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 ד"תשע, בכסלו ט"כ 
 2013, בדצמבר 2 

 

 
 ציונה-נס 12 -של מועצת העיר ה 1מס'  ישיבת מליאה חגיגית

 2013בנובמבר  18מתאריך 
 
 

לה חמישית העיר, יוסי שבו, שזו לו הקדנציה ה שלכב' ראערב טוב  :תומרתדהר 
סת, מנכ"ל העירייה, ננבחר, ערב טוב לחברי המועצה היוצאת, הנכ

ם הבאים לישיבת מליאה חגיגת מנהלים נכבדים. ברוכיאורחים, 
נס ציונה. אני מתכבד להזמין את מר עמי של  12-הת העיר למועצ

 הרמן, יו"ר הבחירות. 
 

ראש העיר יוסי שבו, חברי וועדת הבחירות, מנכ"ל העירייה עמיקם  :עמיהרמן 

לוי, מנכ"ל קריית התרבות צחי ברוורמן, חברי מועצת העיר -נגר

רת, חברי מועצת העיר היוצאת, מנהלי עירית נס ציונה ועובדיה, הנבח

אורחים וקהל נכבד, ערב טוב לכולם. אין ספק שהערב הוא ערב חגיגי 

בעירנו נס ציונה, בישיבתה הראשונה  12-של כינון מועצת העיר ה

 בקדנציה. 

 5הערב אתם מתחילים קדנציה חדשה של מועצת העיר, קדנציה בת 

"י תושבי העיר ואתם מחויבים לייצגם בנאמנות שנים. נבחרת ע

 ובמסירות. 

הבחירות שהתנהלו בעירנו משקפות את הייחוד של נס ציונה. בחירות 

הוגנות בעיר שלווה, בחירות שקטות בעיר נקייה, בחירות נקיות 

 ווה, בחירות ענייניות בעיר מאוחדת. חמהשמצות בעיר עם א

עדת הבחירות עם נבחרים היה לי הכבוד והעונג לעמוד בראש וו

 כאלה, עם מפלגות כאלו ועם ציבור כזה. 

הבחירות האלו הוכיחו לי שוב כמה נס ציונה איכותית, מאוחדת, 

 מגובשת, נקייה, רגועה ואכפתית. 

 ברצוני לברך את חברי המועצה שאינם ממשיכים בקדנציה זו: 

 ד"ר רינה ארז •

 אביעד שי  •

 יהודית נוי •

 נאור ירושלמי.  •
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 וברכת הצלחה לחברי המועצה החדשים: 

 יצחק כהן •

 יעקב קורץ (קורצי) •

 יהודה חיימוביץ •

 ד"ר הדס שחורי •

 

  :בחירות לראשות העיר

 15,889סה"כ מצביעים: 

 1618סה"כ פסולים: 

 .87.68%שהם  12,513 -בעד  מועמד יחיד יוסי שבו: 

 . 12.32%שהם  1,758פתק ירוק  -נגד       

 

 :העירבחירות למועצת 

 52.68%שהם  - 15,909 -סה"כ מצביעים 

 15,581 -   סה"כ כשרים 

 . 2.06%שהם  - 328 -  סה"כ פסולים 

 : לפי רשימות

 אחוזים מנדטים קולות רשימה

 37.15% 5 5,788 נטו

 23.08% 4 3,708 לב

 13.56% 2 2,113 עבודה

 11.84% 2 1,845 יש עתיד

 8.61% 1 1,342 ש"ס

 5.04% 1 785 הבית היהודי

 

לסיום, אני רוצה להודות לכל מי שנטל חלק במערכת הבחירות. לחבריי בוועדת 

נציגת  -הבחירות, למנכ"ל העירייה עמיקם נגר לוי, לנירה שם טוב ולאורלי צרפתי 

 משרד הפנים שעבדה קשה ובנאמנות לתפקיד. תודה וערב טוב. 
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תודה רבה. נבצר מגב' אורלי צרפתי מנהלת הבחירות מטעם משרד  :תומרתדהר 

 הפנים להגיע והיא ביקשה לברך את חברי המועצה הנבחרים. 

בשם חברי מועצת העיר היוצאת, אני מתכוון להזמין את מר נאור 

 ירושלמי לשאת דברי ברכה. 

 

ת שנות כהונה אני מסיים את שירותי כחבר מועצ 5בתום  :נאורירושלמי מר 

העיר והתבקשתי להגיד מספר מילים בשם חברי המועצה שמסיימים 

 את עבודתם, הם ראויים לכך לאחר שירות שנים במועצת העיר. 

 5בשם כולם ברצוני להודות לציבור שבחר אותנו לתפקיד הזה לפני 

 שנים. 

 אני רוצה להודות לראש העיר. 

דבותי, לא כולם יודעים אבל תפקיד מועצת העיר הוא תפקיד התנ

אתה מתנדב לוותר על שעות עם המשפחה שלך, מתנדב להקשיב 

למצוקות והטרוניות של הציבור, ללוות אורחים מחו"ל ולהפסיד 

 שעות רבות מהעבודה, שממנה אתה מתפרנס, כי פה אתה בהתנדבות. 

כולם בטוחים שחברי המועצה מרווחים. זה נכון, אבל אנחנו לא 

בגדול בהשפעה בהתפתחות העיר מרווחים שכר, אנחנו מרווחים 

בהווה ובעתיד, בחיזוק הקהילה העירונית, ובעיקר מרווחים המון 

 סיפוק במעורבות של מערכת מורכבת כמו עירייה. 

כל אחד מחברי המועצה לא התחיל את הפעילות לפני חמש שנים 

ולעניות דעתי, רובנו גם לא יסיימו אותה היום. מי שפועל כנציג ציבור 

להכריז על הפסקה ואני בטוח שכל אחד מאתנו ימצא דרכים לא יכול 

 להמשיך לפעול מען העיר. 

אני הגעתי מהתחומים של סביבה וחינוך ואני שמח לסכם ולהגיד 

יתה קדנציה מאוד עמוסה בפעילות ועשייה סביבתית מגוונות עם ישה

 לא מעט השיגים. 

האמון  זכיתי לעבוד חמש שנים עם ראש העיר, אני אסיר תודה על

שנתן בי כחבר בסיעתו ועל כך שהוא קידם כל כך הרבה פרויקטים 

 סביבתיים. 

, לאירוע הכורכררק לפני יומיים ראינו אלפי משפחות שהגיעו לגבעות 

העפיפוניאדה וזו תזכורת לגבי המשימה והמחויבות שיש לכם 

להבטיח את שלומם של הגבעות שלנו. אני בטוח שמועצת העיר על 
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יקים והחדשים תמשיך לפעול לקידום איכות הסביבה תוחבריה הו

 בעיר ומסביבה. 

רק כך נוכל לשמור על אופייה של העיר ולהבטיח שיהיו לה לב של 

 מושבה וחגורת ביטחון ירוקה מסביבה. 

הבחירות מאחורינו, העבודה מתחילה עכשיו. זכרו שהבוחרים 

דיכם את מסתכלים עליכם ופותחים עין גם על העשייה, מפקידים בי

 המושכות ומאחלים בכל לב להצלחתם. 

 אני מאחל לכם הרבה מאוד הצלחה למען כל תושבי העיר. 

 

  :12-אני מתכוון להציג בפניכם את חברי מועצה ה :תומרתדהר 

 חברת מועצתה עיר, הגב' ציפי זילברמן; 

 חברת מועצת העיר, הגב' טלי חייט אבירז;

 ;'ימוביץיחבר מועצת העיר, יהודה ח

 חבר המועצה, מר אורן יגאנה; 

 חבר המועצה, מר לירן יגודה;

 חבר המועצה, מר יצחק כהן;

 חבר המועצה, מר עמוס לוגסי;

 חבר המועצה, מר אליהו לוי;

 חבר המועצה, מר שולי מזרחי; 

 חבר המועצה, מר יעקב קורצי;

 חבר המועצה, מר שחר רובין;

 חבר המועצה, עו"ד שאול רומנו;

 י שבו; ראש העיר, יוס

 חבר המועצה העיר, ד"ר הדס שחורי;

 חברת המועצה, סמדר אהרוני. 

 

כעת נעבור לדברי תודה לכל מי שעסק במלאכת הארגון בתקופת 

עדת הבחירות מר עמי ומערכת הבחירות. תודה מיוחדת ליו"ר ו

נגר, למנהלת הבחירות, שלא -לויהרמן, למנכ"ל העירייה מר עמיקם 

משרד הפנים, הגב' אורלי צרפתי, למזכירת נמצאת אתנו כאן, מטעם 

עדת הבחירות, הגב' נירה שם טוב, וכמובן למנהלי אגפים, למנהלי וו

מחלקות ועובדי עירייה, שעשו הכל לקיים מערכת בחירות נקייה 

 וחפה מתקלות. 
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פלוס  18וכעת לאתנחתא מוסיקאלית, אני מתכבד להזמין את הרכב 

של הקונסרבטוריון העירוני בניהולי המוסיקאלי של פיני שפיגלר, 

שישירו שיר פתאום קם אדם, מילים: אמיר גלבוע, לחן: גידי קורן 

 ושלמה ארצי. 

 (מוסיקה) 

ד להזמין את פלוס. כעת אני מתכב 18תודה רבה ללהקה שלנו, להקת  :תומרתדהר 

הקברניט ואת מי שמנהיג את העיר הזאת כבר בעשרים שנה 

 בו. שהאחרונה ונבחר בפעם החמישית, את כב' ראש העיר, מר יוסי 

 

עדת הבחירות, מר עמי הרמן, גם יו"ר וערב טוב לכולם, יו"ר ו :ראש העירייה

קריית התרבות, מזכיר ועדת הבחירות, מנכ"ל העירייה עמיקם נגר 

לוי, נציגת משרד הפנים שלא נמצאת אתנו, גב' צרפתי, סגני ראש 

             העיר, ממלא מקום ראש העיר מר שאול רומנו, סגן ראש העיר 

אמת,  -, עמוס לוגסי לב -מר שחר רובין, יו"ר הסיעות שחר רובין 

הבית היהודי, חברי  -ש"ס, יצחק כהן  -יש עתיד, אלי לוי  -קורצי 

מועצת העיר המסיימים והחדשים, יו"ר הדירקטוריונים, קהל נכבד 

ואורחים נכבדים, משפחות, בנות זוג, בני זוג, מטרת ההתכנסות היום 

בעצם התכנסות חגיגית של המועצה והתכנסות ראשונה, כאשר 

רה של ההתכנסות היא בעיקר חתימה על הצהרת האמונים המט

למועצת העיר ולתושביה, שאנחנו תכף נחתום על האמנה, אנו נקריא 

 אותה ותדעו מה כתוב בה. 

ברצוני להודות לחברי המועצה היוצאת על עבודתם ההתנדבותית 

ונציגי תושבים לטובת העיר ולרווחתה, תודה רבה לכם. יש 

היה, נח וחזר. זה לא סוף. אנחנו נקבל בברכה  , איציק כהןאתנחתות

 את החדשים ואני מאחל לכולנו הצלחה בקדנציה הנוכחית. 

צריך לזכור, הבחירות הסתיימו. בחירות יחסית הוגנות, ללא 

השמצות והוגנות, וזאת בזכות יו"ר הסיעות, שיחד יצרנו אווירה של 

מהתרבות  התמודדות על נושאים וערכים ולא על השמצות וזה חלק

הפוליטית שלנו כאן בעיר נס ציונה. אנו מהווים דוגמא לנוער 

והילדים, וזאת הסיבה בעצם שאנו מתנהגים איך שאנו מתנהגים 

ומחנכים את ילדנו בדרך ארץ של פוליטיקה אחרת כאן בעיר הזאת, 

 פוליטיקה נקייה. 
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אנו חותמים היום על הצהרת אמונים למועצה ומתחייבים כולנו 

 את הכתוב, לשרת את התושבים בנאמנות, ביושר ובאחריות. ליישם 

ועדת הבחירות, ליו"ר מר עמי הרמן, ולסיום, אני רוצה להודות ל

למנכ"ל העירייה מר עמיקם נגר לוי, נציגת משרד הפנים ולכל עובדי 

 העירייה, שלקחו חלק בהכנת הבחירות. 

ומנהלי לאחר עשרים שנה שאני מכהן כראש עיר, אני גאה בעובדי 

עיריית נס ציונה, שיחד איתם קידמנו את העיר והפכה להיות בין 

הערים המובילות בארץ בכל התחומים. במשך עשרים שנה לא נדבק 

בה רבב, בנבחריה ועובדיה, על כך אני גאה ומניף דגל של יושרה, 

וברצוני להודות במיוחד לשני אנשים שלמלווים אותי בנאמנות 

לי הנאמנה, נורית כהן ולצחי ברוורמן, שית ש"עשרים שנה, הראל

שהתחלנו יחד לפני עשרים שנה ויותר והיום אנחנו ממשיכים עוד 

חמש שנים. שתהיה לכולנו קדנציה מוצלחת של עשייה רבה לטובת 

 התושבים והעיר, תודה רבה. 

 

                 תודה רבה לכב' ראש העיר. כעת אנו נזמין את נציגי הסיעות,  :תומרתדהר 

 כדי לשאת דברי ברכה. 

 

ותיקים, חברי המועצה וכב' ראש העיר מר יוסי שבו, חברי המועצה ה :שחררובין 

 החדשים, אורחים יקרים, ערב טוב. 

היום אנחנו נשבעים לשרת את הציבור ולמלא את תפקידנו מתוך 

אדם  אמונה. בתלמוד בבלי, מסכת שבת, נכתב: "בשעה שמכניסין

לדין של מעלה, שואלים אותו האם נשאת ונתת באמונה?". 

כשהתחלתי את דרכי לפני עשר שנים, האמנתי כי יש לי את היכולת 

לשנות ולשרת את הציבור באמונה ובתחושת שליחות אמתית. אמרו 

         לי שאני לא מבין בפוליטיקה, אמרו לי שבפוליטיקה אין אמונה, 

       לי שאני תמים. אבל אתם יודעים מה? יש רק אינטרסים. אמרו 

אני רוצה להישאר תמים. אני רוצה להמשיך להאמין שאפשר לעשות 

פוליטיקה אחרת, אפשר להיות בעד ולא רק נגד. אני מאמין בחבריי 

לדרך, אורן יגאנה, לירן יגודה והדס שחורי, אני מאמין שיחד נוכל 

בים. אני מאמין בדור להמשיך ולתת את הלב למען העיר שאנחנו אוה

העתיד שלנו. אני מאמין שביחד נצליח לחיות את ההווה ולבנות את 
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אני מאמין שביחד נצליח לקחת את העיר, שאנחנו כל            המחר. 

 כך גאים בה, ולהפוך אותה לעיר שגם ילדינו ירגישו חלק ממנה. 

אי, לצערי, בימינו המילה "נבחר ציבור" הפכה להיות כמעט מילת גנ

אבל אני מאמין, שכשאתה נותן את הלב ועובד מהנשמה, אתה יוצק 

תוכן חדש לתוך המילה הזו. אתה מעניק לה נשמה. אתה מעניק לה 

 את העשייה שממנה היא נולדה. 

אני מאחל לכולנו שביחד נשרת באמונה את תושבי ערינו האהובה, 

ן את שביחד נאמין שאפשר גם לתקן את הטעון שיפור ובדרך גם נתק

 המילה ואת משמעותה. 

שתהיה לכולנו קדנציה מוצלחת ומלאה בעשייה, למען תושבי העיר, 

 ורק אם תאמינו זה יקרה. 

 

תודה רבה לחבר המועצה שחר רובין. בשם סיעת אמת יברך חבר  :תומרתדהר 

 המועצה עמוס לוגסי. 

 

נגר, -לויכב' ראש העיר, מר יוסי שבו, מנכ"ל העירייה עמיקם  :עמוסלוגסי מר 

חברות וחברי מועצה חדשים וותיקים, קהל נכבד, זו לי הפעם 

השלישית במעמד זה והרשו לי לומר, שההתרגשות לא חלפה עם 

השנים, להיפך. עם השנים אתה מבין את גודל האחריות כחבר 

מועצה, כלפי תושבי העיר בכלל וכלפי בוחריך בפרט. תושבי נס ציונה 

רות ברורות ומכאן המקום לברך את אמרו את דברם, תוצאות הבחי

כולם בהצלחה. על כל אחד ואחת מאתנו להפנים, כי מעבר לשיקולים 

הפוליטיים, אנו כאן כדי לשרת את הציבור שנתן לנו את אמונו. מכאן 

אני קורא לכולנו לעבוד בשיתוף פעולה מלא, זה האינטרס של כולנו. 

בכל רחבי הארץ. נס ציונה הפכה לדוגמא ומופת והישגיה מהדהדים 

זו ההזדמנות לברך ולהגיד יישר כוח לראש העיר, מר יוסי שבו, על 

ההתמדה וההישגים הבלתי רגילים במהלך השנים הרבות כראש עיר, 

מאחל לך בריאות טובה להמשך העשייה. אדוני ראש העיר, נשארו 

אתגרים רבים לכולנו, ביניהם לספח את חוף פלמחים לנס ציונה והכי 

דאוג לפרויקט דירות לזוגות צעירים בני העיר. קראנו חשוב, ל

בעיתונות שבראשון וברחובות מקדמים פרויקטים כאלה, משוכנע 

ובטוח שתצליח יחד אתנו להשיג זאת. ברצוני לנצל במה זאת לברכות 

מיוחדות. לסמדר אהרוני השותפה שלי לדרך, זו תחילתה של חברות 
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משפחת אהרוני המורחבת על ופעילות ציבורית לשנים רבות. תודה ל

תרומתם להצלחתנו. ברצוני להודות לחבריי ולמועמדים ברשימה 

שלא נבחרו. תזכרו, תמיד יש פעם נוספת. רוצה להודות לכל 

התומכים הפעילים והמתנדבים שהשקיעו ימים כלילות להצלחתנו. 

ברכות מיוחדות למשפחתי היקרה, לאחי ואחיותיי, לאשתי היקרה 

ת בשקט את הפוליטיקה שאני מביא הביתה ולבתי טל אודליה שסובל

היקרה, שהשקיעה את כל כולה למשימה, לבני האהוב עוז, לכלתי 

ולבני חן, שניצח וארגן והפעיל את כל המערכת, בכדי שנוכל להגיע 

ליום הזה. חברות וחברים, הגיע זמן עבודה. אני כאן לרשותכם, 

 בהצלחה לכולנו. 

 

חבר המועצה עמוס לוגסי. בשם סיעת פ"ה, יש עתיד, תודה רבה ל :תומרתדהר 

 יברך חבר המועצה יעקב קורץ. 

 

בגלל שאני לא מכיר עוד את גינוני הטקס, אז אני אתחיל בגבירותיי  :יעקבקורץ 

ורבותיי. בשבועות האחרונים אני מוצא את עצמי מדבר וכותב על 

מתו, לקיחת אחריות. אפשר לעמוד לצעוק ולהאשים אחרים, זה באש

בגללו. אפשר לבחוש בקלחת הפוליטית ולדאוג שכולם יריבו עם 

כולם. אפשר לקטר ולקטר ולהגיד שאני הייתי עושה את זה הרבה 

יותר טוב אילו רק נתנו לי, אבל מנהיגים ואני ציבור צריכים לעמוד 

בראש ולומר זה אני אחראי, אחראי למעשי ולא אף אחד אחר. 

יקח אחריות נראה טוב יותר, שניקח שניקח אחריות נדע לחנך, שנ

אחריות נשקיע באמת וכשניקח אחריות ערכית, נהיה שלמים עם 

 עצמנו, שלמות שמובילה לשלמות חברתית וקהילתית. 

אנחנו חדשים בעשייה הציבורית בעיר. לפני קצת  פחות מחצי שנה 

החלטנו להצטרף לעשייה ולא לפוליטיקה ולתככים. בהתחלה יהודה 

ת ואחר כך עוד חברים ותוך שבועיים עברנו את המאה ואורי וענ

אנשים, שחברו למפלגת יש עתיד בנס ציונה, כי באנו לשנות ולהיות 

מעורבים ובאנו לדאוג לחיי היומיום שלנו, לחינוך ילדנו, לתעסוקה 

דנו גם לציכאן בעיר, לנוער ולצעירים, שאנו רוצים שיישארו 

תחומי חיינו, וביכולתנו  כשבגרותם תביא אותם לעצמאותם, ובכל

לעשות זאת. רובנו לא מוכרים, לא כוכבים, אך כולנו חדורי רצון 

ואמונה. חברנו למפלגתו של יאיר לפיד, יש עתיד, שלאחרונה אנו 
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קוראים לה משפחת יש עתיד, כי כך היא, מתוך ערכים וגם מתוך 

הערכה ואמונה, שכאן ועכשיו אנחנו צריכים לקחת חלק בשינוי 

ה כאן בארץ. אנחנו עושים את זה בתחום המוניציפאלי. נבחרנו שקור

כי החלטנו לקחת אחריות על חיינו, נבחרנו כי אמרנו לאנשים שאנו 

מחויבים לחינוך, נבחרנו כי אמרנו לאנשים את שמוביל אותנו ולא 

רק את שהם רוצים לשמוע, נבחרנו כי אמרנו שלא הכל ורוד ויש 

להביא לקידומה של נס ציונה, ובנו יש הרבה מה לתקן, נבחרנו כדי 

את החזון והכוח הרענן להוביל את העיר כחלק ממועצת נבחריה 

 לחמש שנים טובות עוד יותר. 

ובנימה אישית משהו, לפני שלושים שנה הגעתי לנס ציונה, יזמתי, 

ייצרתי יש מאין וחינכתי דור. שחלקכם עוד היו ילדים הטבעתי את 

ירועים העירוניים. לאחר עשור של עשייה, חותמי בעיר, בנוער ובא

הלכתי לעשות קצת לביתי, לא לפני שהבטחתי לך, יוסי, שעוד אחזור. 

הנה אני כאן. תודה לרביד ולילדים שלי, שלוקחים אחריות יום יום 

על מעשיהם, שנתנו את הסכמתם למעורבותי הציבורית לפני הרבה 

הקבוצה הגדולה של  שנים, עוד בוועדי ההורים. תודה לנבחרת, לכל

פעילי יש עתיד בנס ציונה, שנתנו ועוד יתנו לנו, את האנרגיות למה 

שאנחנו מתכוננים לעשות. ותודה ליוסי שבו, על שמירתך ההדוקה 

את העיר נס ציונה ותודה גדולה לכל תושבי העיר נס ציונה, שנתנו לנו 

 את אלפי הסיבות לעמוד כאן הערב. 

 

תודה רבה לחבר המועצה יעקב קורצי. בשם סיעת ש"ס יברך חבר  :תומרתדהר 

 המועצה, אלי לוי. 

 

ערב טוב. ראש העיר, חברי המועצה היקרים, קהל קדוש ונכבד. אני  :הואלילוי 

ילדים  12רוצה לספר את פרשת השבוע. יעקב אבינו התחיל לעבוד, 

קשה בגירים, כל אחד יותר צדיק מהשני. יעקב אבינו עובר תהליך 

מאוד בחיים שלו, אם זה הוא הולך לבית לבן, לבן הארמי, אדם רשע 

ומרושע, מרמה אותו עשרות מונים, עשרים שנה עובד אצלו ומרמה 

אותו בכל דרך שרק אפשרית. לאחר מכן, רחל אימנו נפטרת בדרך. 

אחר כך בתו. לאחר מכן, בנו נטרף כביכול, הילדים אומרים לו שהוא 

יעקב אבינו מגיע למצרים ואז במצרים, ברוך הוא נטרף על ידי חיה. 

וברוך שמו, רואה את בנו מלך על מצרים ואז מגיע לנחת רוח. אני 
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אספר סיפור קטן, להבין מה המשמעות של העניין. היה איזה בן אדם 

אחד, עשיר גדול, אבל מה? העושר שלו, איפה שהוא שם את היד 

ך לו. כל עשייה שהוא בתקופה שהוא רצה להיות יותר עשיר, לא הל

עושה, נופל, לא הולך, לא מצליח, לא מסתדר. הבן אדם נכנס לייאוש, 

עד שמגיע ממש למצב של עוני. אומר אני רוצה להתאבד, נמאס לי 

מהחיים. הולך לגבעות, חופר בור, חופר, חופר, איך שהוא בא להיכנס 

 לתוך הקבר, פתאום מישהו נותן לו מכה. "הלו?", אומר לו "מי

אתה?", אומר לי "אני, אני הנאחס". אומר לו "איזה נאחס?", אומר 

"אני החבר שלך הכי טוב, מיום שנולדת עד היום אני איתך". הוא 

אומר לו "אז מה אתה עושה פה?", אומר לו "אם אתה תתאבד, מה 

יש לי לעשות בחיים האלה? אין לי מה לעשות. אם אתה עכשיו 

, עזוב אותך, תראה איזה כיף ביחד". מתאבד, נגמר לי החיים. תישאר

הוא אומר "איזה כיף? הרסת לי את החיים, מה שאני עושה, לא הולך 

אס לי, אני מתאבד, אני נכנס מלי". אומר לו "לא, אני נמאס לי, אני נ

לקבר". אומר לו "רגע, אני אכנס לקבר". איך שהוא נכנס לקבר, ישר 

בודק שהוא לא יכול הבן אדם מכסה את הקבר, שם עליו אבנים, 

לקום ובורח. איך שהוא בורח, הוא מרגיש הקלה. איך שהוא מגיע 

הביתה, אשתו אומרת "איפה היית? איפה היית?", אומרת לו "איפה, 

מחפשים אותך כולם, מה מחפשים אותך? ארבע אנשים מחפשים 

אותך לעבודה". פותח, רואה כל אחד מהעבודה שהוא חיפש, כולם 

וא כבר בודק איזה עדיף לו ללכת. במשך שבוע שלם מחפשים אותו. ה

הבן אדם מאושר, חיים מאושרים, טוב לו בחיים. השכן שלו רואה 

שהכל טוב אצלו. פתאום הוא הולך מבסוט, נהנה מן החיים. אומר לו 

"תגיד לי, מה קרה לך?", הוא אומר לו "ברוך השם, הכל טוב, אני 

ומר לו "אבל מה קרה? לפני עובד הכל בסדר אצלי, מסודר בחיים". א

ימים אחדים היית על הפנים". הוא אומר לו "תשמע, הלך לי טוב, את 

הנאחס שלי קברתי בבית הקברות". אומר לו "איזה נאחס שלך?", 

הוא אומר לו "אתה לא מאמין? בוא", איך שהוא לוקח אותו למקום, 

נא "אתה רואה פה? פה קברתי אותו", וישר הוא בורח. הבן אדם קי

ממנו, אמר "מה, זה יכול להיות? בוא נראה". חופרים, חופרים, 

חופרים, איך שהוא פותח את הקבר, הוא רואה אותו, אומר "אל 

תשאל, הרג אותי הבן אדם, רצה לקבור אותי ולגמור עלי". "מה, בוא 

נחיה אותך". אמר לו "תשמע, זה שכן שלי, הוא שלח אותי אליך, 
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על מה שהוא עשה, הוא רוצה שתחזור אמר לי תשמע, הוא מתחרט 

אליו, הוא אוהב אותך, הוא אין כמוך". אומר לו "עזוב אותך, עזוב, 

תראה, הוא קבר אותי, רצה להרוג אותי". אומר לו "לא, באמת הוא 

אוהב אותך". הוא אומר לו "תשמע, אני אגיד לך את האמת, אתו אני 

ב, מעכשיו אני כבר לא חוזר אליו, אבל אתה נראה לי בן אדם טו

 אתך". 

רבותיי היקרים, חבריי המועצה, נבחרים חדשים וותיקים, תדעו לכם 

שיהיו קשיים, שיהיו מצבים לא נעימים, יהיו דברים לא טובים, אבל 

 תדעו לכם, אין ייאוש, תמיד יש לנו את התקווה. 

אני רוצה בהזדמנות לברך את ראש העיר בכל מעשה ידיו. בעזרת 

 השם, ואנחנו אומרים לו כולנו ביחד, עוד חמש שנים ועוד עשר שנים. 

 

 בשם סיעת ט"ב יברך חבר המועצה החוזר, יצחק כהן.  :תומרתדהר 

 

כב' ראש העיר, כב' חברי המועצה הנכנסת וחברים היוצאים, קהל  :יצחקכהן 

רוצה לברך את חברי המועצה הנכנסת ואת ראש העיר נכבד. אני 

לרגל היבחרכם. עלו והצליחו בכל תחום שיופקד בידכם ובמשימות 

 שיעדתם לביצוע. 

לחברי המועצה היוצאת, על תרומתכם בעבודה הציבורית שהיא ללא 

תמורה. לגבי עירנו נס ציונה, אני כילד זוכר את התפתחות נס ציונה 

יה ללא כביש ואבן גדולה היתה באמצע בתחילתו שעדיין רח' מגוריי ה

ופרדסים מסביב וברחוב רחבעם זאבי עלו הטרקטורים להוריד את 

הפרדסים ולבנות את הבניינים הראשונים שהיום אנו רוצים לבצע 

 בהם פינוי בינוי. 

בהמשך, כשכבר היו מתנ"סים, הם היו סגורים רוב הזמן והחצרות 

 יב להפעילם. מעלים עשבים, כי לא היה תקצ

והיום, זכינו שאנו עיר שנעשו בה הרבה השקעות ותשתיות, שיפור פני 

העיר ובעיקר השקעות בחינוך ובתי ספר והגנים, בנוער ובתרבות 

 הפנאי. 

בואו ונשלים ונהיה חלוצים לפני המחנה כמודל ארצי בנושא של 

העמקת החינוך היהודי לילדנו במסגרות הקיימות, ביסודי, בחטיבות 

 ובתיכון, ושמעתי שכבר יש בית ספר שהחל בזאת. 
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ומשהו לנשמה, בואו נשלים לנו, כולל אותי, כאנשים בוגרים, את בית 

 המדרש היהודי, שהוא נחלתו של הכלל ואינו שייך לסקטור מסוים. 

כמו כן, אנו בחינוך הדתי בנס ציונה צריכים לתת מענה המשך לבית 

יניים, תיכון דתי וכלל ת בוהספר היסודי הדתי, שזה החטיב

ה, וגם למסורתיים ואז נצטרך, אזי אפילו אזורי כאולפנת יהאוכלוסי

 אמית ופלך ברחובות ובגדרה. 

לסיום, אני מודה מראש על שיתוף הפעולה העתידי לכל החברים 

בעירייה. אני מודה לכל החברים שסייעו לי עד הלום בעזרת עידוד 

 י בתקופה הנ"ל. תודה רבה. עדרותיותמיכה. ולאשתי, שסבלה את ה

 

לפני שנעבור לטקס חתימה של הצהרת האמונים של חברי מועצת  :תומרתדהר 

פלוס של  18, אני מתכבד להזמין שוב לבמה את הרכב 12-העיר ה

הקונסרבטוריון העירוני, בניהולו המוסיקאלי של פיני שפידלר, 

 שישירו את השיר לתת ולקחת, מילים ולחן שלמה ארצי. 

 (מוסיקה)

 

פלוס. כעת ראש העיר וחבריי מועצת העיר  18תודה רבה ללהקת  :תומרתדהר 

 יחתמו על הצהרת אמונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



13 
 

 הצהרת אמונים
 12-של חברי מועצת העיר ה

 
את שליחותי   אני מתחייב/ת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה

 במועצה.

ציונה ביושר -תפקידי כחבר/ת מועצת העיר נסהנני מצהיר/ה בזאת כי אמלא את 

 .וברוח הקוד האתי של עיריית נס ציונה ציבורי

הנני מתחייב/ת לפעול כמיטב יכולתי לפיתוחה של העיר, לשימור אתריה, לקידומה 

 ולשיפור איכות החיים בה לרווחת כל תושביה.
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 עו"ד שאול רומנו             שמואל מזרחי                                   
 
 

 אבירז                שחר רובין                לירן יגודה-ציפי זילברמן           טלי חייט
           
 
 
 אורן יגאנה                 ד"ר הדס שחורי               עמוס לוגסי              סמדר אהרוני  
 

            
 יעקב קורץ (קורצי)         יהודה חיימוביץ'              אליהו לוי                    יצחק כהן

 
 
 

 חתמו. ו הצהירו הטקס וכולםהשלמנו את החלק החוקי של  :תומרתדהר 
כעת אני מבקש לציין את חברי המועצה היוצאת שניפרד מהם הערב 

         ונודה להם על תרומתם ופועלם למען העיר נס ציונה ותושביה: 

 ד"ר רינה ארז, יהודית נוי, נאור ירושלמי ואביעד שי. 

רי אני מתכבד להזמין את ראש העיר לדברי סיום ונעילה, שיעניק לחב

 המועצה היוצאים שי פרידה. 
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אני רוצה להעניק לחברי המועצה היוצאת שי מזכרת, מדליה  :ראש העירייה

שנה לנס ציונה, שאנו מעניקים רק  120שעשינו במיוחד לקראת 

לאנשים בודדים וכתוב: בהוקרה על פועלך ותרומתך של חבר מועצת 

  , על החתום ראש העיר.2008-2013בין השנים  11העיר 

 

 (הענקת שי לחברי המועצה היוצאים). 

 

אני רוצה להודות למנהלת מחלקת האירועים של קרית התרבות,  :תומרתדהר 

עדי, לצוות ההגברה, לצוות הצילום שלנו, לצוות אשכול הפיס ולכל 

 מי שעמל על הפקת אירוע זה. 

 אני מבקש לעמוד לשירת התקווה. 

 
 
 
 
 
 

 !הישיבה ננעלה
 
 
 
 

 

_______________________         _____________________ 
 , ראש העירריו"-שבו יוסי  העירייה ל, מנכ"נגר-לוי עמיקם
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