחווה למסדרונות.
אני שומע את השטח ומבין שהדבר הראשון שנדרש לעשות הוא עבודה עם הצוות .לכן אנו מתכוון
להקים מערך פיתוח ,שיהיה אחראי על קידום העבודה הצוותית המשותפת ,היחסים הבינאישיים
ופיתוח מערכות ותוכניות חדשות ,כמו מרכז צעירים ,מחלקת שיווק ומכירות וקידום מחלקות
קיימות.
הנה אני עומד כאן על הבמה ואומר לכם :מותר לכם להגיד את דעתכם .מותר לכם לשאול שאלות
קשות .מותר לכם להציע רעיונות חדשים .אני כאן על מנת לשרת אתכם ורואה בכך כבוד רב וזכות
עליונה.
לגבי היכל התרבות שפתח את מערכת הבחירות הזאת ,נפעל מיידית ובדחיפות לחידוש הפעילות
בהיכל התרבות .המקום הזה שהווה מרכז תרבותי לכל כך הרבה אנשים עם כל כך הרבה פעילות
ותוכן ,אשר נרמס בשנה האחרונה בשל שיקולים זרים ,אישיים ואינטרסנטיים ,אבל אני מאמין
בצוות ובטוח שתוך זמן קצר נצליח להפריח את המקום בחזרה.
לגבי הנוער ,לפני שמונה שנים זכתה מחלקת נוער עירונית בתואר מחלקה מצטיינת של משרד החינוך.
כסגן ראש העיר בעבר לקחתי על עצמי גם תפקיד שמחזיק תיק הנוער ויחד עם הצוות הנפלא הובלנו
את המחלקה להיות בין הטובות בארץ .אני מבטיח לכם שנחזיר עטרה ליושנה בעניין ונרחיב את
הפעילות ונחזור לקטוף פרסים בתחום.
אין שום סיבה שכל הערים סביבנו יהפכו לפנינות ,יצמיחו בניינים ,יגדילו את מספר התושבים ויהפכו
לערים חזקות ורק אנחנו נישאר מאחור.
בשנים הקרובות אנו נפעל בתחום ההתחדשות העירונית בכל הכוח ,נקדם ,נבנה ,נפתח ,נהפוך את אור
יהודה לפנינה במרכז הארץ ,כל זאת תוך שימת דגש גדול על הצרכים של התושבים הותיקים
והתחשבות בקיים.
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אני מבטיח להיות רגיש בנושא ולפעול תוך רצון וצמיחה ,מבלי לפגוע בקיים.
שיפור הקיים ויצירת החדש ישנו את תדמיתה של אור יהודה פנימה והחוצה.
חשוב לי מאוד שתדמיתה של העיר תהיה טובה כלפי חוץ וחשוב לי לא פחות שתדמיתה של העיר
והתחושות האישיות יהיו טובות גם כלפי פנים.
כפי שכבר אמרתי ,אני מבקש להדגיש שוב ,אנחנו אוזן קשבת לכולם תמיד ,כל הזמן .אנו פתוחים
לשמוע רעיונות חדשים ,נכונים לקבל ביקורת נכונה ומקצועית ולא חוששים לערוך שינויים.
אני מזמין את כל מי שמעוניין לקחת חלק ,לפנות אלי ואני מבטיח לשתף את כל מי שרק ירצה בכך.
בשנים האחרונות ישנה מגמה לפתיחת מרכזי צעירים לטיפול באוכלוסיות הגיל  ,18-35המספקים
פלטפורמה לצעירי העיר להתפתח ,לצמוח ,להגיע להישגים אישיים.
צעירי העיר הופכים לחלק פעיל מהעשייה העירונית .בקדנציה הקרובה נפעל להקמת מרכז צעירים
כאן באור יהודה ,שייתן מענה בתחומי ההשכלה הגבוהה ,תעסוקה וקריירה .המעורבות החברתית של
צעירים תקדם את נושא הדיור בר ההשגה לצעירים תושבי העיר.
כפי שכבר אמרתי ,אני מבקש להדגיש שוב ,אנחנו אוזן קשת לכולם תמיד כל הזמן .אנחנו פתוחים
לשמוע רעיונות חדשים ,נכונים לקבל ביקורת נכונה ומקצועית ולא חוששים לערוך שינויים.
לסיום ,אני מבקש לחזק את כוחות הביטחון ,שבזמנים קשים אלו עושים ימים כלילות ,על מנת
לשמור על ביטחוננו ולאפשר לנו שגרת חיים ,עד כמה שניתן.
אני בטוח שכולנו תקווה ,כי כבר בזמן הקרוב נדע ימים יפים יותר ,שלווים יותר ושקטים יותר.
אדוני עוז לעמו ייתן ,אדוני יברך את עמו בשלום .תודה רבה.
ראש העירייה – עו"ד ליאת שוחט:
אני מתכבדת להזמין את יו"ר סיעת הבית היהודי במועצה ,דוד חיון.
דוד חיון – יו"ר סיעת הבית היהודי:
ערב טוב .לפני שנתיים הייתי אזרח כמוכם ,בדיוק כמו עכשיו ,שנתיים מהבחירות .כשהייתי אזרח
הייתי מרבה לשתוק .מלפני שנתיים לא מפסיק לדבר .אבל דיברנו שנתיים ברצף ,אני חושב שעכשיו
הגיע הזמן לעבוד .ליאת ,חבל על המילים ,בהצלחה ,בעזרת השם.
ראש העירייה – עו"ד ליאת שוחט:
אני מתכבדת להזמין את גב' ננה חן ,יו"ר סיעת מחר יום חדש.
גב' ננה חן – יו"ר סיעת מחר יום חדש:
ערב טוב לכם ,קהל יקר ,תושבי אור יהודה .אני חושבת שבערב הזה אתם האנשים הכי חשובים כאן,
כי כל הפנל הזה ,כל השולחן הזה שיושב כאן ,יושב כאן כדי לשרת אתכם ,את תושבי אור יהודה ,אז
מגיע לכם.
חברי מועצת העיר ,נכבדיי ,הגב' ליאת שוחט ,ראש העיר החדשה של אור יהודה ,לפני מספר ימים
בערב שארגנתי בעמותת אחת אחת ,ציינתי שהיום בבקעת אונו ,שיש שם שש ראשי עיר ,שלוש מהם
נשים .הגענו ל 50%-נשים.
אני רוצה לאחל לך הצלחה ,לא תמכתי בך ועשיתי את מה שעשיתי ,ועשיתי מהשיקולים שלי,
מהשיקולים הנכונים שלי ,אבל הציבור בחר ,אתם החלטתם וברגע שאתם החלטתם ,אז אני מכבדת
ואני מברכת.
אני מאחלת לך שתדעי להוביל את העיר הזאת בצורה מכבודת ,שתדעי להעביר את הערכים שהעיר
הזאת זקוקה להם ,בטח בשמונה השנים האחרונות ותובילי את העיר הזאת לדרך חדשה.
אני מתחייבת ,מזה  12שנים אני חברת מועצה ,בחלקם הייתי בתוך הקואליציה ,ברובם הייתי
באופוזיציה וזה לא משנה היכן אני אהיה ,אני מתחייבת לכם ואני מתחייבת גם לך ,ליאת ,אני אהיה
עניינית ואני אעשה הכל למען אור יהודה .כל מקום ,בכל דבר ,כל היכולות שלי ,שהעשייה שלי יכולה
לשרת את העיר הזאת ,תיעזרי בי ,תשתמשי בי ,אני כאן.
ערב טוב ובהצלחה לאור יהודה.
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ראש העירייה – עו"ד ליאת שוחט:
חבר המועצה ,חזי שקד.
יחזקאל שקד:
ברשות המרא דאתרא ,ידידי הרב ציון כהן ,ברשות ראש העיר הגב' ליאת שוחט ,חבריי חברי מועצת
העיר ,תושבים יקרים .בתחילת דבריי אברך את הגב' ליאת שוחט על היבחרך לרשות העיר ולאחל לך
הצלחה בשנים הקרובות.
אתגרים גדולים ולא פשוטים עומדים בפנינו ,בפניך ,ליאת .העיר אור יהודה עברה טלטלה גדולה
מאוד .טלטלה שגרמה לעיר להיות משותקת זה כמה חודשים ,מחלקות בואקום שאינן יכולות לתפקד
בשל המצב שנוצר .לאור יהודה יש את כל הנתונים להצליח ,עיר שממוקמת במרכז הארץ ,עשר דקות
מתל אביב ,שלושה אזורי תעשייה ,הכנסה גדולה ממסים ,ארנונה ועדיין שנים שאנו מדשדשים
באמצע בכל הקשור למצב הסוציו אקונומי ונמצאים באשכול חמש ,כמדומני ,כשערים שכנות לידינו
בבקעת אונו נמצאים באשכול שמונה ותשע.
בכדי להצליח להרים את העיר לגבהים חדשים ,צריך ראש עיר עם חזון ,עם ראיה לשנים רבות
קדימה ,עם אמביציה ,עם יכולת להניע דברים ועם אנושיות .כן ,עם אנושיות ,מילה שנעדרה מהנוף
שלנו בשנים האחרונות .והייתי מוסיף גם את המילה חמלה .חמלה לחלש ,למסכן ולנזקק.
רבותיי ,שלא תטעו .איני בא ואומר כרגע לליאת להיות ראש עיר חלשה ומתרפסת ,לא זו כוונתי.
אני ישבתי עם ליאת לפני הבחירות ובשיחה שקיימתי איתה הבהרתי את עמדותיי בנושאים רבים
ואחד מהם ,שהיא צריכה להיות ראש עיר חזקה ,כי בפניה מכשולים ומהמורות רבים ולא פשוטים,
עם אוכלוסיה באור יהודה ,לצערנו ,לא פשוטה .ליאת ענתה לי" ,כמה שנים אתה מכיר אותי?",
אמרתי "הרבה" .אמרה לי "אתה לא סומך עלי?" ,אז כן ,ליאת ,אני סומך עליך.
כשאמרתי בראשית דבריי אתגרים גדולים בפנינו ,התכוונתי בראש ובראשונה למערכת החינוך .אור
יהודה ,לצערי ,מדשדשת שנים רבות ,בסביבות ה 65% ,55%-בגרות ,אחוז נמוך לכל הדעות והסיבה
המרכזית היא שכ 30%-מתושבי העיר החזקים לצערנו לומדים מחוץ לעיר.
הדבר הראשון שצריך לעשות הוא חריש עמוק ורציני ולהחזיר את האמון של התושבים במערכת
החינוך העירונית .אני איני בא לתת כרגע הצעות ופתרונות ,אך כמו כל דבר ,מה שצריך זה עקביות
ויציבות.
הדבר השני ,אני מונה פה רק מספר דברים קטנים ,יש המון ,אבל את הדברים המרכזיים .הדבר השני
זה התחדשות עירונית מושכלת .ואני חוזר במיוחד על המילה מושכלת .וכמובן בנייה ,בנייה שיש כרגע
כבר בתכנון ברמת פנקס וגם בשטח של בסיס תל השומר ,ששם אמורים לקום  8,000יחידות דיור,
דבר שיכול למנף את העיר אור יהודה קדימה.
דבר שלישי ,זה השוק הסיטונאי שהיה אמור לקום בצומת מסובים ,שאמור להכניס הרבה הרבה כסף
ממסים לאור יהודה ואנשים שואלים אותי את השאלות האלה ,מה קורה עם השוק הסיטונאי.
תשובות אין ,כרגע בכל אופן.
ודבר אחרון שהוא כל כך חשוב לתושבים ,זה בית העלמין .בית העלמין הוא נושא כאוב כשלעצמו,
בעיה שחייבת להיפתר ועדיפה שעה אחת קודם.
ברשותכם ,לסיום אני רוצה לנגוע בשלוש נקודות חשובות לי .הדבר הראשון זה שותפות ומרחב
פעולה .אני חבר מועצה כבר  17שנים ואני רוצה לומר לכם ,אין דבר יותר משמח מלדעת שנבחר ציבור
עושה את העבודה שלו ואני מתכוון לעזרה לאזרח ,לתושב הפשוט .כשאני יכול לעזור לאזרח בדברים
הכי פשוטים ,במסים ,בחינוך ,ברווחה ,בדוח חניה שלא היה מגיע לו ,זה עושה את הכיף הכי גדול
לנבחר הציבור ,שהוא יכל לעזור לבן אדם המסכן .אבל ,ופה האבל הגדול ,ציפור שכורתים לה את
הכנפיים אינה יכולה לעוף .וכל חבר מועצה שיושב פה יש לו את היכולת לעזור בצורה המיטבית
ביותר לאזרח ,כי לשם כך הוא נבחר ,אך לצערי זה לא קורה ,כיוון שמקצצים לנו חברי המועצה את
הכנפיים ,איני יודע מה הסיבה לכך .יכול להיות שכל ראש עיר שנבחר מפחד שחבר מועצה יצבור כוח
בשטח ואז בעוד כמה שנים הוא יקום עליו .אך לא זאת המטרה לה נבחרנו .אנו רוצים לעזור ובאמת
לעזור וגם על זה דיברתי עם ליאת ,שחברי המועצה אפשר להטיל עליהם משימות ואני בטוח שהם
יבצעו אותם על הצד הטוב ביותר.
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הדבר השהי זה אנושיות .נגעתי בנקודה הזו והיא כל כך חשובה לי .האנושיות ברחה לה מהעיר ,לא
היתה פה אנושיות .וכשאני מדבר על אנושיות ,אני מדבר על הפיקוח .גם הפיקוח העירוני ,גם על
הפיקוח של הבנייה .אנשים פה נתנו דוחות על סתם ,כדי לקום בבוקר ולעשות רע לאנשים .זאת היתה
המטרה ,לקום בבוקר ולתת לבן אדם מאה שקל ,מאתיים שקל .כשמגיע – אני אומר מגיע ,אבל כשבן
אדם ,פקח אורב לאדם שבא ומחנה את הרכב לחמש דקות או שלוש דקות ולצאת כמו גנב ולתת לו
את הדוח ,ואני ראיתי את הדבר הזה ,בעיני זה דבר שהוא לא מתאים.
והדבר השלישי ,ידידי עוזי אהרון נגע בזה ,זה הכרת הטוב ולדעת מאין בן אדם בא וגם כשהוא מגיע
לפיק והוא מגיע למעלה ,לדעת שהוא בסך הכל בסופו של יום בא לשרת את הציבור ,הוא בא לשרת
את התושב ולכן ליאת ,הצעה שלי אליך ,להיות את ,בן אדם פשוט ,בן אדם שרואה את התושב בגובה
העיניים ,שלא תהיה לך גבות עליהם אפילו לרגע .כל יום שאת קמה בבוקר ,עצה שלי ,תגידי אני סך
הכל ליאת שוחט ,כי בעוד שלוש שנים ,אני מקווה שזה יהיה הרבה יותר ,יש עוד הפעם בחירות
והבוחר ,בסופו של דבר אתם אלה שמחליטים מי יהיה ראש העיר הבא.
אז מה שאני לסיום אומר זה שתצליחי ,שיהיו לך שנים מוצלחות ובעיקר נעימות .תודה.
ליאת שוחט – ראש העירייה:
ברשות הוריי היקרים ,חבריי מועצת העיר ,מנהלי העירייה ועובדיה ,אורחים ותושבים יקרים
ואחרונים חביבים ,משפחתי היקרה ,בעלי התומך והאוהב ,ילדיי :עומר ,נעם ,עדי וליאור ,ערב טוב.
אני רוצה לפתוח את הערב הזה במילות תנחומים למשפחות ההרוגים מהפיגועים שהתרחשו אתמול
בירושלים וכן איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לכל הפצועים המאושפזים ברחבי הארץ.
בשבועיים האחרונים אנחנו עוברים ,יחד עם כל אזרחי מדינת ישראל ,ימים טרופים וקשים ,הטרור
אינו פוסח על שום מקום ושום אדם ופוגע בצעירים ומבוגרים.
לנוכח המצב הביטחוני הנחיתי בשבוע שעבר את אנשי השיטור העירוני והפיקוח להגדיל את היקף
הסיורים ולהתמקד בעיקר באזורי מוסדות החינוך ובמקומות הומי אדם בעיר.
נמשיך להתפלל לימים שקטים ובטוחים ובינתיים נוסיף לחיות ,לשמוח ולהצליח וכך ננצח את
הטרור ,שנראה לעתים כמאיים להכניע אותנו .עם ישראל ידע ימים קשים במהלך שנות ההיסטוריה
ולצערי נכונו לנו עוד ימים לא פשוטים ,אבל אנחנו עם חזק ויכול נוכל להם .כוחנו באחדותנו ,אל לנו
לשכוח זאת.
חבריי ,חבריי מועצת העיר ,קהל נכבד .הערב אנו מציינים באופן רשמי את יציאתה של אור יהודה –
רמת פנקס לדרך חדשה.
אני רוצה לקדם בברכה את חבריי המועצה ולהביע את תודתי והערכתי הרבה לכולכם .אתם שותפיי
לדרך ורק בעבודה משותפת ומאומצת נצליח במשימתנו לשנות את פניה של אור יהודה.
היום ,אחרי מערכת בחירות סוערת אמנם ,אך דמוקרטית ,אני מקבלת עלי את תפקיד ראש העיר אור
יהודה – רמת פנקס ביראת כבוד ובתחושת שליחות ומחויבות לעיר ולתושביה הנפלאים .אני רואה
את עצמי כראש עיר של כולם ,שליחתם של כל התושבים ,ללא כל הבדל.
אני מודעת לגודל האחריות ולגודל הציפיות ואני מבטיחה להוביל את העיר הזו ברוח של אחדות.
אני מודה לכל הסיעות שהצטרפו אלי לקואליציה וקוראת גם לסיעות האחרות להצטרף לעשייה .יחד
נשב ונגבש את התחומים שבהם תוכלו לתרום ולהביא את הערך המוסף שלכם ואת ניסיונכם
וכישורכם לידי ביטוי בעבודת העירייה.
ברוח אחדות זו אנהל את העיר ואפעל למען המטרה החשובה לכולנו ,שהעיר אור יהודה – רמת פנקס
תהיה טובה ,איכותית ומשגשגת ,כדי שנחוש כולנו שמחה וגאווה להיות בעיר הזאת ולראות בה את
עתידנו ועתיד ילדינו.
גבירותיי ורבותיי ,קהל נכבד .אור יהודה – רמת פנקס ציינה בשנה זו  66שנים להקמתה .בשנים אלו
בנינו עיר ,קלטנו עלייה ,פיתחנו חינוך ותרבות ,הקמנו תעשייה ויצרנו חברה מגוונת ,דתיים ושאינם
דתיים ,ותיקים ועולים ,צעירים ומבוגרים ,כולנו כאן משלבים ידיים ומתחייבים לשמור על צביונה
הפתוח של אור יהודה כעיר בה כל מגזרי האוכלוסייה ימצאו מענה לחיים על פי דרכם ואמונתם ,תוך
קבלת האחר כשווה וביצירת שותפות מלאה.
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אט אט צמחה אור יהודה לעיר בת כ 36,000-תושבים .אני משוכנעת שאתם הנמצאים כאן היום
מייצגים את הפסיפס התרבותי הנפלא הזה ואתם אלה שהפכתם את אור יהודה לעיר פתוחה
וסובלנית במיטבה.
אני יכולה להבטיח לכם ,חברים ,כי אמשיך במסורת קירוב הלבבות ,טיפוח האחדות והחיים
המשותפים בעיר.
אור יהודה זכתה ביתרונות בולטים ובמיקום גיאוגרפי שאין טוב ממנו במרכז הארץ .שלא כמו ערים
אחרות ,אור יהודה איננה עיר שמהווה חדר שינה לאזרחיה .יש בה תושבים נהדרים ,שנותרו מתוך
בחירה ולא מחוסר ברירה .יש כאן בני נוער נפלאים ,איכותיים ,שמוסיפים כבוד וגאווה לעיר בבתי
הספר ,בתנועות הנוער ,דור צעיר שעושה את צעדיו הראשונים בראש זקוף ובגאווה.
שנת תשע"ו שאנו בתחילתה ,מבשרת לאור יהודה תקוות גדולות של עיר עצמאית ומרכזית במדינה,
המספקת מענה לצרכי האוכלוסייה מהיבטים שונים ,מגורים ,תעסוקה ופעילות.
על שולחני מונחות שורה של תוכניות בכל תחומי העשייה ,חלקן מצריכות בנייה מאפס וחלקן שדרוג
או שינוי של הקיים .אני יודעת ששינויים מצריכים מאמץ ותעצומות נפש ,אבל אני נכונה לאתגר
ויודעת שרק מנהיגות נחושה ואחראית תוביל את אור יהודה לעבר העתיד הטוב שכל התושבים
מצפים לו.
היום ,כאשר אני ניצבת כאן בפניכם ,אני משוכנעת שלא ירחק היום ואור יהודה תהפוך לאחת הערים
האטרקטיביות ביותר במדינת ישראל ולעיר מובילה בבקעת אונו.
בחזוני אני גם רואה תושבים שעזבו את העיר חוזרים אלינו מתוך אהבה אמיתית למקום.
אני וחבריי נוביל ונתרום חלקנו ונשמש דוגמא אישית ביחסים בין איש ורעהו ,תוך עמידה על תרבות
השיח והויכוח ,הפתיחות וההקשבה ,כפי שהציבור רוצה ומצפה מאיתנו.
אעשה הכל כדי שאור יהודה תהיה עיר פתוחה ,נעימה ,שלווה ,משגשגת ,משופעת בסביבה ירוקה
ומשתבחת באיכות חיים.
בכוונתי לטפל מיד במערכת החינוך ,בסל השירותים לאזרח ,בחזות פני העיר ,בפיתוח ,בשירותי
הרווחה ,בתרבות פנאי וספורט ובצעירים ,אבל מעל הכל טובת העיר היא טובת התושב ורק התושב.
בעיני הרשות הציבורית היא הנאמן של האזרח .כל מה שיש לה הוא הציבור והיא קיימת למען
האזרח .זהו העיקרון המנחה אותי ושביעות הרצון של התושבים תמיד תהיה קו מנחה בפעילות
העירייה.
תושבי אור יהודה זכאים וראויים שתהיה להם עירייה איכותית ,טובה ,יעילה ומוסרית ,עירייה
שדואגת לאזרחים כולם ומעניקה לכל אחד ואחד את רמת השירות הגבוהה ביותר ונותנת הזדמנות
לכל אחד ואחד לחיות את חייו בכבוד וליהנות מגישה זמינה ומכובדת לעירייה בכל זמן ובכל עניין.
מימוש החזון של העיר מותנה בשמירה על יציבות ואיתנות פיננסית ופיתוח יוזמות כלכליות חדשות
כמנוף להגדלת ההכנסות של העירייה.
כל אלה יחד משפיעים באופן ישיר על תכולת סל השירותים שאנו נותנים לתושב.
יתרה מזאת ,אנו נשמור על איכות העובדים ,נשמור על מינהל תקין ,יעיל ומסודר .השירות לתושב
יהיה בראש מעיינינו.
אני בטוחה כי בעזרת חבריי ,חבריי מועצת העיר הנבחרים ועובדי העירייה המנוסים ,נצעיד ונקדם את
אור יהודה להישגים ולגבהים חדשים .אור יהודה תהיה עיר איכותית ואטרקטיבית ,מודל לחיקוי,
הפנינה של בקעת אונו ,עיר שטוב ונעים לחיות בה.
תפקיד של ראש עיר הוא לא קל ,הוא מחייב הרבה סובלנות והקשבה לזולת .אני מאמינה שצריך
לבצעו מתוך אהבת הבריות ולא מתוך שררה וניכור .לא לשווא אמרו חז"ל "לא שררה אני נותן לכם,
כי אם עבדות אני נותן לכם" .זוהי המהות האמיתית של המושג הנהגה ציבורית.
כאחת שגדלה ונולדה בעיר אור יהודה ,בנתה בה את ביתה ,הקימה בה את משפחתה ורואה בעיר
הנהדרת הזאת את כור מחצבתה ומאמינה גדולה בעתידה ,בקשה לי אליכם תושבי העיר .מניסיוני
אני יודעת כי הקשר השוטף והרצוף עמכם התושבים הוא תנאי חשוב להצלחתו של ראש עיר ועל כן,
ככל שנתאזר כולנו בסובלנות ,באורח רוח ובשיתוף פעולה הדוק ביני וביניכם ,כך נצעיד את עירנו אור
יהודה – רמת פנקס בגאווה קדימה.
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האתגרים רבים והדרך להשגתם עוד רצופה מהמורות ,אולם מי שמכיר אותי יודע היטב ,כי
האופטימיות והאמונה הם נר לרגליי ואין לי ספק שיחד נעשה ונצליח ,בעזרת השם.
תושבים יקרים ,אפשר להתגבר על הקשיים .אני חדורת אמונה ודבקה בכוונותיי ללא ויתור וכאחת
כשזו ,אני משוכנעת שאדביק באמונתי גם אתכם וכל תושב ותושבת בעיר .אני פונה אליכם לא כראש
עיר ,אלא כתושבת שחיה בה עם משפחתה באהבה ובגאווה ,חלילה שלא תאבדו אמון בעיר שלנו,
אפילו לא לרגע .יש לאור יהודה תקוות גדולות והתוצאות לא יאחרו לבוא.
מעבר לאופטימיות האישית ,אני שואבת עידוד רב משיחות הטלפון ,מראש הממשלה ומשרי ממשלת
ישראל ,אשר כולם כאחד הבטיחו לסייע בכדי לממש את התוכניות ולתת כתף אמיתית למלאכת
העשייה ולהפיכתה של אור יהודה לעיר שכדאי ונעים וטוב לחיות בה.
יחד עמי ישאו בנטל חברי הנהלת העיר ,סגני ראש העיר החדשים ,אשר ימונו בישיבה הבאה,
כשותפים מלאים לעבודה השוטפת והקשה שנטלנו על עצמנו.
אני מתחייבת להמשיך ולא להרפות עד אשר יחד איתכם ובסיוע מצידכם נחזיר את העיר למסלול של
הצלחה ,נשפר את תדמיתה ואת איכות החיים בה ,נעניק לה מעמד יוקרתי וניסוך גאווה בלב
התושבים והבאים בשעריה ,מתוך אמונה כי שיקומה של אור יהודה כעיר הינה השליחות הגדולה
שנטלתי על עצמי למען הדורות הבאים.
הבא נאחל לעצמנו שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו עזרה ,ברכה והצלחה .ימים שקטים ובטוחים .ביום
המיוחד הזה אני מבטיחה למלא את תפקידי באמונה וללא משוא פנים .אעשה את הכל לטובת העיר
וציבור תושביה .שיהיה לכולנו בהצלחה ,תודה רבה.
אני רוצה לנעול את הישיבה החגיגית .אני מודה לכם על אורך הרוח והזמן שביליתם איתנו .אנו ,חברי
המועצה ,ממשיכים לישיבה שניה ,אנו נקיים אותה פה.
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