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 לוקוטורפ

 2018בנובמבר  27, מתאריך 1חגיגית מס'  מליאהישיבת 

 ציונה-של העיר נס 13 -למועצת העיר ה 

 

ראש העירייה, רמי סקליטר, אריאל אלמוג, נאור ירושלמי, -שמואל בוקסר :נוכחים

לוי, שחר  הוסמדר אהרוני, גיל אנוקוב, שאול רומנו, שמואל מזרחי, אלי

 שקולניק. -אבירז, עמוס לוגסי, מאיה פז-יגודה, טלי חייטרובין, לירן 

 

 פנינה זיו.  :חסרים

 

 )קטע נגינה(

 

תודה רבה לרביעיית הסקסופונים של הקונסרבטוריון העירוני שביצעו את  :תומר תדהר

. ערב טוב לכב' ראש העיר, מר השיר "אהבתיה", לפי הלחן של יעקב הולנדר

שמואל בוקסר ורעייתו הגב' חגית. ערב טוב לראשי העיר בעבר, מר יוסי שבו 

פסקי. ערב טוב לחברי מועצת העיר וורעייתו הגב' ורדה. ערב טוב למר ניסן קר

ובני משפחותיהם. ערב טוב לרב העיר אברהם צוריאל שליט"א. ערב טוב קהל 

. מאוד 13-ת מליאה חגיגית של מועצת העיר הנכבד, ברוכים הבאים לישיב

מרשים לראות את הקהל הגדול שהגיע הערב. ראשית, אני מתכבד להזמין 

לבמה את יו"ר ועדת הבחירות, מר עמי הרמן, להציג את תוצאות הבחירות 

 . 30.10.2018-לרשות המקומית נס ציונה, שנערכו ב

 

תו חגית, ראש העיר היוצא יוסי שבו ראש העיר הנבחר, שמואל בוקסר ורעיי :עמיהרמן 

ורעייתו ורדה, כב' הרב אברהם צוריאל שליט"א, מנהלת הבחירות מטעם 

ועדת הבחירות, מנכ"ל העירייה עמיקם ומשרד הפנים, אורלי צרפתי, חבריי ב

טוב, חברי מועצת העיר היוצאת, חברי -ועדה נירה שםו, מזכירת הנגר-לוי

ית נס ציונה ועובדיה, אורחים יקרים, קהל מועצת העיר הנכנסת, מנהלי עירי

 נכבד, ערב טוב. 

הערב הזה התכנסנו לאירוע חגיגי בתולדות העיר נס ציונה, ערב של כינון  

וישיבתה הראשונה בקדנציה הנוכחית. היום אתם  13-מועצת העיר ה

מתחילים קדנציה חדשה של מועצת העיר, קדנציה של חמש שנים. נבחרתם על 
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עיר נס ציונה ואתם מחויבים לייצגם בנאמנות ובמסירות. ידי תושבי ה

הבחירות שהתנהלו בעירנו משקפות את האיכות של נס ציונה, התנהלו בצורה 

 שקטה, הוגנת, עם אחווה, בחירות ענייניות בעיר מאוחדת. 

ועדת הבחירות עם נבחרים כאלה, עם והיה לי הכבוד והעונג לעמוד בראש  

כזה. הבחירות האלה הוכיחו לנו שעד כמה נס ציונה סיעות כאלה ועם ציבור 

 איכותית, מאוחדת ואכפתית. 

ברצוני לברך את חברי המועצה שאינם ממשיכים בקדנציה זו ובראשם ראש  

שנה האחרונה, יוסי שבו. ציפי זילברמן, ד"ר הדס שחורי, אורן  25-עירנו ב

ויצחק כהן וברכת הצלחה לחברי  'יגאנה, יעקב קורצי, יהודה חיימוביץ

המועצה החדשים: שמואל בוקסר ראש העיר הנבחר, ד"ר רמי סקליטר, מאיה 

 אל אלמוג ופנינה זיו. יפז שקולניק, נאור ירושלמי, גיל אנוקוב, אר

 נעבור לתוצאות הבחירות:  

. תוצאות הבחירות לראש העיר: 34,149בעלי זכות הצבעה בנס ציונה היו  

 . 8,702-קולות. שחר רובין 12,871-רשמואל בוקס

 תוצאות הבחירות למועצת העיר: 

 . לפי הרשימות: 22,880סך הכל מצביעים  

 4, מקנים 22.08%קולות, שהם  4,979 -טוב לנס ציונה בראשות שמואל בוקסר  

 מנדטים. 

 מנדטים.  3, 16%קולות,  3,607 -נ.י. נאור ירושלמי  

 מנדטים.  3, 15.52%קולות,  3,498 -לב בראשות שחר רובין  

 מנדטים.  2, 11.51%קולות,  2,596 -נטו בראשות שאול רומנו  

 , מנדט אחד. 8.61%קולות,  1,941 -נס ציונה אחת בראשות אריאל אלמוג  

 , מנדט אחד. 5.72%, 1,291ש"ס בראשות אלי לוי,  

 . 7.71%קולות,  1,739 -קול נס ציונה בראשות עמוס לוגסי  

ואם המכסה  4.95%קולות, שהם  1,117 -הבית היהודי בראשות יצחק כהן  

קולות בשביל לקבל  10קולות, זאת אומרת חסרו להם  1,127יתה ילמנדט ה

 את המנדט. 

 27, להם חסרו 4.88%קולות,  1,100קיבלו  'יש עתיד בראשות יהודה חיימוביץ 

 קולות לקבל את המנדט. 

 . 3.2%קולות שהם  678ת  ערן רפאל, קיבלו הסיעה האחרונה גשר בראשו 

 1,127מהמכסה זה  75%קולות. סך הכל  1,503תה ימכסה למעשה למנדט הי 

 קולות. 

 זהו חלוקת המנדטים ואלו חלוקת קולות.  
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לסיום, אני רוצה להודות לכל מי שנטל חלק במערכת הבחירות, לאורלי צרפתי  

נגר -לויימים להצלחת הבחירות. לעמיקם לילות כהנהדרת, המיוחדת, שעבדה 

טוב, המזכירה הנפלאה -מנכ"ל העירייה, שדאג לכל דבר וכמובן לנירה שם

שעבדה ועזרה לכל הסיעות כאחד וכמובן לכל חברי ועדת הבחירות, תודה 

 וערב טוב לכולם. 

 

ועדת הבחירות, מר עמי הרמן. כעת אני מתכבד להזמין ותודה רבה ליו"ר  :תומרתדהר 

 של העיר נס ציונה:  13-לבמה את ראש העיר וחברי מועצת העיר ה

אהרוני, -כב' ראש העיר מר שמואל בוקסר, חברת המועצה הגב' סמדר מוצפי 

שקולניק, חבר -חבר המועצה מר רמי סקליטר, חברת המועצה גב' מאיה פז

חבר המועצה מר אליהו לוי, חבר המועצה מר אריאל  המועצה מר עמוס לוגסי,

אלמוג, חבר המועצה מר נאור ירושלמי, חבר המועצה מר גיל אנוקוב, חבר 

, חבר המועצה מר אבירז-המועצה מר שחר רובין, חברת המועצה גב' טלי חייט

לירן יגודה, חבר המועצה מר שאול רומנו, חבר המועצה מר שמואל שולי 

ציין שנבצר מחברת המועצה הגב' פנינה זיו להשתתף בישיבה מזרחי. אני רק א

 עקב נסיעה לחו"ל. 

 

 )קטעי קריאה של הילדים(

 

תודה רבה לילדים המקסימים, איזו הפתעה נעימה. אני מתכבד להזמין לבמה  :תומרתדהר 

 את רב העיר, אברהם צוריאל שליט"א, לשאת דברי תורה. 

 

הנכנס מר שמואל בוקסר ורעייתו חגית, כב' ראש כב' ראש העיר  :הרב צוריאל שליט"א

העיר היוצא מר יוסף שבו ורעייתו ורדה, כב' ראש העיר מלפנים מר ניסן 

קרופסקי, חברי מועצת העיר לשעבר, בהווה, סגני ראש העיר לשעבר ובעזרת 

השם בעתיד, קהל נכבד. אפשר לומר היום את הפסוק "זה היום עשה השם 

ם שמחכים לו זה יום של חג. זה היום עשה השם שנגיל נגילה ונשמחה בו". יו

ונשמח בשמחה רבה. אבל השמחה לא רק בערב זה. השמחה צריכה ללוות 

אותנו חמש שנים, זה תלוי הרבה בכם היושבים כאן על השולחן. השמחה 

שנה,  2,000-שלנו, הברכה שלנו היא בכם. לא רחוק מכאן בעיר יבנה לפני כ

ש, היה נשיא המדינה גלום ירושלים ליבנה רב"ן אחרי חורבן בית המקד

גמליאל הנשיא. פנה אליו חברו רבי יהושע מגדולי התנאים ואמר לו: "אתה 

נבחרת לתפקיד ציבורי, נשיא העם היהודי, רב"ן גמליאל הנשיא. אתה יודע 
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שישנם שני תלמידי חכמים, רבי אלעזר ורבי יוחנן, שהם יודעים בחוכמתם 

, יודעים לעשות חישובים כמה טיפות מים יש בים זה ובים כמה טיפות יש בים

זה, באוקיאנוס זה ובאוקיאנוס זה. יודעים לעשות חישובים מדהימים ואין 

להם פת לאכול ובגד ללבוש. תפקידך כנשיא לדאוג להם, לפרנסתם, למחייתם 

של תושבי עירך, בני עמך, שאתה הנשיא שלהם". אמר רב"ן גמליאל: "אני 

תפקיד", והוא שלח להם והציע להם תפקיד נכבד, תפקיד  אציע להם

מוניציפאלי, אינני יודע אם ראש עיר, סגן ראש עיר, חבר מועצה, אבל בוודאי 

אחד משלושתם. שלח להם "אתם מקבלים מינוי ללא בחירות, פה אחד מנשיא 

המדינה". סירבו, לא בא. שלח להם בשנית, ענו לשליח "תגיד לכב' הנשיא, 

מקווים שלא יפגע, אנחנו לא מוכנים". שלח להם בשלישית: "אתם אנחנו 

פוגעים בכב' הנשיאות. לא יתכן שתסרבו, תבואו לפה ותנמקו למה לא". באו 

תה העיר הבירה האזורית של מלך ישראל, יאליו ליבנה, כנראה שאז זו הי

שנה,  2,000שהנשיא ישב ביבנה, כי אז, יוסי, עוד לא היה נס ציונה באזור לפני 

ואז הגיעו עד יבנה ירושלים ואמרו לו "אנחנו חושבים שאיננו מסוגלים לשאת 

את העול של הציבור והכבוד. הכבוד יכול להסיט את דעתנו ולהפוך אותנו 

לאנשים בעלי גאווה וזחיחות". אמר להם רב"ן גמליאל הנשיא: "כסבורים 

יפאלי זה לא אתם ששררה הצעתי לכם? עבדות הצעתי לכם. תפקיד כזה מוניצ

תפקיד של שררה, מלשון שר. הצעתי לכם עבודה, שליחות, למלא את 

המצברים, לתת למחיים בגדים ומזון לתושבים, לתת להם את הצורך 

היומיומי שלהם, חינוך לילדים, לקיים כל מחייתם, חיים בעיר נצרכים 

לתושבי העיר והנהגת העיר יותר מאשר שררה, שרים מהממשלה". אנשים 

שים יותר בסיוע המוניציפלי מאשר מסיוע לאומי או ממשלתי ולכן כעס משתמ

עליהם ונזף בהם למה אתם מסרבים. שמעו את הדבר, נאותו לקבל את 

התפקיד. הסיפור הזה מתאים גם לכם. אתם לא באים לקבל את השררה, 

למרות ששררה זה חלק בלתי נפרד, כמו שרב"ן גמליאל כתב בצוואתו: "זרוק 

דים, הנהג נשיאותך ברמה". התפקיד של נשיא להתנהג ברמה, מרה בתלמי

לשמור על מרחק, לשמור על רמה ומעמד, אבל אומרת הגמרא, כל זה בצנעה. 

בצנעה ידע כל הזמן את מעמדו, את מקומו ובכך אני רוצה לברך אתכם, חברי 

המועצה הנבחרים, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם את היכולת, את 

לדעת מתי לנהוג את הנשיאות ואת התפקיד ברמה כשררה ומתי  התושייה

להרגיש כעבדות, שליחות, לתת לתושבים, כעבד לתושבים ולא כנבחר מורם 

מעם. יהי רצון שתשכילו בקדנציה הזאת, בחמש השנים הבאות, ישבתי כאן 

, אי אפשר להתעלם 13-מול השילוט היפה ואני רואה שזה מועצת העיר ה
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אהבה. א.ה.ב.ה ביחד  יהה לא רק גיל של בר מצווה, זה גימטריז 13מהמספר, 

. זה אומר שהקדנציה שלכם צריכה להיות באהבת ישראל, אהבה 13זה 

ביניכם, אחדות בתוך המועצה. אם אוהבים אחד את השני, לא מרימים קול 

אחד על השני, פותרים בעיות. גם ויכוחים הופכים לחילוקי דעות ולא מריבות 

, אהבה לציבור הגדול שנמצא כאן ונמצא בביתם, יהי רצון שהחיבור ומעל הכל

בין הקהל, בין הקהילה בנס ציונה לנבחרים יביא ברכה רבה לשני הצדדים 

, זה חצי יובל, שנים, שניהלת את 25ותודה רבה מיוחדת למר יוסי שבו על 

ך העיר בתבונה, בכישרון. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לך, שיקוים ב

הכתוב שיוסיפו זקנה, יוסיפו ברכה וחיים, אורך ימים באמונה ושמאלה אושר 

וכבוד, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם בריאות, נחת ושמחה ותמיד תוכלו 

להסתכל אחורנית על הפעילות שהשקעתם בעיר מתוך אהבה, שמחה וברכה 

 ובריאות עדי עד. 

 

ן לבמה את ראש העיר היוצא מר יוסי תודה רבה לכב' הרב. אני מתכבד להזמי :תומרתדהר 

 של נס ציונה.  12-שבו לשאת דברים בשם מועצת העיר ה

 

ערב טוב לכולם. ערב טוב לראש העיר הנבחר, מר שמואל בוקסר ורעייתו  :יוסישבו 

עדת הבחירות מר עמי הרמן, מר ניסן קרופסקי ראש העיר ווחגית, יו"ר 

עצת העיר הנבחרים וחברי מועצת לשעבר, כב' הרב צוריאל שליט"א, חברי מו

, נציגת משרד הפנים הגב' נגר-לויהעיר המסיימים, מנכ"ל העירייה מר עמיקם 

עדת הבחירות, בני משפחות וצרפתי, מנהלי עיריית נס ציונה ועובדיה, חברי ו

הנבחרים, אורחים נכבדים. ערב טוב. באנו לכאן הערב להתכנסות הראשונה 

. אני כאן כנציג המועצה היוצאת והמסיימת 13-של מועצת העיר הנבחרת ה

את תפקידה לאחר חמש שנות פעילות לטובת הציבור. בראשית, ברצוני לברך 

את ראש העיר הנבחר מר שמואל בוקסר ומאחל לו הצלחה, לו ולכל חברי 

מועצת העיר, כי הצלחתם היא הצלחת תושבי נס ציונה. אני מברך גם את 

מר עמי הרמן על עבודה מושלמת ושמירה על  ועדת הבחירות והעומד בראשהו

 ההליך הדמוקרטי. 

תודה גם לנציגת משרד הפנים הגב' צרפתי על הליווי, הסיוע וההקשבה לאורך  

כל התהליך ולכם, הנבחרים החדשים, שאחדים מכם כבר שלושים שנה חברי 

מועצה. זכרו שנבחרתם על ידי התושבים ותפקידכם העיקרי כנציגי ציבור הוא 

לתת שירות. שירות בנס ציונה זה שירות מחינוך ועד שירות איסוף אשפה, 

כולל צואת כלבים. מדיניות של עירייה והיכולת להתייעל לאורך זמן לשיפור 
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השירות, אנחנו הפורשים מפקידים בידיכם עיר מובילה בכל התחומים, שמרו 

 על נס ציונה ובהצלחה לכולם. תודה רבה. 

מה, אני מבקש שכולנו כאן ניזכר במנהל מצטיין בעירייה, לפני שאני יורד מהב 

 דרור מרגלית זיכרונו לברכה. 

 

תודה רבה ליוסי שבו. מאחלים לך אריכות חיים. אני מתכבד להזמין לבמה  :תומרתדהר 

 את שלישיית הזמרות תהילה איבגי, ליליאנה לוינסון ושי לייטר

מהקונסרבטוריון העירוני לבצע את השיר משהו חדש מתחיל, מילים אילאיל 

 תמיר לחן דני רובס. 

 )קטע שירה(

 

ושי מהקונסרבטוריון העירוני. כעת ראש העיר וחברי  תודה לתהילה, ליליאנה :תומרתדהר 

המועצה יחתמו על הצהרת האמונים כקבוע בחוק. ראש העיר יחתום ראשון 

ולאחריו חברות וחברי המועצה, שיתבקשו לקרוא את ההצהרה בקולם 

 ולהוסיף את חתימתם.

 

 )חברי המועצה חותמים ומצהירים אמונים(.

 

 עשרה שלושעיר ההצהרת אמונים של חברי מועצת ה

 "הנני מצהיר/ה בזאת, כי אמלא באמונה שלמה וביושר ציבורי את תפקידי 

 כחבר/ת מועצת העיר נס ציונה.

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

 איכות החיים בה לרווחת כל תושביה, זאת על פי חוקי המדינה, 

 העזר העירוניים וברוח הקוד האתי של עיריית נס ציונה". בהתאם לחוקי

 

 ציונה-טוב לנס  -שמואל בוקסר

 ציונה-טוב לנס   -רמי סקליטר

 ציונה-טוב לנס  -סמדר אהרוני

 ציונה-טוב לנס  - שקולניק-מאיה פז

 ציונה ירוקה-נס -נאור ירושלמי

 ירוקה ציונה-נס -גיל אנוקוב

 ציונה נטו-נס -שאול רומנו

 ציונה נטו-נס -שמואל מזרחי

 לב למשפחה ולירוקים   -שחר רובין

 למשפחה ולירוקים לב   -לירן יגודה

 לב למשפחה ולירוקים  - אבירז-טלי חייט

 ציונה-קול נס  -עמוס לוגסי

 הספרדים התאחדות  -אליהו לוי

 ציונה אחת-נס  -אריאל אלמוג
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 :לא נכחה

 ציונה ירוקה -סיעת נס  - זיו פנינה

 

אני מתכבד להזמין את כב' ראש העיר הנבחר, מר שמואל בוקסר, לשאת  :תומרתדהר 

 דברים. בבקשה. 

 

ערב טוב. רב העיר, הרב אברהם צוריאל שליט"א, ראשי העיר הקודמים, יוסי  :שמואלבוקסר 

, חברי מועצת העיר, שאול, שולי, שחר, טלי, לירן, עמוס, שבו וניסן קרופסקי

נאור, גיל, פנינה, אריאל, אליהו, רמי, סמדר ומאיה. אורחים ואורחות יקרים. 

אנו מכונסים היום, מועצה חדשה נבחרת, כאשר בידינו הופקד המנדט לנהל 

את העיר. המילה מנדט במקורה הלטיני מגיע מן השורש ש.ל.ח, שלח ואכן 

י שליחות ושולחנו הם תושבי העיר, שכנים, חברים, משפחה שהפליאו זוה

ולקחו חלק פעיל במערכת הבחירות, הוכיחו כי הם חדורי רוח דמוקרטית, 

נכונים לשאת באחריותם הציבורית. אני מאמין כי זוהי חובתו האזרחית של 

כל תושב ותושבי נס ציונה עמדו במשימה בכבוד, אך כעת הגיע זמן חובתנו 

אנו. אנחנו כולנו כותבים היום פרק נוסף בתולדות נס ציונה. בידינו ההחלטה 

כתב פרק זה, מה תהיה השפעתנו בחמש השנים הקרובות והאם יכיצד י

פעילותנו המשותפת תהיה השלם הגדול מסך חלקיו, או תוביל להתעלמות 

 מהעיקר ועיסוק בטפל. 

רד מהזירה הפוליטית, אני לצד חילוקי דעות ואי הסכמות, שהם חלק בלתי נפ 

מבקש להציע מספר עקרונות מנחים, היכולים להוות עבורנו אתגר למצוינות 

וייחודיות. כפי שציינתי בהזדמנויות קודמות, תפקיד ראש העיר ומחובתי 

הציבורית מהווים עבורי סגירת מעגל דרך אבי יצחק, סבי ירמיהו, סבא של 

א מייסד נס ציונה. גדלתי והתחנכתי אמי יהודית, משה לרר ואביו ראובן, הו

באווירה שבה העניין הציבורי הוא חלק בלתי נפרד מהאישי. ובסיפור חייהם 

אני מוצא את ההשראה כחוט מקשר הנמתח בין דור המייסדים בשלהי המאה 

 . 21-אלינו החיים בסוף העשור השני של המאה ה 19-ה

המפעל הציוני. בבחירתו מייסד נס ציונה היה אולי אחד מראשי היזמים של  

ובהחלטתו לעלות לארץ ישראל, גילה ראובן לרר אומץ לקום ולעשות מעשה 

חסר תקדים בתולדות הציונות. ראובן הקדים את זמנו, הלך כנגד כל 

הסיכויים ושילם על כך מחיר כבד. במעשיו הוא הגשים את חלומו ואמונתו 

המנחה הראשונה שאני  ובנוסף לכך עשה למען דורות. התעוזה היא העיקרון

מניח בפנינו, חברי המועצה, עובדי העירייה ותושבי העיר. היוזמה צריכה לרגש 



8 
 

ולא להרתיע. היוזמה צריכה לאתגר ולא לייאש. היוזמה צריכה להוביל וללוות 

 את עבודתנו היומיומית כשליחי ציבור. 

ית אך תה דתיראובן לרר היה יהודי אדוק ומקיים מצוות. מהות עלייתו הי 

למעשה הוא היה פעיל ציוני שלא חשש מאתגרים ומאימוץ טכנולוגיות חדשות 

בתחום המכוורת והכרם, זוהי דוגמא יפה לשילוב בין מסורת ובין חדשנות. 

המפגש עם החדש והלא נודע, היכולת להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים 

מיות חדשים, רעיונות מהפכניים וההתבוננות המתמדת אל העתיד באופטי

ואומץ, זה העיקרון השני שינחה אותנו. על אף שהיוזמה והתעוזה היו של איש 

אחד, גם ראובן לרר הבין את הצורך בקהילה. האמונה והמסורת הובילו את 

הדרך, אולם הפרגמטיות והרצון ליצור ולפתח סימנו את היעד. עם הגיעו 

ך הבנה שהשיתוף אדי אל חנין, הוציא קול קורא לקיבוץ מניין יהודי מתוולו

הוא המפתח למימוש החזון. "שתף, שתף" אומרים היום כל ילד וילדה על כל 

תמונה באינסטגרם, על כל פוסט בפייסבוק וכבר אומרים לי שהפייסבוק זה 

עניין של זקנים ומי יודע באיזה אפליקציה נשתמש כולנו בעוד שנה או 

השיתוף הראשון חייב  שנתיים. "שיתוף" הפכה מילת המפתח של חיי היומיום.

להיות בינינו, חברי המועצה. גם אם נהיה לעתים משני צדי המתרס, נחזיק 

בדעות שונות ואולי אף ניגרר לעימותים, בואו ננסה ליצור ביחד מציאות שונה 

של מטרה משותפת, של עבודה מאומצת ביחד, על מנת שבעוד חמש שנים 

 עמלנו.  נסתכל לאחור וכולנו נוכל להרגיש גאים בפרי

ובאותה רוח אני מתחייב אל מול הצעות מהותיות, טיעון משכנע, הסבר  

מנומק, הדלת תהיה פתוחה ולא תמצאו בן ברית נאמן ונכון ממני. ואם ניתקל 

בפוליטיקה קטנה, הצבת מכשולים סתמיים והתנצחויות מיותרות, לא תמצאו 

ן תושבי יריב נחוש ממני. נהפוך כל יום של עבודה ליום של עשייה ממשית למע

 העיר. 

תושבי העיר נס ציונה הם המעגל הנוסף של השיתופיות. בעידן בו אנו חיים  

האחריות הציבורית לא נגמרת בהצבעה בקלפי. הרצון והנכונות שלנו לשתף 

את התושבים היא דו כיוונית וגם על תושבי העיר מוטלת האחריות להיות 

כנסויות ובפעילויות נוכחים ברשתות החברתיות, בפורומים השונים, בהת

 עירוניות. 

זהו גם אתגר טכנולוגי לא פשוט. יישומן של מערכות מידע וממשקי שיתוף  

הוא תהליך מורכב הדורש התגייסות מירבית מכל השותפים. שיתוף הוא 

העיקרון המנחה השלישי אשר יכול לאחד את כולנו, חברי המועצה, וכוחו 

והחדשנות לשפה משותפת, שתעזור  להפוך יחד עם עקרונות היוזמה, התעוזה
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לנו ליצור ביחד מציאות שונה ומיוחדת, כיאה לנס ציונה. עלינו לאמץ סוג חדש 

של דיאלוג ותרבות דיון המונעים מהבנת האחריות הגדולה המוטלת על 

כתפינו. דיאלוג פורה בינינו משמעו הצלחה וודאית בטיפול בנושאים החדשים 

וד הדדי ותרבות דיון יובילו לכך שכל הנושאים, שיונחו על שולחן המועצה. כב

קטנים כגדולים, יזכו לתשומת לב וייהנו מהניסיון של כולנו, ולא פחות חשוב, 

 מרוח של אחווה ודבקות במטרה. 

זוהי הזמנתי אליכם, חברי מועצת העיר, לא מתוך תמימות וזחיחות דעת, כי  

וח חדשה, רוח המכבדת אם מכוונה כנה לפתוח את כהונתי ואת כהונתכם בר

את המסורת ושואפת לחדשנות, המונעת מיוזמה ומתעוזה ומאמונה שניתן 

 להגיע לשיתוף אמיתי בינינו ועם התושבים, אותם אנו מייצגים. 

ואם יורשה לי בנימה אישית לומר שבמעמד זה, בנוסף לתמיכה הציבורית לה  

שאת זכותה ושבחה  זכיתי, אני מרגיש מחוזק על ידי משפחתי. רעייתי חגית

בהצלחתי אין לתאר, בנותיי מיכל, נטע, אירית ונעמה, חתניי ונכדיי, 

 שבלעדיהם לא הייתי עומד פה בפניכם. 

אך יותר מכך, ציינתי בתחילת דבריי כי זוהי סגירת מעגל והרשו לי לחלוק  

עימכם את הכבוד והגעגועים שאני חש לסבי, מוכתר המושבה ירמיהו בוקסר, 

גואל אדמות, ראש משפחה, איש תרבות וציוני בכל רמ"ח איברי ואל חקלאי, 

הוריי, יהודית בוקסר לבית איימן ויצחק בוקסר, חקלאי, פעיל ציבור, מייסד 

הסקציה. לכם חובי המוסרי והערכי ואת המעגל שהתחיל לפני חמישה דורות 

 אני סוגר היום. 

 תודה רבה.  

 

מואל בוקסר. כולנו מאחלים לך שתעלה ותצליח תודה רבה לראש העיר מר ש :תומרתדהר 

 בתפקידך הרב. 

נודה לכל מי שנטל חלק בהפקת אירוע חגיגי זה ולשירת התקווה הקהל  

 מתבקש לעמוד. 

 

 )שירת התקווה(

 הישיבה ננעלה !

_________________   ______________________ 

 ראש העירייה  - שמואל בוקסר   מנכ"ל-לוי-עמיקם נגר


