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על סדר היום:
*
*
*

דבר ראש עיריית הוד השרון.
פרידה מחברי מועצת העיר היוצאים.
הצהרת אמונים.

** תחילת הישיבה **

אתי ברייטברט :ראש העירייה הנכנס מר אמיר כוכבי ,מר חי אדיב ראש העיר היוצא ,מתנדבי
עירנו ,אורחים ועובדים יקרים .בעוד מספר דקות נפתח באווירה חגיגית את
ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מספר  13/18מושב המועצה ה 12-של הוד
השרון .קהל נכבד הנכם מוזמנים לתפוס את מקומותיכם ולכבות טלפונים
בבקשה .אני מתכבדת להזמין את חברי המועצה להצטרף אלינו לשולחן המועצה.
אברמוב ארנון ,אלישע כהן כנרת ,בן מרדכי רפאל ,ברמוחה עדי ,גוטרמן אביבה,
דואני נדב ,חלוואני מאיר ,חנוכה משה ,יקיר רן ,עבוד ברזילי יעל ,פרילינג אנקורי
עדי ,עדי מצטרפת למועצה לאחר הודעת ההתפטרות של מר נווה גור ,קריב יפעת,
שאבי חיים ,שבתאי רינה ,שירי נאור ,שמעון יגאל ,וכמובן את ראש העירייה מר
אמיר כוכבי .שיהיה בהצלחה.
*** קטע מוזיקלי ***
אתי ברייטברט :תודה רבה להרכב המוזיקלי של שכבת י' ממגמת המוזיקה בתיכון הדרים ,על
הביצוע המיוחד בהובלתו של אורי אפרת ,אותם עוד נפגוש במהלך הערב .אני
שמחה לפתוח את ישיבת המועצה החגיגית לכינונה של מועצת העיר ה ,12-היום
יום שלישי י' בטבת תשע"ט  .18.12.2018עירנו הוד השרון הוקמה מאיחודן של 4
המושבות הוותיקות :מגדיאל ,רמתיים ,הדר ורמת הדר .בערב יום העצמאות 42
למדינה יום שני ה' באייר תש"נ  30.4.90הוכרזה הוד השרון כעיר ואם בישראל.
עוד בטרם להכרזה זו כיהנו בתולדותיה של הוד השרון כמועצה מקומית מספר
ראשי מועצות 2 ,מהם תוכננו להיות כאן הערב מר יצחק קדמי שכיהן כראש
המועצה בין השנים  1982ועד  ,1983אך נבצר ממנו מלהגיע ,ומר אליהו שמעוני
שכיהן כראש המועצה בין השנים  1983ועד  1989ונמצא איתנו כאן ואנחנו שמחים
להתכבד בנוכחותך .בהמשך עם הכרזתה כעיר כיהנו  2ראשי עירייה הראשון מר
עזרא בנימיני בין השנים  1990ועד  2003כראש עיר ,והשני מר חי אדיב בין השנים
 2003ועד  .2018כיום הוד השרון עירנו מונה כ 64,000-תושבים המתגאים
במערכת חינוך מצטיינת קהילה מעורבת וערכית .אני מתכבדת להזמין את ראש
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העיר היוצא מר חי אדיב ,שכיהן בתפקידו ב 15-שנים האחרונות לשאת דברים,
בבקשה.
חי אדיב:

ערב טוב קהל נכבד ,נבחרים ,אני מייחד את דבריי לזכרה של רונה רמון ז"ל ,אשר
מסמלת בעיניי כולנו את ערכי אהבת האדם ,הארץ ,המדינה והצבא .פגשתי
אותה ,אישה מרשימה ומיוחדת ,בפתחה בבית הספר התיכון על שם אילן רמון
בהוד השרון ,אחד מבתי הספר המצטיינים שלנו המחנך ברוח ובדרך בה פעלה
לאורך שנים ,אותה רוח הפועלת גם בעירנו הוד השרון .העיר שהתברכה בקהילה
מתנדבת ,נוער מצטיין ,בהישגים ,בערכים ובגיוס לצה"ל .עובדי עירייה ומנהלים
מסורים ותושבים מדהימים .היסודות והשורשים של עירנו נטועים עמוק באדמה,
ולכם אני אומר נבחרי ציבור והשמיים הם לא הגבול בהוד השרון ,יש עוד הרבה
מה לעשות .אני מודה על הזכות שניתנה לי להוביל את העיר שלנו ב 15-השנים
האחרונות ,ומאחל לראש העיר ולנבחרי הציבור הצלחה רבה בתפקידכם ,כי
הצלחתכם היא הצלחתנו .תודה רבה שיהיה בהצלחה.

אתי ברייטברט :תודה לך מר חי אדיב על תרומתך לפיתוח העיר למען קהילת הוד השרון .אני
מזמינה את ראש העירייה מר אמיר כוכבי להענקת שי לראש העירייה היוצא מר
חי אדיב ,לחברי המועצה המסיימים כהונתם ולמזכירת העירייה הגברת ניצה
משה.

פרידה מחברי מועצת העיר היוצאים.

אתי ברייטברט :אני מבקשת להזמין את אברמוביץ אביאל שכיהן כחבר מועצה בין השנים  2003ועד
 ,2018בנוסף שימש כיו"ר הדירקטוריון של תאגיד מי הוד השרון ,יו"ר ועדת
חקלאות ,יו"ר הוועדה לקשרי חוץ ,חבר בוועדה לאיכות הסביבה ,וחבר בוועדה
לשירותים חברתיים ,תודה אביאל.

אמיר כוכבי:

והתפקיד הכי חשוב של אביאל בכל שנות העשייה שלו ,אפשר? היה ללמד אותי
בזמן אמת איך להיות אופוזיציה עצבנית מאוד ,וגם איך ללמוד להירגע ,אז תודה
אביאל.

אתי ברייטברט :אני מזמינה את מר גור נווה שכיהן כחבר מועצה בין השנים  2013ועד  ,2018בנוסף
שימוש יו"ר ועדת הביקורת ,יו"ר הוועדה להנצחת קורבנות הטרור ופעולות
האיבה ,חבר בוועדת החינוך ,חבר בוועדה לשיתוף הציבור לשקיפות.
אמיר כוכבי:

ננצל את ההפסקה המתודית כדי לבדוק מי בחר את הפלייליסט ולהזכיר לכל
החברות והחברים החדשים בשולחן גם מתנות קטנות אסור .שלא נתבלבל
ממוזיקת הרקע.
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אתי ברייטברט :החברים שנבצר מהם להגיע לאירוע יקבלו את השי באופן אישי והם :גלאם תקווה
שכיהנה כחברת מועצה בין השנים  2013ועד פברואר  ,2018הרשקו שרונה
שכיהנה כחברת המועצה בין השנים  2013ועד ינואר  ,2016אופיר טואיל שכיהן
כחבר מועצה בין השנים  2013ועד  ,2018רוזן יואב שכיהן כחבר מועצה בין השנים
 2008ועד  ,2018הררי יגאל שכיהן כחבר מועצה בין השנים  2008עד  ,2018עורכת
הדין אלנקווה שירלי שכיהנה כחברת מועצה ממרץ ועד אוקטובר  .2018לקבלת
שי פרידה ואות הוקרה מראש העירייה אני מזמינה את הגברת ניצה משה
ששימשה כמזכירת העירייה ומילאה תפקיד חשוב זה כ 30-שנה בנאמנות
ובמסירות משנת  1989ועד פרישתה לגמלאות בפברואר האחרון .אני חייבת לתת
לך גם חיבוק.
אמיר כוכבי:

רגע אורי סליחה ,אני רואה שאתה כבר עומד ,יש מחיר לזה להגיד לי יום לתוך
מגמת מוזיקה עזוב אין לך חוש קצב לך תלמד היסטוריה .עכשיו נתחיל
להתחשבן .אם אביאל לימד להתעצבן ולהירגע אז במשך ה 10-השנים שאני נבחר
ציבור ניצה לימדת כל כך הרבה ,היית באמת הזיכרון הארגוני של ארגון שלא
תמיד רצה שיהיה לו זיכרון ,אבל הצלחת לעשות את זה בחן ובנעים ,אבל
בתקיפות ועם פטיש ,אבל בכוונה לא היה לך-

ניצה משה:

ומשרוקית.

אמיר כוכבי:

ומשרוקית כשלא היה קול ,ובאמת אני חושב שהעובדות והעובדים וההנהלה
ובוודאי נבחרות ונבחרי הציבור יודעים ומכירים אבל גם התושבים בעיר חבים לך
חוב גדול ותודה רבה על כל שנות השירות שלך.

ניצה משה:

תודה רבה על הסיפוק המדהים של  30שנה.

*** קטע מוזיקלי ***
אתי ברייטברט :כמה אתם נפלאים ,ושוב תודה רבה להרכב המוזיקלי מתיכון הדרים בניהולו של
אורי אפרת .אני גאה להזמין את נציגי תנועות הנוער הפועלות בעירנו להצגת
פועלן של התנועות השונות ותרומתן לחיזוק המנהיגות אהבת האדם והמדינה
והתרומה לקהילה בקרב צעירי הוד השרון .מועצת הנוער העירונית עמית איילון.
נציג ארגון הנוער נועם גיא חשמונאי .ארגון כנפיים של קרמבו עידו ניצני .נציג
תנועת הנוער העובד והלומד עמית דהן .תנועת הנוער העירונית עלמה מור טפירו.
תנועת בני עקיבא חגי אלמגור .ותנועת הצופים נועם נבט.

עמית איילון:

ערב טוב קהל נכבד ,שמי עמית איילון ,אני נציג מועצת הנוער העירונית מזה 4
שנים ,אני נרגש לעמוד כאן למול הפורום המכובד ולייצג את בני הנוער בעיר .בעיר
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הוד השרון מתקיימת פעילות ענפה של תנועות וארגוני הנוער .איתי נמצאים
נציגים של חלק מהתנועות והארגונים בעיר ,כדי שיחד נספר לכם מעט על העשייה
המשמעותית עבורנו במסגרות הבלתי פורמליות ,ועל הרצון לגדול ולהתפתח
בעזרתכם ולהגיע לכל נער ונערה בעיר .בני הנוער בעיר מהווים פסיפס אנושי מגוון
וככול שיעמדו לרשותנו יותר אפשרויות כך ימצאו יותר בני נוער בית שני שתואם
את צורכיהם .אנו רואים את העתיד עבור בני הנוער בעיר עתיד של עשייה
משותפת וקהילתית ,עתיד של בני נוער מובילים אשר מהווים דמויות משמעותיות
עבור חניכיהם ,אנו מייחלים להפוך יחד אתכם את הוד השרון לעיר תנועות
וארגוני הנוער .בהזדמנות זו אני רוצה לומר תודה למועצה היוצאת ולאחל
הצלחה והמשך שיתוף פעולה למועצת העיר הנכנסת ולראש העיר מר אמיר כוכבי,
שיחד איתנו מועצת הנוער נמשיך בעשייה בעיר ,תודה רבה.
עמית דהן:

היי שלום ,אני עמית ,אני לומדת בכיתה י"ב בתיכון הדרים ,ואני מרכזת את
ההדרכה של השכבה הצעירה בקן רמתיים ,ואחראית על צוות המדריכים שלה.
בקן שלנו ברמתיים יש מאות חניכים ,מתוכם חניכים בשכבות ד' עד ח' וגם חברי
השכבה הבוגרת שזה ט' עד י"ב .יש מדריכים ,מרכזי הדרכה ,פעילים ,ורכזים
ארגוניים .אנחנו מעבירים יחד ימי פעילות בכל ימי שלישי ושישי ,וגם מפיקים
אירועים מיוחדים .בתנועה המשימה שלנו היא חינוך.
חינוך לערכים ,צדק ,חברות ,ציונות ,דמוקרטיה ועוד .הדגש העיקרי בקנים הוא
הדגש על שוויון ערך האדם .אנחנו מזמינים לקנים את כולם ,ביתנו פתוח לכל
נערה ונער .המטרה שלנו היא ליצור חברת ילדים ונערים שפועלת לפי הערכים
האלה .אנחנו פועלים ונשארים בקשר עם כל בתי הספר והתיכונים בעיר,
מעבירים שיעורי חברה והפעלות נוספות ביחד עם בתי הספר .אנחנו שואפים
תמיד להגדיל את החניכים בקן ,ושיהיו כמה שיותר ילדים שחלק מזה .בקן שלנו
שמנו לעצמנו למטרה לקחת את העיר הוד השרון צעד קדימה ,ולהצליח להגיע
ולחנך המון ילדים ובני נוער ,וליצור חברה טובה יותר .אנחנו מברכים את ראש
העיר הנכנס אמיר כוכבי ואת מועצת העיר הנכנסת ומאמינים שהם יעשו את
הטוב ביותר למען הנוער והעיר.

גיא חשמונאי:

ערב טוב אני גיא חשמונאי אני תלמיד כיתה י"ב בתיכון מוסינזון ובתכלס באנו
להסביר היום על נוע"ם .נוע"ם היא תנועת נוער קטנה שהיא תנועת בת של
התנועה המסורתית .נוע"ם פועלת משהו בסביבות  40שנה בארץ ובעיר הוד השרון
כבר מעל  10שנים .ב מסגרת הפעילות של נוע"ם אנחנו נפגשים כל שבוע בימי
שלישי בבית ספר תל"י ,להעביר פעולות לכיתות ג' עד ט' ,ש-ט' זה קורס הדרכה.
אנחנו מעבירים אותם קורס שלם במשך שנה שלמה להיות מדריכים שיחליפו את
מקומנו שאנחנו נעזוב את הסניף .בימי חמישי אנחנו עוברים פעילות של
תיכוניסטים ,אנחנו נפגשים וכותבים פעילויות ועושים בעיקר זמני צוות .הערכים
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של נוע"ם ,אנחנו בפעילויות עוברים נושאים של פלורליזם ,שוויון ,יהדות
מסורתית יוצרת ואהבת הארץ .בנוסף לזה אנחנו יוצאים לטיולים ,סמינרים,
שבתונים ומחנות במסגרת ארצית שאנחנו נפגשים עם עוד  22סניפים מכל הארץ
מקטורה ועד כפר ורדים שבצפון .במסגרת התנועה פועל גם גרעין נח"ל ,שזה
גרעין שמשמש כמפלט לתיכוניסטים אחרי שנת שירות ,שחושבים שהם עדיין לא
מיצו את עצמם בתוך התנועה ,הם מתגייסים לנח"ל והם בתוך הגרעין הנוכחי של
נח"ל יש  6מתגייסים מהוד השרון ,משהווים חלק מאוד משמעותי ,והם לוקחים
חלק שם .בנוע"ם אנחנו מאוד שמחים לקחת חלק משמעותי ופעיל בעירייה.
אנחנו רוצים להודות לראש העיר היוצא חי אדיב ,על שנים של שיתוף פעולה
ומברכים את ראש העיר הנכנס ,ומצפים להמשך של עשייה חינוכית תורמת ביחד
עם כל חברי המועצה הוותיקים ,תודה.
עידו ניצני:

שלום ,קוראים לי עידו ניצני אני בן  15.5בכיתה י' בתיכון הדרים .בזמן האחרון
יוצא לי לדבר הרבה על כנפיים של קרמבו .בבית הספר החדש ,בקבוצות החברים
או סתם לאחים למשפחה או להורים .ומשום מה תמיד עונים לי אחרי שאני
מדבר מילים כמו :כל הכבוד או אתה עושה מצווה וברכה .אני לא אשקר זה מאוד
מחמיא ,אבל אם להגיד את האמת זו לא ממש כל האמת .התנועה שלי אולי
נראית לפעמים קצת אחרת ,ועד לא מזמן נהגתי לענות לאותם אנשים שהופתעו
מהתנועה שבחרתי לעצמי שאנחנו לא שונים ,להיפך אנחנו בדיוק אותו הדבר ,גם
לנו יש מור לים ,חניכים וחונכים ,גם אצלנו חוגגים חגים ויוצאים לטיולים .אבל
משום מה בכל זאת הייתי מרגיש שזה לא ממש נכון .אז כן אנחנו מאוד דומים
לתנועות נוער ,הרי גם אנחנו ילדים שמשמחים ילדים ,אבל אנחנו לא ממש רק
תנועת נוער ,אנחנו משפחה .מעולם לא חיכיתי כל כך לימי שלישי כמו שאני מחכה
ב 4-שנים האחרונות .לבוא לסניף שלנו זה לא סתם לבוא לאיזה אולם ספורט ,זה
לבוא הביתה .בקרמבו יש לי חברים בכיתה י"ב וגם חברים בכיתה ד' ,ככה זה
בקרמבו אין הבדל .בקרמבו יש לי חברים בנים וחברות בנות ,ואפילו חבר אחד
שאני מעדיף על כל השאר ,הוא ילד מתוק וחמוד הוא בן  11וחוץ מהמתיקות שלו
והצחוק שרק הוא יכול להוציא ממני ,יש לו גם שיתוק מוחין .ואומנם זו פעילות
אחר הצהריים היחידה שיש לו מחוץ לבית הספר ,אבל גם בשבילו וגם בשבילי
הפגישה הזו מספיקה כדי למלא את הלב לכל השבוע .כי ככה זה בקרמבו אין שום
הבדל .ואם כבר לבוא לקרמבו אז זה לבוא בשבילו ,למרות שאם מספיק חושבים
על זה לא צריך יותר מידי סיבות לבוא הביתה ,וקרמבו זה הבית .הבית שלי שלה
שלהם ושל עוד כל מיני מילים בגוף שני ושלישי ,ככה זה בקרמבו הוא הבית
שלכולם.

מור טפירו:

שלום שמי מור אני לומדת בתיכון הדרים בכיתה י"א ,ואני חלק מהצוות המקים
והמוביל בתנועת עלמה .זו תנועה עירונית שהוקמה בשנה שעברה כהמשך ישיר
לקבוצת המד"צים העירונית של הוד השרון .התנועה פתחה את שעריה לתלמידי
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א' עד ג' ,שכבות גיל אשר בדרך כלל לא לוקחות חלק בפעילות מסוג זה .כשהגינו
יחד את הרעיון לתנועה היה לנו חשוב ליצור משהו משמעותי ,שבו נוכל להעביר
הלאה את הערכים שאנחנו ספגנו לאורך שנות ההכשרה .רצינו לקחת את הכלים
שנתנו לנו ולפתח תנועה מיוחדת ויוצאת דופן שמדברת גם לקהל הצעיר,
ומאפשרת גם להם את תחושת השייכות והשותפות כפי שיש בכל התנועות .אנחנו
מדריכים ילדים צעירים לאהבת הזולת ,אהבת הארץ ואהבת האחר ,שיתוף פעולה
ורוח התנדבותית .בגלל שאנחנו עדיין בתחילת הדרך כל המדריכים מדריכים את
שכבות ז' עד ט' ,שכבות המנהיגות והכשרה להדרכה להיות מדריכים שימשיכו
את התנועה .אנחנו נותנים להם את הכלים כדי שיהפכו למנהיגים ולמובילים
בחברה ,לא רק עכשיו אלא גם בעתיד .אנחנו מקווים שנצליח במשימה שהצבנו
לעצמנו ותנועת עלמה תמשיך להתרחב ולגדול בעיר .בהזדמנות זו אני רוצה לאחל
הצלחה לראש העיר הנכנס ולחברי מועצת העיר הוותיקים והחדשים ,תודה.
חגי אלמגור:

ערב טוב לכולם קוראים לי חגי אלמגור ואני חלק מתנועת הנוער בני עקיבא בהוד
השרון .בני עקיבא היא תנועה שחורטת על דגלה ערכים של תורה ועבודה .בני
עקיבא היא תנועת הנוער הדתית היחידה בעיר .אני מקווה שבעזרת השם הסניף
פה בעיר יפרח ויגדל וימשיך לשמש בית חם להמון ילדים ונוער בעיר .אני שמח על
שיתוף הפעולה עם העירייה ,ומקווה שנמשיך לעבוד ביחד בשיתוף פעולה בכדי
לקדם את הנוער הדתי בעיר .בשם התנועה אני רוצה לברך את כבוד ראש העיר
ואת חברי המועצה החדשים עלו והצליחו ,המשך ערב מצוין תודה רבה.

נועם נבט:

שלום שמי נועם נבט אני לומדת בכיתה י"א בבית הספר מוסינזון ,אני מדריכת
שכבה ח' משבט איתן .אתחיל ואגיד שאני שמחה להיות חלק מהאירוע ולייצג את
תנועת הנוער שלי הצופים מול כל כך הרבה מכובדים ומכובדות .אנצל את המעמד
ואודה לחברי מועצת העיר ה 11-על תפקוד יוצא מן הכלל במהלך השנים
האחרונות .ובנוסף אאחל הצלחה רבה לחברי המועצה הנכנסים שבראשותה ראש
העיר מר אמיר כוכבי .אני בטוחה שאנחנו עוד נראה את התוצרים לעבודה הקשה
עליה אתם עונים כבר יום יום .במהלך הדקה הקרובה ארצה לשתף אתכם מהי
תנועת נוער הצופים בהוד השרון מעיניהם של למעלה מ 1,600-ילדים .בהוד השרון
תנועת הצופים היא כבר מזמן לא תנועת נוער של  2פעולות בשבוע .בשנים
האחרונות הפכו שבטי איתן וגעש לבית ולמשפחה עבור כל כך הרבה נערים
ונערות ,זה המקום שלנו ,זה המקום שלנו לגדול ,להיות דמויות ערכיות וחינוכיות
בשבט,

בקהילה ,ובחברה הישראלית .בתחילת השנה הנוכחית הפך שבט געש לשבט
רשמי .זהו היה אירוע גדול ומרגש עבורנו ועבור התנועה כולה ,ולא היה קורה ללא
התמיכה האדירה שאנו מקבלים מהעירייה .אני וחבריי לשבט מצפים לעוד הרבה
שנים של שיתוף פעולה ביחד עם עיריית הוד השרון ,והפיכתה לעיר צופית עוד
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יותר .צופים חזק ואמץ.
אתי ברייטברט :תודה רבה לנציגי הנוער הנפלא שלנו ,הם דור העתיד .רגע לפני הצהרת האמונים
של חברי המועצה הנכנסים ,אני מתכבדת להקריא את תוצאות הבחירות
הרשמיות למועצת העיר ה 12-של הוד השרון ,שנערכו ביום ג' כ"א בחשון תשע"ט
 . 30.10.18המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא
 ,30,181מתוכם מספר הקולות הכשרים שנספרו הם  .29,613המספר הכולל של
הקולות שנמצאו פסולים הוא  .568להלן הרכב המועצה בהתאם לרשימות
שהתמודדו .רשימת 'דור חדש' בראשות משה חנוכה ,החבר משה חנוכה' .יש'
מרשימת 'יש לך על מי לסמוך' ,החבר שאבי חיים והחבר שמעון יגאל .מרשימת
'כן להוד השרון' בראשות כנרת כהן ,החברה אלישע כהן כנרת .מרשימת 'הוד
השרון שלנו' בראשות יפעת קריב ,החברה קריב יפעת ,חברה גוטרמן אביב ,חבר
בן מרדכי רפאל .מרשימת 'הליכוד' החבר אברמוב ארנון .מרשימת 'דרך העיר' גור
נווה יוסף שהגיש התפטרותו ,החבר חלוואני מאיר .מרשימת 'קצב מרצ יש עתיד'
בראשות אמיר כוכבי ,החבר כוכבי אמיר ראש העירייה ,חברה עבוד ברזילי יעל,
החבר שירי נאור ,החבר יקיר רן ,החברה שבתאי רינה .מרשימת 'רק הוד השרון'
בראשות נדב דואני ,החבר דואני נדב ,החברה ברמוחה עדי .בהצלחה לחברי
המועצה הנכנסים.

הצהרת אמונים.

אתי ברייטברט :על שולחנכם מונח ספר דיני העיריות ,ספר חשוב ומשמעותי אשר ילווה את
עבודתכם ואת עשייתכם במסגרת המועצה ב 5-השנים הקרובות .כעת אני מזמינה
את ראש העיר מר אמיר כוכבי ,ואת חברי מועצת העירייה החדשה להצהרת
האמונים וחתימה על מסמך ההצהרה .ראש העירייה מר אמיר כוכבי אני מזמינה
אותך לקרוא את הצהרת האמונים ולחתום על ההצהרה ,בבקשה.
אמיר כוכבי:

אני אמיר כוכבי מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אתי ברייטברט :ארנון אברמוב .גש לשם ותקרא את ההצהרה.

ארנון אברמוב:

אני אברמוב ארנון מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה .ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו ,קיימנו והגיענו
לזמן הזה.

אתי ברייטברט :הגברת כנרת אלישע כהן.
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כנרת א .כהן:

אני כנרת כהן מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אתי ברייטברט :מר רפאל בן מרדכי.
רפאל בן מרדכי :אני רפאל בן מרדכי ויטל מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
אתי ברייטברט :הגברת יעל עבוד ברזילי.
יעל ברזילי:

ערב טוב ,אני יעל עבוד ברזילי מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.

אתי ברייטברט :הגברת עדי ברמוחה.
עדי ברמוחה:

אני ברמוחה עדי מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אתי ברייטברט :הגברת אביבה גוטרמן.
אביבה גוטרמן:

אני אביבה גוטרמן מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אתי ברייטברט :מר נדב דואני.
נדב דואני:

אני נדב דואני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אתי ברייטברט :מר מאיר חלוואני.
מאיר חלוואני:

אני מאיר חלוואני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה שלמה
ובחפץ לב את שליחותי במועצה.

אתי ברייטברט :מר משה חנוכה.
משה חנוכה:

אני משה חנוכה מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אמיר כוכבי:

משה חנוכה בקרוב על מסך הטלוויזיה של כולכם.

אתי ברייטברט :מר רן יקיר.
רן יקיר:

אני רן יקיר מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה.

אתי ברייטברט :הגברת עדי פרילינג אנקורי.
עדי פ .אנקורי:

בשבח ובהודיה לבורא עולם ,אני עדי פרילינג אנקורי מתחייבת לשמור אמונים
למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

אתי ברייטברט :הגברת יפעת קריב.
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יפעת קריב:

אני יפעת קריב מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אתי ברייטברט :מר חיים שאבי.
חיים שאבי:

אנ י חיים שאבי מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אתי ברייטברט :הגברת רינה שבתאי.
רינה שבתאי:

אני רינה חיה שבתאי מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באהבה
וביושרה ובאמונה את שליחותי במועצה.

אתי ברייטברט :מר נאור שירי.
נאור שירי:

אני מאור שירי מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.

אתי ברייטברט :מר יגאל שמעון.
יגאל שמעון:

אני יגאל בן זמירה ודוד שמעון מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
באמונה את שליחותי במועצת העיר.

אתי ברייטברט :תודה רבה ובהצלחה לכל חברי המועצה הנכנסת.
אני מתכבדת להזמין את ראש העירייה מר אמיר כוכבי לשאת דברים .בבקשה.

דבר ראש עיריית הוד השרון.

אמיר כוכבי:

 40דקות ויצאנו מפה הכול בסדר .ערב טוב לאתי מזכירת המועצה והאישה
שדאגה שזה ייקרה .ערב טוב למגמת מוזיקה של תיכון הדרים ,מגיע להם
מחיאות כפיים .ערב טוב לחברות וחברי מועצת העיר ה ,12-להנהלת העירייה
ולסגל העירייה ,לחברות וחברי מועצת העיר ה 11-המכבדים אותנו בנוכחותם,
וגם לקודמיי בתפקיד ראש העירייה חי אדיב ואשתו מיכל וראש מועצה אליהו
שמעוני ומשפחתו .ערב טוב גם לחברי ועד המשפחות השכולות ולנציגות הנכבדה
של עמותות ההתנדבות ,המניעות את הקהילה ומחיות את המרקם העירוני .וערב
טוב לדור העתיד ,לנציגות תנועות הנוער שנמצאים כאן בכוח גדול ומזכירים לי,
ואני מאמין שגם לכולנו ,למה בכלל אנחנו וגם אנחנו עושים את מה שאנחנו
עושים ביום יום .מגיע להם מחיאות כפיים .ערב טוב לקהל שצופה באתר העירוני
או בפייסבוק ,וערב טוב במיוחד למשפחות הנרגשות כמו יאיר פה ולתושבות
ולתושבי העיר הוד השרון כולם .בספר הרפתקאות אליס בארץ הפלאות שכתב
לואיס קרול יש נקודה באליס עליזה ,מתלבטת עם הדמות המסתורית של החתול
באיז ו דרך עליה לבחור .החתול שואל אותה לאן היא רוצה להגיע .וכשהיא היא
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לא יודעת הוא מסכם ואומר שאם כך זה לא משנה ,כל עוד היא תתמיד היא תגיע.
והערב הזה והמעמד החגיגי בו נשבעת המועצה החדשה למלא את תפקידה ,היא
נקודת בחירה מרגשת באיזו דרך נלך כולנו כנבחרים ,כמנגנון עירייה ,כקהילה,
כעיר .יש הרבה דרכים לפנינו ,חלקן ייפגשו בהמשך וייפרדו שוב ,חלקן ימשיכו
הרבה מעבר לאופק וידמו מרחוק לדרך אחת משותפת .מערכת הבחירות
שהשארנו מאחורינו הציפה יותר מכל את הרצון הברור של התושבות והתושבים
בהוד השרון אבל גם בארץ ,להישמע באופן רציף ולהיות חלק אמיתי מתכנון
העתיד העירוני והקהילתי .האתגר הגדול שלנו כעירייה וכמועצה הוא לייצר את
התנאים שיאפשרו שיתוף ציבור אמיתי רציף ובלתי נגמר ,שיהפוך את העירייה
לשותפה אמיתית של כלל תושבי ותושבות העיר .אנו נעשה זאת באמצעות הגברת
השקיפות ,הכנסת אמצעים מודרניים למעקב ובקרה על בקשות החלטות וביצוען,
וגם על ידי מחשוב העירייה באופן שיצמצם את הבירוקרטיה ויפנה לכולנו זמן
לעסוק בעיקר מתן שירות לתושב ותכנון העתיד העירוני .מילים מובילות
למעשים ,הן יוצרות כר פורה לדמיון ולתקווה .הן מאפשרות לכולנו לחלום
חלומות ולבנות אמונה .אבל הן גם סוללות את הדרך למעשים אמיתיים.
בשבועיים שאני בתפקיד אני לומד שהאתגר המרכזי שלי הוא לאזן בין הדחוף
לבין החשוב ,בין הרצון לטפל במשהו מיידית נקודתית ,לבין הרצון להניע תהליך
שיבשיל וייתן פירות במורד הדרך .הצבנו יעד להפוך את הוד השרון לעיר שרואה
את ילדיה ומייצרת להם מסלול התפתחות שמכין אותם לחיים האמיתיים.
במסגרת הזאת הודענו על תכנון ובניית  2מתחמים חדשים לתנועות הנוער במערב
העיר ,אחד בית לשבט געש ,והשני בית שיאפשר לכמה תנועות נוער לפעול
במקביל .עדיין במסגרת היעד של עיר שרואה את ילדיה ,פנינו השבוע למשרד
החינוך בבקשה רשמית לאשר מסגרת תיכונית ל 2-בתי הספר הייחודיים בעיר,
בית הספר הדמוקרטי ובית ספר תמר .אלו צעדים ראשונים לעיר שתשרת את כל
ילדיה ,את כל תושבותיה ותושביה .אבל זו תהיה דרך לא פשוטה ותידרש בה
סבלנות רבה .יהיו בדרך מהמורות ומכשולים ויהיו בה אתגרים והפתעות לרוב.
וגם היעד הזה אותו הצבנו

שצעדים להשגתו כבר התחלנו ,מאוים על ידי תכניות בנייה ממשלתיות שאנחנו
קוראים עליהם פתאום בעיתונים ,וחוסר בתכנון לטובת התושבות והתושבים וגם
שם התחלנו בצעדים שיאפשרו לנו כעירייה לדאוג קודם כל לקהילה .אני יודע
שהמגרש הפוליטי הציבורי הוא הפכפך ,שיהיו לכולנו גם רגעים של אכזבה ,רגעים
לא מעטים של חוסר אונים אל מול תהליכים שכבר קרמו עור וגידים ,אני יודע
שיהיו תסכולים עם מערכות מסורבלות וחוסר בתקציבים ,אבל אני גם יודע שאם
יוצאים מגיעים למקומות נפלאים .היכולת שלנו כנבחרי ציבור כעובדי ציבור
לעשות היא עצומה .הדלת שלי פתוחה לכל שותפה ושותף במועצת העיר שירצו
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לקחת חלק בשינוי המציאות בשנים הקרובות ,ולכל תושב או תושבת שעתיד
העיר בראש מעייניהם .נבחרנו כולנו על רקע של שיח ישיר ושקוף עם הציבור ,וכך
גם ננהל את העירייה .הלכנו עם הלב והאמונה והתקווה שלנו שצריך ויכול להיות
פה טוב יותר .הלכנו עם ההבנה שהחוכמה והידע נמצאים אצל הציבור הרחב.
בשיחה עם הנהלת העירייה המורחבת אמרתי שהגיע הזמן להחליף דיסקט ,ואז
נזכרתי שאנחנו ב 2018-ולאף אחד אין דיסקטים .גם פנים ארגונית אבל בעיקר
אל מול התושבות והתושבים .במקום להגיד למה לא ,לחפש איך כן .במסגרת
החוק במסגרת הסמכות ,אבל להיות במקום שגם אם התשובה בסוף תהיה לא,
ידע כל תושב ותדע כל תושבת שעשינו כעירייה את כל מה שיכולנו כדי לתת להם
שירות .אנחנו עולים על דרך שתשים את תושבות ותושבי העיר במרכז סדר היום
העירוני  ,כי זה אולי הדבר המשמעותי ביותר לעיר כמו הוד השרון בסוף שנת
 . 2018ההבנה שהעירייה והעומדים בראשה הם שותפים של התושבות והתושבים
ועובדים איתם ובשבילם כדי לקיים מרקם חיים עירוני טוב יותר ,צופה פני עתיד,
שמזהה את הצרכים ואת היכולות ועושה את החיבורים הנכונים לטובת כולם.
בשנים האחרונות עברנו כולנו דרך ארוכה .זו הזדמנות להגיד תודה לראש
העירייה היוצא חי אדיב ולמשפחתו על שנים של עשייה ,לאחל גם ברמה האישית
וגם המשפחתית שהתחנות הבאות בדרך יהיו קצת יותר רגועות ומשפחתיות.
להיות נבחר ציבור זה לא פשוט .במישור האישי שלי מילד שאוהב את העיר
ורואה את עתידו בה נמוג ,הגעתי לנקודה בה אוכל ביחד עם שותפותיי ושותפיי
גם במועצה וגם בעירייה וגם בקרב התושבים להשפיע על העתיד של הילדים
שגדלים היום וירצו בעוד כמה שנים לבנות את עתידם בעיר ,וזה מרגש ומשאיר
אותי כמעט בלי מילים ,אבל רק כמעט כי יש לי עוד כמה .על היכולת להגיע עד
לכאן יש לי  4נשים להודות להן .הראשונה היא סימה חמתי ,שלא נמצאת כאן
הערב כי לא מצאנו בייביסיטר ,אז היא הקריבה את עצמה ונמצאת עם הבנות
שלנו .במישור הפוליטי חברי ,כן יש דבר כזה שהוא גם פוליטי וגם חברי,
לשותפתי בפוליטיקה ובנפש בשנים האחרונות יעל ברזילי .על התמיכה והאהבה
והחינוך ב 38-השנים האחרונות לאימא שלי יונה .ועל היכולת להיות כל כולי
עמוק בתוך השליחות הציבורית לעמוד התווך והרגיעון האולטימטיבי והאישה
שמצלמת למרות שיש פה מיליון צלמים אשתי ואם בנותיי מיטל .תודה.
הציבור נתן לכולנו מנדט להמשיך להפוך מילים למעשים .הישיבה החגיגית הזאת
הערב היא עוד תחנה במסע .והמסע הזה הוא לא שלי אישי ,הוא לא רק של נבחרי
הציבור ,הוא לא רק של עובדי העירייה ,הוא של העיר כולה נבחרותיה ונבחריה
תושבותיה ותושביה ושל כל מי שנכנס בשעריה של עיר שצריכה ורוצה ויכולה
להיות העיר הכי טובה בעולם .אז אני מאחל לכולנו הצלחה גדולה ותודה רבה
לכל מי שתרם להפקת האירוע הזה הערב .ושיהיה לנו רק טוב ,תודה.
אתי ברייטברט :תודה רבה לראש העירייה מר אמיר כוכבי ולחברי המועצה בהצלחה רבה במילוי
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תפקידכם .תודה לכם אורחים יקרים ,תודה להרכב של אורי אפרתי ,תודה
למגמת הקולנוע בהנהלת יורם אברהם על צילום הישיבה ,ותודה לכל השותפים
לארגון ערב זה .תודה וערב טוב לכולם.
לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד.

*** שירת התקווה ***

______________
אמיר כוכבי
ראש העירייה

_______________
אתי ברייטברט
מרכזת ישיבות המועצה
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