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 1 

 2 המניין שלא מן מישיבת מליאה  1מס'  פרטיכל 

 3 12.12.2018ד' בטבת תשע"ט  , רביעיאשר התקיימה ביום 

 4 

 5  :משתתפים

 6  ויו"רראש העירייה   -  עו"ד אבי גרובר

 7 מנכ"לית העירייה -  גב' שירלי פאר יגרמן

 8 חבר מועצה  -  מר יעקב קורצקי

 9 חבר מועצה  -   עו"ד עידן למדן

 10 חבר מועצה  -    מר גיא קלנר

 11 חבר מועצה -  מר שמואל גריידי

 12 מועצהחברת   -    גב' דברת וייזר

 13 חבר מועצה -  מר מיכאל דורון

 14 חבר מועצה -    מר עופר קליך

 15 חבר מועצה -    מר רביד פלד

 16 חבר מועצה -    ד"ר צחי שריב

 17 חברת מועצה -  גב' בת שבע אלקובי

 18 חברת מועצה -    גב' ענבל דדון

 19 חבר מועצה -    ותמר ירון גד

 20 חברת מועצה -    פרופ' נטע זיו

 21 חבר מועצה -    לב-מר רמי בר

 22 חבר מועצה -    מר רוני בלקין 

 23 ישיבה חגיגית    

 24מר אבי גרובר, חברי מועצת העיר היוצאת והנכנסת ובני  ר' העירייה  עומר שילון:

 25משפחותיהם. מנכ"לית העירייה, מנהלי האגפים והמחלקות, תושבים 

 26קרים. ערב טוב וברוכים הבאים לישיבת מועצת העיר הראשונה י
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 1 לקדנציה זו. אני עומר שילון, יושבת ראש מועצת הנוער העירונית. 

 2ואני גפן מרכוס דוברת מועצת הנוער. אנו נרגשות ושמחות לפתוח ערב   גפן מרכוס:

 3חגיגי זה, ברשותכם, נזמין כעת את חברי מועצת העיר הנבחרים על 

 4שבע אמונים למדינת ישראל. כל חבר מועצה שנקריא את הבמה להי

 5שמו יעלה לבמה, ישבע, יחתום את שמו, ויתפוס את מקומו בשולחן 

 6 המליאה. 

 7בטרם אזמין את חברי מועצת העיר, אנו מתכבדות להזמין אל שולחן   עומר שילון:

 8מזכירת  ,המליאה את מנכ"לית העירייה, הגב' שירלי פאר יגרמן

 9 את מקומה בבקשה. המועצה לתפוס 

 10אני מתכבדת להזמין את מר אבי גרובר ראש העיר להישבע  ,קהל נכבד  גפן מרכוס:

 11 אמונים למדינת ישראל. 

 12אני, גרובר אבירם מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   מר אבי גרובר:

 13 באמונה את שליחותי במועצה. 

 14 גברת דברת וייזר. אני מתכבדת להזמין את חברת המועצה ה  :עומר שילון

 15אני וייזר דברת, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  גב' דברת וייזר:

 16 באמונה את שליחותי במועצה. 

 17 אני מתכבדת להזמין את חבר המועצה מר מיכאל דורון.   עומר שילון:

 18אני דורון מיכאל, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  מר מיכאל דורון:

 19 ה את שליחותי במועצה. באמונ

 20 אני מתכבדת להזמין את חבר המועצה מר יעקוב קורצקי.   עומר שילון:

 21 אני קורצקי יעקב מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  מר יעקב קורצקי:

 22 באמונה את שליחותי במועצה.  

 23 אני מתכבדת להזמין את חבר המועצה מר עופר קליך.  עומר שילון:

 24 אני קליך עופר מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה  :מר עופר קליך

 25 את  שליחותי במועצה.  

 26 אני מתכבדת להזמין את חבר המועצה מר רביד פלד.  עומר שילון:
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 1 אני פלד רביד מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה :מר רביד פלד

 2 את שליחותי במועצה.   

 3 . בבדת להזמין את חבר המועצה ד"ר צחי שריאני מתכ עומר שילון:

 4 אני שריב צחי מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה  :בד"ר צחי שרי

 5 את שליחותי במועצה.  

 6 אני מתכבדת להזמין את חברת המועצה הגברת בת שבע אלקובי. עומר שילון:

 7 גב' בת שבע

 8 נים למדינת ישראל ולמלא אני אלקובי בת שבע  מתחייבת לשמור אמו אלקובי:

 9 באמונה את שליחותי במועצה.  

 10 אני מתכבדת להזמין את חבר המועצה מר דני לביא. עומר שילון:

 11 אני  לביא דני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה  מר דני לביא:

 12 את שליחותי במועצה.  

 13 נבל דדון.אני מתכבדת להזמין את חברת המועצה הגברת ע עומר שילון:

 14 מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  אני דדון ענבל :גב' ענבל דדון

 15 באמונה את שליחותי במועצה.  

 16 אני מתכבדת להזמין את חבר המועצה מר ירון גדות.  עומר שילון:

 17 אני גדות ירון  מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה  מר ירון גדות:

 18 במועצה. את שליחותי 

 19 אני מתכבדת להזמין את חבר המועצה מר גיא קלנר.  עומר שילון:

 20 אני קלנר גיא   מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה  מר גיא קלנר:

 21 את שליחותי במועצה. 

 22 אני מתכבדת להזמין את חבר המועצה מר שמואל גריידי.  עומר שילון:

 23 מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   אני שמואל גריידי :מר שמואל גריידי

 24 באמונה את שליחותי במועצה. 

 25 אני מתכבדת להזמין את חבר המועצה מר עידן למדן.  עומר שילון:

 26 מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  אני עידן למדן  מר עידן למדן:
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 1 באמונה את שליחותי במועצה. 

 2 ן את חברת המועצה הפרופ' נטע זיו. אני מתכבדת להזמי עומר שילון:

 3 לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   תמתחייבזיו נטע אני  :פרופ' נטע זיו

 4 באמונה את שליחותי במועצה 

 5 אני מתכבדת להזמין את חבר המועצה מר רמי בר לב. עומר שילון:

 6אמונים  מתחייב לשמור אני רמי בר לב הבן של אהובה ואמנון ז"ל :מר רמי בר לב

 7 למדינת ישראל ולמלא  באמונה את שליחותי במועצה.

 8 אני מתכבדת להזמין את חבר המועצה מר רוני בלקין.  עומר שילון:

 9מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  באמונה  אני בלקין רוני :מר רוני בלקין

 10 את שליחותי במועצה.

 11להיפרד ולהעניק שי לכל אחד  ורגע לפני שתצאו לדרך, אנו מבקשות  עומר שילון:

 12 מתשעת חברי המועצה היוצאת.  

 13 מר טל עזגד,  גפן מרכוס:

 14 מר רפאל בראל.  

 15אני חורג מהמנהגים ואני רוצה להגיד לכם, קודם כל אני מברך את כל  מר רפאל בראל:

 16ן בה החברים החדשים במועצת העיר. זו לא עבודה קלה. זו עבודה שאי

 17שכר, ואין שכר בצידה. אל תתפלאו שאנשים יעירו אתכם בשתים עשרה 

 18בלילה ולהגיד בחרתי לך, לך תדאג לי, כאשר הוא אפילו לא מכיר את 

 19שמך ולא ראה את הפנים שלך אף פעם. וגם אל תתפלאו שאנשים יבואו 

 20ויגידו לכם, אני משלם את שכרך. אתה צריך לשרת אותי. אתם עובדים 

 21חינם. עבודת נמלים, עבודה קשה, רבים עם כל העולם למען ב בלי כסף,

 22המטרה ולמען כל התושבים וזו למעשה השליחות הנכונה כי שליחות 

 23 שיש בה כסף היא כבר לא שליחות. רבותי, בהצלחה לכולם. 

 24 מר אהרון אלמוג אסולין.  גפן מרכוס:

 25  מר אהרון אסולין

 26 בהצלחה חברים.  אלמוג:
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 1לחברי המועצה שנבצר מהם להגיע. הגברת רות גרונסקי, מר  אנו מודים גפן מרכוס:

 2עידו כחלון, הגברת נורית אבנר, הגברת שירה אבין, מר מרק מימוני 

 3והגברת איריס קלקא. עצה קטנה מאיתנו לכם, כדבריה של מרגרט מיד 

 4"לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה של אזרחים מודאגים 

 5ם. למעשה זה הדבר היחיד שהביא ואכפתיים יכולה לשנות את העול

 6 לשינוי"

 7בשם נוער רמת השרון אנו מבקשות לציין בפניכם כי הנוער כולו, נושא  עומר שילון:

 8עיניו אליכם ומצפה לשיח מכבד ומשתף. ומאחלות לכם חברי המועצה 

 9הנכנסת הצלחה בתפקידכם החדש. אנו מתכבדות להזמין את ראש 

 10 . העירייה הנבחר מר אבי גרובר לברך

 11תסכימו איתי שיש לנו אחלה נוער. ערב טוב, חברי וחברות המועצה,   מר אבי גרובר:

 12תושבות ותושבים יקרים, ברוכים הבאים לישיבת המועצה הראשונה 

 13לקדנציה זו. אני שמח להיות כאן ואני מודה לתושבי העיר שבחרו בי 

 14לכהונה נוספת לעמוד בראש העיר האהובה שלנו. בקדנציה הקרובה, 

 15דם ונשלים תהליכים משמעותיים וחשובים מעין כמותם לרמת נק

 16השרון שלנו. נחנוך בתי ספר חדשים, נבנה שכונה חדשה ממערב לגליל 

 17ים, ונרחיב ונפתח משמעותית את שכונת נווה גן. אזור התעסוקה בצפון 

 18גלילות, יכנס לתנופת פיתוח אדירה. נסדיר כניסה ויציאה נוספת לעיר 

 19החרושת יעבור מתיחת פנים משמעותית, נפתח  בצומת מורשה, רחוב

 20פארקים רחבי ידיים והרשימה עוד ארוכה. כל אלה יקרו רגע לפני 

 21שרמת השרון תחגוג מאה שנים להיווסדה. ממש בסיום הקדנציה 

 22שמתחילה הערב. אנו דרוכים ומוכנים לעשות הכול, על מנת להבטיח 

 23חזון של איתנות  את הצלחת העיר, והגשמת החזון שבו בחרו התושבים.

 24כלכלית, פיתוח תשתיות, שגשוג עירוני, השקעה בחינוך, וחיזוק חיי 

 25הקהילה המיוחדת והמאוחדת שלנו. כשאנו מביטים קדימה חשוב 

 26שתמיד נזכור, שהעיר שלנו רמת השרון והקהילה המדהימה שמרכיבה 
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 1אותה הייתה תמיד מעוז ליברלי במדינת ישראל. עיר שהיא מגדלור של 

 2ירוניים לצד חיי קהילה אחת ומאוחדת. עיר שידעה לטפח צביון חיים ע

 3חיים חילוני לצד סובלנות לאחר, לאמונותיו ולתפיסותיו. כשאנו שרים 

 4בהמנון "להיות עם חופשי בארצנו", אנו מכוונים לכל חלקי העם. לכן 

 5כאן ברמת השרון שלנו את ואתה שווים, בלי הבדל דת, גזע, מין או 

 6ן דעות לא יושתקו וכאן אומנות לא תצונזר. כאן העדפה מינית. כא

 7תושבים יצעדו יחד עם בני זוגם בין אם הם סטרייטים או להט"בים. 

 8בוא בזמן כאן לא יחללו בתי כנסת ולא יתנכלו לאנשים בשל אמונתם. 

 9ברמת השרון איש באמונתו יחיה וכולנו חלק מקהילה אחת, מאוחדת, 

 10שנוכל לעמוד במשימה חשובה זו, שלמה, פלורליסטית ומכבדת. על מנת 

 11עלינו לגלות מנהיגות קשובה, אך בא בעת כזאת שפניה קדימה. מנהיגות 

 12שמקדמת אחדות ושיח מחבר ומאחד. מנהיגות שמקדמת את ערכי 

 13המינהל התקין, מנהיגות שמקדמת שוויון מגדרי קודם כל בתוכה. 

 14ולם מנהיגות שתוביל את העיר שיקרה לכולנו לעבר רף האיכות  שה

 15אותה. ברצוני להודות לחברי המועצה היוצאת, אשר הקדישו את מרצם 

 16בשנים האחרונות למען קהילה רמת השרון. מגיע להם מחיאות כפיים, 

 17, רפי אמר את זה בצורה מאוד יפה, בלי שכר, הם עבדו מאות ואלפי

 18מאות ואלפי שעות לטובת הקהילה. יש פה חברים שכבר עשר שנים 

 19ש עשרה, ונתנו המון, המון למען הקהילה ברמת יושבים במועצה. חמ

 20השרון באהבה גדולה ולברך את חברות וחברי המועצה שמושבעים היום 

 21לתפקיד. חברים, העבודה האמיתית מתחילה היום ובצידה גם 

 22הזדמנות. בעוד חמש שנים שנביט לאחור, נזכור את הרגע הזה שבו 

 23נו ראויים לו. עשינו עוד צעד משמעותי לעבר העתיד שהתושבים של

 24 שיהיה לכולנו המון בהצלחה. 

 25בעקרון אין לנו עוד נושא לסדר היום, אז הישיבה אמורה להסתיים  

 26שבישיבה  עכשיו. רוני את כל העניינים שהעלית גם בפני, אני מבטיח
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 1הראשונה נביא בצורה מסודרת ונדון בהכל. כל מה שצריך להיות, נדון 

 2דת, נענה כמובן להכל כל מה על השולחן בצורה טובה רצינית ומכב

 3 שצריך. שתהיה לנו קדנציה מוצלחת. תודה שבאתם. 


