י"ט/כסלו/תשע"ט
 27נובמבר2018 ,
ס54157/
פרוטוקול ישיבת מועצה  18/18חגיגית מיום 21.11.2018
נוכחים :רע"ה – עו"ד ליאת שוחט ,ימית קרקוקלי ,עופר בוזי ,אברהם בורוכוב,
אלירן אליה ,ליאת מועלם ,עו"ד עוזי אהרון ,ניסים ארביב ,ז'אנה כהן ,יוסף סוויד,
הבטמו אייאיו ,יחיאל מושייב ,ציון גזלה ,שלמה זלמן סיונוב.
חסרים :דוד חיון.
נוכחים:
עופר תודר -מנכ"ל העירייה ,יונית דלאל – מנהלת לשכה רה"ע ,רו"ח גיל גבריאל-
גזבר העיריה ,ליאת בן אבו מ"מ מהנדס העיר ,עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש
העירייה ,אורן קורנפלד – דובר העירייה.
על סדר היום:
 .1הצהרת אמונים חברי המועצה.
 .2דבריי ראשי הסיעות.
סעיף  – 1הצהרת אמונים חברי המועצה:
ראש העירייה:
ערב טוב לכולם ,תודה לכל מי שהגיע .אני מתכבדת לפתוח את ישיבת המועצה הראשונה
מיום רביעי ,ה .21.11.2018-סעיף מספר  – 1הצהרת אמונים של חברי המועצה.
על פי סעיף  24א' לפקודת העיריות ,מחויב כל חבר מועצה להצהיר אמונים בנוסח שלהלן:
"אני ,ליאת שוחט ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה".

חברי המועצה הנבחרים מצהירים אמונים.
ראש העירייה:
כעת נעבור לדברי ראשי הסיעות.
מר אברהם בורוכוב – יו"ר מאמינים באור יהודה:
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ערב טוב ,גברת ליאת שוחט ראש העיר וחברי מועצת העיר ,בני משפחה וחברים .מכובדיי
כולכם .הערב אנו מתחילים לקדם את רצון התושבים שבחרו בנו ללא שיוך לעדה ולא

למוצא .אני משוכנע שמועצת העיר בהנהגת ליאת שוחט תצעיד את העיר למחוזות חדשים
ומרתקים ,לחיזוק מעמדה של עירנו.
אני מאחל לכולנו הצלחה ,שגשוג ועשייה פוריה .תודה לכם וערב טוב.
מר יחיאל מושייב  -יו"ר הליכוד באור יהודה:
ערב טוב גב' ליאת שוחט ראש העיר ,חבריי מועצת העיר הנבחרים ואלה שסיימו את
תפקידם ,תושבים יקרים.
היום יום חג עבורי .לראשונה אני יושב סביב השולחן המכובד הזה .אני גאה שיש לי את
הזכות לכהן כנבחר ציבור מטעם מפלגת הליכוד ,מפלגת השלטון המיוצגת מחדש במועצת
העיר לאחר היעדרות של שנים ארוכות.
ממשלות הליכוד סייעו רבות להתקדמותה והתפתחותה של אור יהודה לאורך השנים.
בכוונתי לפעול ללא הפסק על מנת לגייס את שרי הליכוד למען העיר.
הפעילות הציבורית היא חלק בלתי נפרד מאורח חיי .לאורך השנים פעלתי ימים כלילות
למען התושבים על חשבון משפחתי ,שתמיד תמכו ועמדו לצידי ועל כך אומר להם תודה ,כי
בלעדיהם לא הייתי כאן היום.
אני מודה לציבור שהעניק לי את אמונו להמשיך ולפעול למענו הפעם כנבחר ציבור מתוך
מועצת העיר.
זה עתה הסתיימה מערכת הבחירות .תושבי אור יהודה התייצבו בקלפיות בשיעורים
גבוהים ,הוכיחו כמה העיר חשובה להם והם אמרו את דברם .מעכשיו חובת ההוכחה היא
עלינו ,נבחרי הציבור.
כנבחרי ציבור חשוב לזכור שבסופו של דבר הפוליטיקה היא אמצעי ולא מטרה ולנגד עינינו
צריך לעמוד רק דבר אחד – האינטרס של התושבים.
מחלוקות ואי הסכמות הם חלק בלתי נפרד מהחיים במדינה דמוקרטית .אני מקווה שככל
שהם יהיו ,נקפיד ללבן אותם באופן מיוחד וענייני ,כאשר תמיד לנגד עינינו טובת התושבים.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לחבריי לדרך ולכל הפעילים שתמכו ועזרו בכדי שנגיע ליום
הזה ,תודה רבה לכם.
אני רוצה ברשותכם רגע לפני הסיום לצטט תפילת השלווה שנכתבה עוד במאה ה.12-
"אנא אלי עשה אותי כלי לשליחותך ,תן לי את השלווה להשלים עם שהניח או לשנות ,אנא
תן לי את אומץ הלב לשנות דברים שביכולתי .ואנא תן לי את החוכמה להבין בין אלה
ואלה".
אני מאחל לכולנו קדנציה מוצלחת.
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גב' ז'אנה כהן  -אור יהודה ביתנו:
קהל נכבד ,דבר ראשון אני רוצה להגיד לכם תודה .תודה שבאתם ,תודה שנתתם אמון בנו
ושנבחרנו זה לא היה כל כך קשה ,אבל היום אני רואה בעיני כל חברי המועצה שיצאו ונכנסו
יש אושר ,אושר שיכולים לתת מעצמם ,יכולים לתרום ,יכולים לשתף פעולה.
אני רוצה בראש ובראשונה להגיד תודה לליאת ,אני רוצה להגיד שלקחת בגדול ,יפה.
רוצה להגיד לכל חברי המועצה היוצאים ,תודה שתרמתם ,תודה שהייתם איתנו .אני אישית
למדתי מכל אחד מכם גם את הטריקים הטובים שלכם וגם את הטריקים הרעים שלכם ואני
רוצה להגיד שלא היה קל להתמודד בתור אישה בראש הרשימה ואתם יודעים שתושבי אור
יהודה כבר איבדו את האמון .יחד עם זה ,אנחנו כולנו הצלחנו ונכנסנו.
אני רוצה להודות לחברים שיושבים כאן של סיעת ישראל ביתנו ,עבדו איתי ימים ולילות
ועזבו את המשפחה שלהם .אנחנו יודעים בתור נשים ומשפחה איך זה היה קשה.
תודה לכולם ונמשיך לפעול למענכם.
עו"ד עוזי אהרון  -יו"ר סיעת כן:
ערב טוב לכולם .ראש העיר עו"ד ליאת שוחט ,חברי המועצה היוצאת ובראשם זקן חברי
המועצה ,ידידי היקר מר סבח יוסף ,שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים והרבה
בריאות ,בעזרת השם .חברי המועצה הנכנסת.
היום זה יום חגיגה .חגיגה של הדמוקרטיה .הבוחר אמר את דברו ולכן צריכים לכבד את
דין הבוחר ולפיכך ,אני מברך מקרב לב את ראש העיר הגב' ליאת שוחט בהצלחה רבה
ושתזכה בעזרת השם לרומם את תושבנו ולשגשג את עירנו ואני מספסלי האופוזיציה ,בעזרת
השם ,מבטיח דבר אחד :אפעל אך ורק למען תושבי העיר ולטובת העיר ,אני וחבריי.
ַארצָ ה ֵׂשעִ ירְ ,ש ֵׂדה אֱ דוֹם .יעקב
פרשת השבוע פרשת וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיוְ ,
שולח מלאכים ,למי? לעשיו אחיו .אחיו שרוצה לבוא ולהרוג אותו מגיע עם  400איש .מה
עושה יעקב? נערך לשלוש אפשרויות :האחת מלחמה ,השניה שלום ולתפילה .שואל רבי
שמעון בר יוחאי ,איך יתכן שמגיע אחיו ,שונא אותו ,רוצה להרוג אותו ויעקב שולח לו עוד
מתנות ומנסה להתחבר אליו ,מנסה לאהוב אותו .אומר רבי שמעון בר יוחאי ,באמת באותה
שעה נכמרו רחמיו של עשיו .עשיו היה שונא את יעקב ,אבל באותה שעה נכמרו רחמיו .אומר
שלמה המלך החכם מכל אדם ,לומד מזה מסר ודרך בחיים .אומר שלמה המלך במשלי:
ָָאדם .מה פירושו של דבר? כשאדם מסתכל על הבבואה
ָאדם ל ָ
כַּמַּ יִ ם הַּ פָ נִ ים לַּפָ נִ ים -כֵׂן לֵׂב הָ ָ
שלו במים הוא רואה את עצמו איך שהוא נראה .אומר שלמה המלך :כך מה שאדם ישדר
לרעהו ,ישדר לאשתו ,ישדר לילדיו ,ישדר לחבריו ,זה יחזור אליו בחזרה .ישדר רגש – יקבל
3

רגש בחזרה .אני מאחל שבעזרת השם ניישם את הדברים ונזכה להרבות באהבה ואחווה,
בשלום וברעות למען התושבים היקרים שלנו.

אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לכל תושבי אור יהודה שהגיעו בפעם הראשונה
בהמוניהם לממש את זכותם להצביע כדי להשפיע .ואני רוצה להודות לאותם  40%שנתנו בי
את האמון 7,000 ,תושבים.
אני רוצה להודות בהזדמנות הזאת לכל הפעילים ואני רוצה
להודות לתושבי אור יהודה ,להגיד להם תודה רבה לכם ,אני אוהב אתכם ושיהיה לנו בעזרת
השם קדנציה משגשגת ,אמן.
מר אלירן אליה  -יו"ר תנועת קול העיר:
אני מאוד מתרגש .יש לי עניין עם הבמה הזאת .בכיתה ד' הייתי תלמיד בבית ספר הדרים,
הכיתה שלי היתה צריכה לעשות טקס יום ירושלים ,נתנו לנו את האחריות לעשות את טקס
יום ירושלים ,כל התלמידים שלא סמכו עליהם ,אלה הבעייתיים ,נתנו להם להיות דגלנים.
היום צריכים לעשות פה על הבמה הזאת ככה צורות ,ללכת ,אני גם את הצורות ,את
ההליכות לא זכרתי .היתה לי מורה קשוחה ,מה זה קשוחה ,עמדה פה בפינה והיא מסתכלת
עלי ודופקת לי פרצופים ,ברחתי מהבמה .ממש ברחתי מהבמה עם ראש נפול ואני שמח
ומתרגש לחזור לבמה הזאת כנבחר ציבור .זה רק אומר שאפשר לנפץ תקרות זכוכית וזה
מעמד מרגש .הקמנו את קול העיר כי אנחנו צעירים שבאמת אוהבים את אור יהודה,
מאמינים בפוטנציאל שלה ואין לי ספק שהשותפות שלנו במועצת העיר תניב פירות והישגים
רבים.
בהצלחה ענקית לראש העיר ,עו"ד ליאת שוחט ,אני בטוח שתובילי אותנו ואת העיר הזאת
להישגים מדהימים ,אנחנו פה כדי לעזור לך לגרום לזה לקרות.
תודה לכם ,ערב טוב.
מר ציון גזלה  -יו"ר תנועת ש"ס:
ערב טוב .ברשות ראש העיר ,גב' ליאת שוחט ,חבריי ,חברי מועצת העיר ,תושבים יקרים,
מכובדי כולם.
אפתח את דברי בדברי התלמוד ירושלמי במסכת ביכורים :שלושה נמחלים להם
עוונותיהם :חתן ,גר והעולה לגדולה .שואלת הגמרא" :מדוע אף העולה לגדולה נמחלים
עוונותיו? האם לא די בכך שעלה לגדולה?" .מתרצת הגמרא ,אמר הקדוש ברוך הוא" :וכי
שררה אני נותן לכם ,עבדות אני נותן לכם" .כך גדלתי וכך חונכתי בהבנה הפשוטה של דברי
חכמים ,של עבדות אני נותן לכם.
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בעזרת השם יתברך ,אפעל יחד עם חבריי בעשייה מבורכת ,ביושר ובהגינות ,לתת דין קדימה
לעני לפני העשיר ,לחלש לפני החזק ,לרעב לפני השבע .כך התווה לנו את הדרך מר"ן פאר
הדור ,הרב עובדיה יוסף ,זכר צדיק וקדוש לברכה זכותו תגן עלינו ,אשר היה ידוע באהבתו
המיוחדת לכלל ישראל.

אני נכנס בחרדת קודש לשמש שליח נאמן לשולחי ,מועצת חכמי התורה ,בנשיאות מרן ראש
השיבה הגאון חכם שלום כהן שליט"א ,ועל כך אני מודה ומתחייב בעזרת השם יתברך,
למלא את שליחותי זו באמונה וביושר.
ברצוני להוקיר תודה לעו"ד עוזי אהרון ,אשר ממנו למדתי רבות בתקופה בה כיהנתי כעוזרו,
למדתי על כוח הנתינה ,לעזור ולסייע ביתר שאת וביתר עוז מבוקר עד לילה למען הזולת.
אני פונה לתושבי העיר ואומר כי מהיום יש לכם חבר אישי בעירייה .בעזרת השם אפעל
למענכם באופן אישי בכל דבר ועניין.
אחתום את דבריי בתפילת רבי אלימלך מליזנסק זכר צדיק לברכה" :אדרבא תן בליבנו
שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי
לפניך ואל יעלה בליבנו שום שנאה אחד על חברו ,חלילה .ותחזק אותנו באהבה אליך כאשר
גם וידוע לפניך שיהיה הכל נחת רוח אליך ,אמן".
ברכותיי לראש העיר הנבחרת ,עו"ד ליאת שוחט .אורך ימים בימינה ובשמאלה ,אושר
וכבוד .תודה רבה.
ראש העירייה:
ברשות הוריי היקרים ,רב העיר הרב ציון כהן ,חברי מועצת העיר היוצאים וחברי מועצת
העיר הנכנסים ,יושב ראש המועצה הדתית ,מר דני שמואל ,מנכ"ל העירייה מר עופר תודר,
עובדי העירייה ואתם תושבים יקרים.
ראשית ,אני כל כך שמחה לראות כאן הרבה מאוד תושבים ,אנשים שאכפת להם מהעיר
שלנו ,אנשים שאוהבים את אור יהודה ,אנשים שהיו ואני בטוחה שימשיכו להיות מעורבים
בעשייה הציבורית .אנשים שרוצים לשנות ומגיעים מטוב .זו אזרחות טובה במלוא מובן
המילה וזה בכלל לא מובן מאליו .תודה רבה לכם.
ערב טוב לכולם ,אני באמת נרגשת לפתוח את ישיבת המועצה של המועצה החדשה.
אני רוצה לקדם בברכה את חברי המועצה ולהביע את תודתי והערכתי הרבה לכולם.
לפני כל אחד ואחת מאיתנו מונחת משימה חשובה בחמש השנים הקרובות – לדאוג ,לקדם
ולפתח את אור יהודה בכל תחומי החיים .האתגרים המונחים לפתחינו הם רבים ,אבל רק
בשיתוף פעולה של כולם נוכל להגיע להישגים ולמלא את השליחות הציבורית שלנו.
לפני שלוש שנים התחלנו בדרך חדשה ,שפירותיה נראים בכל התחומים שמעסיקים את
התושבים שלנו ,אבל עיקר המאמץ שלי והמטרה העיקרית שהצבתי ,אחרי שאנחנו
משקיעים בכל תחום ,זה שכל תושב ותושב בעיר הזו ילך בראש מורם ויגיד בגאווה "אני
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תושב אור יהודה" .אנחנו עושים הכל כדי שהמטרה הזאת תושג .הבטחתי אז ,גם לפני שלוש
שנ ים וגם עכשיו ,שאור יהודה תהא הפנינה של גוש דן ,המרכז של המרכז.

אנחנו מפתחים ומקדמים את העיר כדי שזה יקרה ,ואין לי ספק שבשנים הקרובות כל אחד
ואחת מכם ירגיש זאת.
לפני שלושה שבועות תושבי העיר עמדו בפני פרשת דרכים ונדרשו לבחור .זו הייתה מערכת
בחירות לא פשוטה ולא קלה עבורי ,אבל בעיקר עבור משפחתי שהייתה נתונה למסכת של
השמצות שהתעופפו לאוויר ללא רסן ,ללא אף מבוגר אחראי שדאג למתן ולזכור שבסופו של
דבר מדובר באנשים ,בילדים .וכן ,שמדובר בסך הכול במערכת בחירות.
לצערי הרב ,יש מי שבחר לתרגם את היצרים לשקרים כדי לפגוע בי ,אבל לשמחתי הרבה
הציבור חכם מכל אדם ,הציבור אמר את דברו ונתן לי את המנדט להמשיך ולשרת אתכם
מעמדת ראש העיר.
הציבור הזה גם בחר בכם ,חברי מועצה יקרים ,לקדם יחד ובשיתוף פעולה את העיר .על אף
מה שאמרתי ,על אף המחלוקות והקשיים ,ביום שאחרי הבחירות שמתי מאחור את כל
החודשים האחרונים ,ופניי לעבר איחוד השורות וקידום העיר .זו המטרה שלי ,זו המטרה
שחייבת להיות לכל אחד ואחת מכם.
מהיום עלינו לפעול כמועצה אחת ,כגוף אחד למענכם ,למען כלל תושבי אור יהודה.
אין לי ספק שבדרך המשותפת שלנו נחווה לצד הצלחות רבות ,גם רגעים לא פשוטים
והתמודדויות עם קשיים .זו דרך הטבע .אם הכול היה מושלם ,כנראה שלא היינו עומדים
פה היום .דווקא ברגעים הקשים שיחכו לנו בפינה ,עלינו לזכור את הכיוון ,עלינו לזכור את
הדרך שלנו ואת האמת .אני תמיד מאמינה ואמרתי את זה לאורך כל הקמפיין ,שמי שהולך
עם האמת שלו ,בסוף ינצח .אני הלכתי עם האמת שלי בכל צעד במערכה הזו.
אני בטוחה שמחכות לנו חמש שנים מרתקות יחד של עשייה ,שמהן יוכלו כל תושבי אור
יהודה ליהנות ולברך.
הערב הזה אנו נפרדים מחבר יקר ,שותף אמיתי לדרך :סבח יוסף היקר.
סבח ,בשלוש השנים האחרונות ,ובוודאי עוד קודם ,היה לי לעונג לעבוד איתך ולשרת יחד
איתך את תושבי אור יהודה .אני יודעת כמה השליחות הציבורית הזו חשובה לך .כמה אהבה
ונתינה ועד כמה היית גאה במה שעשית 45 .שנים כחבר מועצה זה דבר בלתי נתפס .אין לי
ספק שבספר ימיה של העיר אור יהודה יהיה לך מקום של כבוד כאחד האנשים הבולטים
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ביותר .בשמי ובשם תושבי אור יהודה אני רוצה להודות לך על כל מה שעשית ,ואני בטוחה
ש גם ללא התואר של חבר מועצה תמשיך לעשות ולפעול למען תושבי אור יהודה.
אני מאחלת לך בריאות איתנה ,הצלחות ואושר עם המשפחה.

כפי שאמרתי ,אני משוכנעת שלא ירחק היום שאור יהודה תהפוך לעיר מרכזית ולאחת
הערים האטרקטיביות ביותר במדינת ישראל .זה לא חלום .כל מי שיגיע לרחוב בן גוריון
ויעמוד על הגבעה בפארק קנדה יוכל לראות כיצד השכונה החדשה "בית בפארק" קמה
במלוא המרץ .תוך כשלוש שנים היא תאוכלס ,ולצד הבניינים יוקמו מבני ציבור וחינוך
חדשים.
כבר עכשיו במקביל אנחנו מקדמים את פיתוחה של שכונת פארק איילון ,שגם היא תהיה
פנינה של ממש ותספק פתרון לזוגות הצעירים .וכל זה עוד לפני שדיברנו על פיתוח שטחי
המסחר והתעסוקה שיקודמו בדרום העיר וייתנו הזנקה נוספת.
אבל לצד כל החדש ,הבטחתי ואני אעמוד על כך שההשקעה תנותב בראש ובראשונה
לשכונות הוותיקות ,כפי שהתחלנו מאז שחתמנו על הסכם הגג .אנו נדאג יחד לפתרונות
תשתית של הכבישים ,הניקוז ,שדרוג הפארקים הציבוריים ופיתוח מתקני ספורט ,חניות
ציבוריות ועוד פרויקטים רבים שקצרה היריעה מלהכיל .נמשיך לקדם במלוא המרץ את
הקמת בית העלמין כדי שתוך תקופה קצרה ככל הניתן יוכלו תושבי העיר היקרה שלנו סוף
סוף לקבור את יקיריהם בצמוד לבית .זו גם הזדמנות לחדד ,למי שבכל זאת צריך שנבהיר
לו ,שבית העלמין הוא אינטרס עירוני .הוא מעל לכל פוליטיקה .זו לא קפריזה שלי או של
אדם כזה או אחר ,אני חוזרת – זה אינטרס עירוני .אין תושב בעיר הזו שלא משווע לכך,
ולכן מי שפוגע בהקמת בית העלמין  -פוגע בראש ובראשונה בתושבי אור יהודה.
כל הפרויקטים שמניתי עכשיו יוכלו להתרחש אך ורק בשיתוף פעולה של כולנו במועצת העיר
למען תושבי העיר.
תחום נוסף שנמשיך לקדם הוא ההתחדשות העירונית .כבר היום יש כמה תוכניות שנמצאות
בשלבי אישור מתקדמים ואין ספק שבקדנציה הזו נראה פירות ראשונים של עבודת המנהלת
להתחדשות עירונית ובמסגרת ההתחדשות הזו ניתן מענה לשכונות הדרומיות בעיר ,שעד
היום נחשבו כאזור שלא ניתן לקדם שם תוכניות פינוי בינוי וגם כאן אנחנו כבר רואים את
האור בקצה המנהרה ומקדמים תוכנית פינוי כוללת למתחם זה.
נמשיך להשקיע ולהעצים את נושא הצעירים והסטודנטים בעיר כי הם העתיד שלנו .בהמשך
למרכז קזז לצעירים שהקמנו נקצה משאבים לפיתוח והתקדמות של בני המקום.
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כאן זה המקום לברך את "קול העיר" ,הנציגים הצעירים שלנו במועצה ,מגיע להם מחיאות
כפיים על ההישג .אלירן וליאת ,אין לי ספק שתהיו שותפים בולטים בקידום העיר ,המימוש
האג'נדות שלכם ,בחלומות שלנו להפוך את העיר הזו לעיר שהצעירים שלה רואים בה את
ביתם ורוצים להמשיך לגור בה .בהצלחה לשניכם.

ניתן מקום של כבוד לאוכלוסיות המגוונות בעיר ,לאוכלוסייה האתיופית ,לאוכלוסייה
הבוכרית ,לציבור החרדי והדתי ,כך שלכל אחד מהם תהיה פעילות ענפה לשימור המורשת
והאדרת התורה.
נמשיך לפתח את חזות העיר ,לעבוד בשקיפות ,להביא את אור יהודה להיות עיר חכמה
טכנולוגית ומתקדמת ,עיר שבה עובדי העירייה ומנהליה עם תודעת שירות גבוהה וכולם
מכוונים להצלחת העיר ולהשגת המטרות.
אבל עם כל הכבוד ,הנושא שימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות הוא תחום החינוך.
העירייה בראשותי תמשיך להשקיע את מירב משאביה כדי לדאוג לכך שתלמידי העיר שלנו
יזכו לחינוך הטוב ביותר – חינוך להישגים וחינוך לערכים .חינוך לאהבת הארץ ,תרומה
לזולת וסיפוק כל הכלים הדרושים לילדים שלנו להצלחה בעתיד כבוגרים.
אנו נמצאים ערב פרשת "וישלח" שעוסקת בין השאר במאבק בין יעקב לעשיו וחששו של
יעקב מפני שנאת חינם וממלחמת אחים .יעקב יצא לארץ כנען ובדרך ניסה ליישר את
ההדורים עם אחיו ,עשי ו .הוא שולח שליחים שיפייסו אותו ,אך הם שבים ומעדכנים אותו
שפני אחיו למלחמה .כולנו זוכרים ששנאת חינם ומלחמות יהודים היא זו שהביאה לחורבן
בית ראשון וחורבן בית שני .בואו נדאג שלפחות כאן באור יהודה כל אחד ואחת מאיתנו יידע
לשמור על אהבת חינם ונשאיר את האנרגיות השליליות שהיו חלק ממערכת הבחירות בחוץ.
ניכנס למועצת העיר נקיים ,למען העיר אור יהודה.
אני רוצה להודות לשותפיי לתנועת אור חדש ,לימית קרקוקלי ,לעופר בוזי ,לאייאיו הבטמו
וליוסי סוויד על שהייתם חלק בלתי נפרד מהדרך שהובלנו יחד.
אני רוצה להודות לאברהם בורוכוב על התרומה שלו להצלחתי בבחירות.
אני רוצה לברך את ז'אנה כהן ,את יחיאל מושייב ,את עוזי אהרון ,את ניסים ארביב ,את
זלמן סיונוב ,את ציון גזלה .גם אם תהיו בשורות האופוזיציה וגם אם תבחרו להיות
בקואליציה ,ומפה אני קוראת לכם ,גם אם אתם חושבים שבאופוזיציה תוכלו לעזור ולסייע,
אין ספק שמספסלי הקואליציה אפשר לעשות את זה בצורה הטובה ביותר ,בדרך של עשייה,
של תרומה ,אני קוראת לכם לאחד שורות ולתת דוגמא אישית לתושבים שלנו ,כדי שבאמת
העיר הזאת תפרח ותשגשג ואנחנו נשיג את כל מה שעשינו עד עכשיו.
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בערב המרגש הזה אני רוצה להודות בראש ובראשונה למשפחתי היקרה .לא כולם יודעים,
יש את ההגדרה "שליח ציבור" אבל תאמינו לי ,היא מוטעית ,נכון יהיה לומר "שליחי
ציבור" .ההצלחה שלי נובעת בראש ובראשונה מההתגייסות של המשפחה שלי שמאפשרת
לי לשרת אתכם התושבים.

אורי שלי ,עומר ,נועם ,עדי ,ליאור ,ההורים שלי אסתר ושלמה ,האחים ,חמתי היקרה,
משפחת שוחט ,משפחת אברהם ,זו ההזדמנות שלי להודות לכם מקרב לב על ההתגייסות
שלגמרי לא מובנת מאליה .אתם מאפשרים לי לבצע את השליחות הזו בצורה הטובה ביותר
ולא יכולתי לבקש משפחה תומכת ואוהבת יותר.
אני מאחלת לכולנו ,כל מי שנמצא סביב השולחן במועצת העיר ,מאחלת לכם הצלחה
במישור האישי קודם כל .ההצלחה שלכם ,היא ההצלחה שלנו .ההצלחה שלנו כולנו היא
הבשורה שתושבי אור יהודה מחכים .מי יתן ובעזרת השם נעשה ונצליח!
אני חותמת את ישיבת המועצה הראשונה לקדנציה זו ומזמינה אתכם ,תושבים יקרים,
להצטרף אלינו גם לישיבות הבאות שמועדיהן מתפרסמים באתר העירייה.
ישיבת המועצה ננעלת.

הישיבה ננעלה

_________________

__________________

יונית דלאל
מנהלת לשכת ראש העיר

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה
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