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נוכחים:

חברי מועצה נכנסת :איתן פטיגרו – יו"ר ,רונן פרידמן ,שמעון אלבז ,חני קרס ,פלג
רשף ,זיו שמע ,איתן ליליוס ,יוחנן תורגמן ,אשר פאהן ,אבי אלטלף ,יוסי לוי ,גלעד
רבינוביץ וסוזי בר.
חברים פורשים :גיל ליבנה ,אבי משיח ,אלי כהן וערן אלראי.

התנצלו:

אלי יפרח ,דפנה רבינוביץ.

השתתפו :דודי זביב ,עו"ד דן אור ,עו"ד רוית ברעם ,תמיר פוגל ,ישראל שטרסברג ,עופר
גומבינר ,יעקב ירקוני ,דינה פרומוביץ ,אילן קומה ,משה ויגדור ,דליה בסן ,אופיר
ביטון ,דגנית שטיניג ,ענת דותן ,נטע לביא ,ענת אפרים ויוסי פרץ.
רשמה:

ד .זביב:

גליה שמש

תודה להרכב "פאנקי ג'אז" של קונסרבטוריון שוהם ,שניגן קטע בשם
"קמליון" מאת הרבי הנקוק ,בהדרכת המורה עופר זינגר.
ראש המועצה הנכנס ,מר איתן איתן פטיגרו .ראש המועצה היוצא ,מר גיל
ליבנה .חברי מועצת שוהם היוצאת והנכנסת ,בני משפחה ,עובדים
ואורחים ,ערב טוב.
אם אתה יוצא לדרך ,העולה אל ההרים ,היזהר שלא תיקח איתך דברים
מיותרים .קח חלום  -לא כבד מדי  ,ושמחה  -לא גדולה מדי  ,וגם שיר  -לא
ארוך מדי  .זה די .
כהונה חדשה של מועצת שוהם יוצאת הערב לדרך חדשה ומרגשת .הערב
אנו נפרדים מראש מועצה ותיק ,שליווה אותנו שלוש קדנציות מוצלחות
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ומקדמים בברכה את ראש המועצה החדש ואת הנבחרת החדשה של
מליאת מועצת שוהם.
הערב אנו גם מודים לחברות ולחברי המועצה שנפרדים מאיתנו היום,
לאחר שנים של תרומה ועשייה מכל הלב – בהתנדבות מלאה.
אני מתכבד להזמין את מר איתן פטיגרו ,ראש מועצת שוהם הנכנס.
יו"ר:

ערב טוב ,מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה החגיגית .ראשית מבקש
לאשר מספר נושאים לסדר היום.

סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים מיום  16.10.18ו 8.11.18
יו"ר:

נרגש מהמעמד .רשמית היום אנו פותחים את ישיבת מליאת המועצה
הראשונה לקדנציה החדשה .ישיבת מליאה חגיגית ,עם סדר יום .מבקש
לאשר פרוטוקולים ממליאה קודמת מיום  16.10.18ומיום  . 8.11.18לא
נתקבלו הערות לפרוטוקול.

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול מליאה מיום  16.10.189ו8.11.18 -
סעיף  2לסדר היום:
אישור מורשה חתימה במועצה מקומית שוהם.
יו"ר:

מבקש לאשר מורשה חתימה במועצה ,לראש הרשות ,מתוקף החוק ( סעיף
 34א' לפקודת המועצות וסעיף  203לפקודת העיריות ) כך שהחל מהיום,
שתי חתימות במצורף ,חתימתו של ראש המועצה וחתימת גזבר המועצה
בצרוף חותמת המועצה ,יחייבו את המועצה המקומית שהם ,בהתאם לכל
דין.

מחליטים פה אחד
אישור מורשה חתימה במועצה מקומית שוהם לאיתן פטיגרו ,ראש הרשות.
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סוף זה תמיד התחלה ...כך אומר שיר הילדים הידוע של לאה נאור,
שמככב בכל מסיבות הסיום .גם אצלנו – הסוף הוא התחלה חדשה,
והפרידה ממליאת מועצת שוהם היוצא ומראש המועצה גיל ליבנה ,היא
יציאה לדרך חדשה.
הרכב המועצה שנבחרה מביא לידי ביטוי את רצון הבוחרים ,תושבי שוהם,
ואת סדר העדיפויות שלהם .אנחנו פותחים את כהונתנו ,כשעל שולחננו
מציאת פתרון לכל הסוגיות החשובות לתושבים ,אשר עלו במערכת
הבחירות .היום יוצאת לדרך מועצה מחברת ומכילה ,שתפעל למען כל
תושבת ותושב בשוהם; מועצה שבאה לעשייה ,תוך שיתוף ציבור ,שקיפות
ויושרה.
אנחנו מחוייבים למימוש שינויים וחידושים ,שיטיבו את חיינו כאן בשוהם,
לצד המשך תהליכים חשובים וטובים ,שהפכו את שוהם לפנינה שהיא
כיום .פנינו קדימה ,אל העתיד ,לתכנן את עתידה של שוהם תוך חשיבה על
היעדים האסטרטגיים שלפנינו ועל בניית היישוב וחיזוק הקהילה שחיה
בו .הצבנו לעצמנו שורה של יעדים ,אשר נקבעו גם בהסכמים
הקואליציוניים ,וילוו גם את תכניות העבודה והתקציב של המועצה:
 טיפוח מערכת החינוך היישובית – בכוונתי להחזיק אישית בתיק
החינוך ולעמוד בראש ועדת החינוך היישובית.
 חיזוק האיתנות הכלכלית של המועצה והקלת יוקר המחייה של
התושבים.
 סיום פיתוח ואכלוס שכונת הדרים וקליטת מאות משפחות חדשות
מבחינה פיזית ,קהילתית ,כלכלית וחברתית.
 פיתוח מערך התנועה והתחבורה הציבורית
 קידום הנגישות ומתן העדפה מתקנת למשפחות עם צרכים מיוחדים.
 הקמת "בית לחיים" בשכונת הדרים.
 חיזוק ושיפור השירות לתושב
 חיזוק השמירה והביטחון
 פיתוח שירותי הרווחה בהתאם לצרכי האוכלוסייה
 טיפוח חזות היישוב ,שיפור הניקיון והגברת האכיפה.
 העצמת תחום הנוער והצעירים
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 העצמת תחום הפנאי והספורט
 פיתוח שירותי הדת והעצמת תחום תרבות בצוותא ,תוך שמירת מרקם
היחסים שבין תושבים דתיים לחילוניים.
זו רשימה ארוכה ,ובכל זאת חלקית ,אבל הרשימה הזו מביאה לידי ביטוי
את ההתחייבות שלנו לתושבי היישוב – ובכוונתי לעמוד בהתחייבות הזו.
תודות :חברי מועצה יוצאים :אלי כהן ,אבי משיח ,דפנה רבינוביץ ,ערן
אלראי ואלי יפרח על תרומתם ליישוב ולתושביו .תודה וברכת הצלחה
לחברים שממשיכים איתנו לקנדציה החדשה ,וברכת הצלחה לחברים
החדשים והנרגשים.
חדשים :רונן פרידמן ,פלג רשף ,זיו שמע ,יוחנן תורג'מן וסוזי בר – בחרתם
בדרך סיזיפית אך מאוד מתגמלת ומלאת סיפוק .אני כאן כדי לסייע לכם
ליישם את מדיניותכם – הצלחתכם היא הצלחתנו.
תודה גדולה ומיוחדת לגיל ליבנה ,יש לנו דרך משותפת בעשור האחרון.
למדתי ממך הרבה ,ואין חולק על תרומתך למיצובה של שוהם ולפיתוחה.
בשם תושבי היישוב אני מודה לך על העשייה ,הלב והנשמה שהשקעת
ומאחל לך בהצלחה בהמשך.
אורחים יקרים  -שוהם יקרה ללבי .גדלתי כאן ואני מגדל כאן את ילדי .יש
לחברי המועצה ולי הרבה רעיונות ותכניות להצעדת שוהם קדימה.
אין לי ספק שכולנו ביחד – נבחרים ,עובדים ותושבים – נמשיך לעשות הכל
למען הצלחת היישוב ולרווחת תושביו .שיהיה לנו בהצלחה.
אני מבקש להזמין את גיל ליבנה ,לקבלת "אות יקיר המועצה" ,על תרומתו
לבניית שוהם ולפיתוחה .על פועלו להידוק המרקם הקהילתי ביישוב.
מלוא הערכה על חזון היישוב ומדיניות המועצה תוך גילוי מנהיגות
ויושרה ,ועל הלב הפתוח לכל.
ד .זביב:

מזמין את גיל ליבנה ,ראש המועצה היוצא לשאת דברים.

ג .ליבנה:

מעמד מרגש ולו משום פרק בו אני חותם ביחד עם הרבה אנשים שמלווים
אותי ,חלקם לאורך כל הדרך ,מבקש להודות לכם .חברי מועצת שוהם –
היוצאים והחדשים ,בני משפחה נרגשים ,תושבים ואורחים ערב טוב.
אחרון חביב ,אדוני ראש המועצה ,איתן פטיגרו ,ערב טוב .נדמה כאילו רק
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אתמול עמדתי כאן ,נרגש לפחות כמוכם ,בפתחה של כהונה חדשה – מותש
ממערכת הבחירות ,ומלא אנרגיה מהעשייה המרובה שבפתח.
תוצאות הבחירות האחרונות היו חדות וברורות ,והן שיקפו את ההערכה
והאמון שרוחשים התושבים להתנהלות המועצה ,וציפייתם כי דרך זו
תימשך .הבחירות גם הציפו סוגיות שחשובות לתושבים ואין לי ספק
שהנושאים הללו יטופלו באופן מיידי ,בצורה הטובה ביותר.
הקדנציה שננעלת הערב היתה רבת הישגים ומבורכת בעשייה :העצמנו את
הרצף החינוכי בשוהם ,נבנות שכונות חדשות ,תוך מתן מענה לזוגות
צעירים ובני המקום ,התבססה היציבות הכלכלית של שוהם נוכח השגשוג
של היי פארק שוהם וגובשה הקהילה המקומית שלנו .הצלחנו יחד להפוך
את שוהם למותג בקנה מידה ארצי של איכות ומצויינות ,סיפור הצלחה
כביר בכל מישורי החיים.
העשייה כמובן עוד רבה – שוהם מצויה בתנופת פיתוח ועשייה ואתגרים
רבים בפנינו .אני משוכנע שהמועצה החדשה תמשיך את המומנטום ,תוך
חשיבה רעננה ,רעיונות חדשים ושיאים נוספים.
אני רוצה להודות לצוות הניהול של המועצה ,ברשותו של דודי זביב ולכל
עובדי המועצה .העבודה המקצועית והמחוייבות שלהם ,מאנשי התחזוקה
והפקחים ,ועד לאחרון המנהלים ,הם שאפשרו לי ולהנהלת המועצה להיות
משמעותית ,לקיים דיונים ולקבל החלטות שמעוגנות בקרקע המציאות,
והם אלה שהוציאו לפועל את התכניות והפרוייקטים הרבים לאורך
השנים .מודה לחבריי למועצה היוצאת ,על האמון ושיתוף הפעולה ,על
דיונים עניינים ועל לקיחת אחריות .כל אלה הביאו לכך שהייתה זו
קדנציה מוצלחת ,עשירה בעשייה ובתוכן .כהונה שהביאה להתפתחות
עשירה בעשייה ותוכן כהונה שהביאה התפתחות כמעט בכל תחומי החיים
ומקווה ומאמין שכל ימשך בעתיד .איתן ,אני מברך אותך בהצלחה.
הדדיות שבין חברי המועצה לראש המועצה ,תתנהל בחיובית .כמנהיג
תפקידך לשתף ,להתייעץ ולהעניק סמכויות .לאפשר לחברי המועצה לבטא
את עצמם בתחומים בהם בחרו לעסוק .הצלחתם של חברי המועצה היא
הצלחת הארגון כולו .זהו גם המוטו מאחורי הערך של המועצה המכהנת.
לחברי למועצה ,אני מאחל הצלחה רבה .זכרו שאתם תזמורת וכל אחד
ואחד מכם הוא חלק חשוב .כדי שתנגנו בצורה הרמונית ואפקטיבית ,יש
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לתזמורת הזו מנצח אחד .מניסיוני המוניציפלי העשיר ,ההבדל בין רשות
מצליחה לרשות נכשלת טמון ביחסי האמון ושיתוף הפעולה בין חברי
המועצה לראש המועצה .לאורך הדרך תגלו שלא כל ההחלטות שתדרשו
להם כחברי מועצה הן לא בהכרח נוחות ופופוליסטיות .אל תהיו
פופוליסטים ,היו דירקטורים ,בעלי חובת אחריות וזהירות לטובת הכלל
והמועצה .זכרו עובדי המועצה הם הנכס החשוב שלכם ושלנו ,שמירו עליו.
אורחים יקרים ,הערב אני מסיים רשמית משא מופלא ,בן  15שנים .מסע
שבמהלכו פתחתנו את היישוב הצעיר שלנו .בנינו אותו וקידמנו .עבורי ,זו
ישיבת מועצה אחרונה .בחישוב גס הגעתי לכ 300-ישיבות הנהלה ומועצה
שניהלתי ולא החמצתי אף פעם מתוך כבוד והערכה לחברי המועצה.
מהערב ,אני חוזר להיות התושב גיל ליבנה ,שמגיע ליהנות מפסטיבל
המוזות ולטייל בפארק שוהם ואף לפתוח פניות במוקד .כתושב שאוהב את
היישוב בכל ליבו ומאחל לכם ולנו הצלחה.
תודה אחרונה ומשמעותית במיוחד ,לרעייתי ענת ולמשפחתי כולה שתמכו
והיו שותפים מלאים למסע שעברנו יחד והפך לתולדות חיים.
ד .זביב:

בחירות הן תמיד חגיגה לדמוקרטיה ,והזדמנות מצויינת לציבור התושבים
להציף סוגיות ונושאים חשובים .מבנה המועצה התרענן והתחדש הפעם,
ואנו שמחים להזמין את ראשי הסיעות להציג את חזונם לכהונה הקרובה.
אני מזמין ,את ראש סיעת לב ,מר יוסי לוי.

י .לוי:

ערב טוב לכולם ,מתרגש כמו כולם .פעם שביעית בה אני נמצא במעמד
מכבד זה .אם לא הייתי מתרגש לא הייתי כאן.
אחריות המוטלת על כל חבר מועצה ,יחד עם ראש המועצה ,הינה אחריות
כבדה .אנחנו הולכים לכהונה בת  5שנים ,בה נשרת את תושבי שוהם
שבחרו בכל אחד ואחד מאיתנו ולכן אנו נדרשים לאמץ הן בחינוך ,איכות
החיים והשרות לתושב.
יחד נעשה הכל להצלחת ראש המועצה הנבחר ,להוביל ולהיות שותפים
לדרך .הצלחתך הצלחתנו.
מודה לכל הנמצאים ,הורים ,אחים משפחות ,כל אלה שתרמו לבחירות
ותמכו בנו .אנו מכבדים את הבחירה שנעשתה .כל אחד מאמין במוביל
שייצג אותו במועצה.
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מודה לגיל ליבנה ,על  15שנות כהונה ועבודה קשה .שניתה את שוהם ובנית
אותה יחד עם חברי המועצה .מאחל לך הצלחה בהמשך הדרך .עלה
והצלח.
לאיתן ,לפי שיחתנו מהיום הבנתי שאתה אדם חרוץ ,אשר לא מסתכל
לצדדים ומסתכל קדימה ושואף לראות את שוהם מתפתחת בצעדים
מהירים ,נעזור לך.
כשפגשנו ,אמרת לי שכל מה שאני יכול לעזור ,אני מוזמן .חשבתי שהקשר
בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי חשוב בשל יכולתי וקשריי ומאוד
חשוב לי .אני עוזר להרבה ראשי ערים בנושא ובוודאי שאעזור קודם לעירי.
תיק שני אותו אבקש לטפל ,ואני רואה אותו כחשוב ,תיק שרות לתושב.
התושב רואה כל בעיה קטנה כגדולה וברגע שאתה פותר אותה ,עבור
התושב זה עולם ומלואו .שרות עם אוזן קשבת ומענה מהיר.
מאחל למשפחתי היקרה שעמדה לצידי ועזרה לי תודה רבה.
לחברי המועצה היוצאים ,מאחל הצלחה בהמשך הדרך ,תודה רבה על כל
מה שעשיתם .לכל חברי המועצה החדשים מאחל עבודת צוות פורייה למען
שוהם.
ד .זביב:

מזמין את נציג סיעת מאמינים בשוהם ,מר אבי אלטלף לשאת דברים.

א .אלטלף:

ערב טוב לכולם .בשמי ובשמו של ידיד ושותפי ,סגן ראש המועצה היוצא
וגם הנכנסת ,מר אשר פאהן .מכובדי ,ראש המועצה היוצא והנכנס ולכל
האורחים הנמצאים עמנו .לצערי לא אהיה בערב הפרידה מגיל ליבנה ואני
מייחד את עיקר דבריי לגיל ,להודות ולברך.
גיל  ,תמיד אומר לי שאני עוסק בפרשנות ותמיד יש על מה לדבר עליהם .
למזלנו הפרשות מתחלפות אחת לשבוע ,ומדהים לראות כמה הדברים של
אז ,עדיין אקטואליים ואף מתחברים לאירועים שעוברים עלינו היום.
בפרשה שקראנו השבוע ,פרשת ויצא ,עוסקת במרכז חייו של יעקב אבינו
כשהוא יוצא ומתחיל לבנות את משפחתו ולמעשה את עם ישראל כולו.
אחד הדברים שאומרים על אדם שהיה עוסק בצורכי ציבור ,פורשי השרות
הציבורי ,שהם הולכים לעשות לביתם .המקור בפרשת ויצא כשיעקב
מסיים פרק שלם אצל לבן ונולדים לו אחד עשר ילדים (יוסף נולד מחוץ
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לארץ ישראל)  .לקראת חזרתו עם הבנתו כי הוא צריך לחזור לארץ ,הוא
אומר ללבן " ויאמר אליו אתה ידעת ,את אשר עבדתיך :ואת אשר היה
מקנך ,איתי כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרוב ,ויברך ה' אתך ,לרגלי:
ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי ".יעקב מחליף מהלך בחייו ומחליט
לפרוש ולעשות לביתו .אחד הדברים בתורה ,התנ"ך ובמדרש ,אחד
האנלוגיות למי שעוסק בציבור או מנהיג ציבור ,היא לרועה צאן .רועה
צאן ,הוא דוגמה שניתן ללמוד עליה הרבה מאוד על המנהיג הציבורי וזה
היה תפקידו של יעקב .כאשר יעקב אבינו מסיים את החלק הראשון בחייו
הוא הולך ועושה לביתו .יעקב אבינו מציע ללבן עיסקה .שישאיר לו את כל
הצאן הלבנים ללא כתמים .מי שייוולד צבעוני ,ליקב.
וַ ִֽיּ ַ ִֽקּח־֣וֹ ַיעֲקב מַ ַ ַ֥קּל לבְ נֶ֛ה ַ ַ֖לח וְ ל֣ וּז וְ עַ ְר ֑מוֹן וַ יְ פַ ֵ֤צּל בָּ הן פְּ צָ ל֣ וֹת לְ בָ נ֔ וֹת
מַ ְחשׂף הַ לָּ בָ֔ ן אֲ ַ֖שׁר עַ ל־ה ַמַּ ְקלִֽ וֹת[ :לח] וַ יַּצּג את־ַמַּ ְקלוֹת אֲ ֣שׁר פּ ֔צּל בָּ רֳ הָ ַ֖טים
בְּ ִֽשׁ ֲק ֣תוֹת הַ ָ ֑מּים אֲ שׁר ָתּ ֹ֨באן ָ הַ ֵ֤צּאן ל ְשׁתּוֹת לְ ֣נכַ חהַ ֔צּאן ַויּ ַ ַ֖ח ְמנָה בְּ ב ָ ַ֥אן ל ְשׁ ִֽתּוֹת:
[לט] וַ יּחֱ ַ֥מוּ הַ ַ֖צּאן אל־ַמַּ ְקל֑ וֹת וַ תּ ַל ְ֣דן ָ הַ ֔צּאן עֲק ַ֥דּים נְ ק ַ֖דּים וּ ְטל ִֽאים:
יעקב מייצר מהלך שיגרום לכבשים להמליט כבשים צבעוניות ,כאשר הוא
מעמיד לפניהם מקלות בצבעים מקלות צבעוניות .הדבר מפריע ללבן
ויעקב מודיע לנשותיו ,ילדיו ועבדיו שיש לצאת מביתו של לבן .הם יוצאים
באישון ליל ,אחרי יומיים שלושה ,לבן מגלה שיעקב ברח עם משפחתו
והצאן שרכש והוא רודף אחריו .בפגישתם נאמרים דברים קשים ביחסי
אתי
עובד מעביד .יעקוב כועס על לבן ואומר "וַ ֣יּאמר לְ לָ בָ֔ ן מַ ה-פּ ְשׁעי ַ ֣מה חַ טָ ֔
יתָך
את מ ֣כל כְ ִֽלי-ב ֔
ַ֥כי דָ ַ ַ֖ל ְק ָתּ ַ ִֽאחֲ ָ ִֽרי{ :לז} כי-מ ַ ֣ש ְשׁ ָתּ את-כָ ל-כלַ י מַ ה-מָּ ֹ֨ ָצ ָ
יוֹכיחוּ בַּ֥ין ְשׁנִֽינוּ"  .גיל שלנו ,היה פחות מעשרים
֣שׂים ֔כה ַ֥נֶ֥גד ַא ַ ַ֖חי וְ ַא ֑חיָך וְ ַ֖
שנה ,אך גם הוא שימש אותנו כרועה צאן כמנהיג שוהם .אומר יעקב ללבן
" {לח} זה ע ְשׂ ֹ֨רים שָׁ נָ ֵ֤ה ָ ִֽאנכי
אא ָ ִֽכלְ תּי[ :לט ] ְטרפָ ה לא־
ע ֔ ָמְּךְ ְ.רחלַ֥יָך וְ עזַּ֖יָך ֣לא שׁכ֑לוּ וְ אילַ֥י צאנְ ָךַ֖ ַ֥ל ָ
הב֣אתי א ֔ליָך ָאנ ֣כי אֲ חַ ֔טנָּה מיּ ַָ֖די ְתּבַ ְק ֑שׁנָּה גְּ נִֽבְ ֣תי י֔ וֹם וּגְ נִֽבְ ַ֖תי ָ ִֽליְ לָ ה :הָ יִ֧יתי
בַ יֶּ֛ וֹם אֲ כָ ַלַ֥ני ַ֖חרב וְ ֣ק ַרח בַּ ָ ֑לּיְלָ ה וַ תּ ַ ַ֥דּד ְשׁנ ַָ֖תי מעינָ ִֽי"  .אומר יעקב ללבן ,אני
עבדתי עבורך עשרים שנה  .עבד ופעל יום ולילה ,קיץ וחורף .תמיד לקחתי
אחריות מלאה על עצמי ולא העברתי לאחרים .בהחלט דברים אלה אפשר
להגיד על גיל ליבנה ,שעבד ופעל עבור שוהם יום ולילה  ,קיץ וחורף והצעיד
אותה למקומות מדהימים .השאיר לנו המון עבודה .לפעמים יש דלימה אם
קל יותר להיכנס למקום חלש ולקדם אותו או להיכנס למקום חזק
ומבוסס ואז לייצר המשכיות ולא להפסיד את ההישגים הקיימים .לעניות
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דעתי לא פשוט לקחת מקום חזק ומבוסס ולהצעיד קדימה .זו מורשת
שגיל משאיר לנו בנעליו הגדולות .איתן ואנחנו נצעיד את שוהם קדימה
ונחזק את הקיים .עבודה לא קלה ופשוטה .בטוח שהרכב המועצה החדשה
עם המורשת של גיל תצליח .הפרשה מסתיימת בפסוק אחרון בחלק
מתפילת הדרך ,כשיוצאים לדרך ארוכהַ " ,יע ֲַ֖קב הָ ַלְ֣ך לְ דַ ְרכ֑ וֹ וַ יּפְ גְּ עוּ ַ֖־בוֹ
ֹלהים ז֑ה וַ יּ ְק ָרֶ֛א ִֽשׁם־
ֹלהים[ :ג] וַ ֵ֤יּאמר יַ ִֽעֲקב כַ אֲ ֣שׁר ָר ֔ ָאם מַ חֲ נַ֥ה אֱ ַ֖
מַ לְ אֲ כַ֥י אֱ ִֽ
הַ מָּ ַ֥קוֹם הַ ַ֖הוּא מַ חֲ נָ ִֶֽ֥ים" גם גיל  ,היוצא לדרך חדשה ומליאת המועצה
הנכנסת מתחילה דרך חדשה מגיע ברכת הדרך .מברך את חברי המועצה
היוצאת והנכנסת ברכת הדרך .שנוכל להצליח לקחת את הנהגת שוהם
ולהצעיד קדימה ,כולנו כאן למען התושבים והציבור.
ד .זביב:

מבקש להזמין את גלעד רבינוניץ ,ראש סיעת שוהם בתנופה לשאת דברים.

ג .רבינוביץ:

ערב טוב לכבוד ראש המועצה הנכנס ,מר איתן פטיגרו ,הרבה הצלחה .ערב
טוב גיל ליבנה ,ראש המועצה היוצא ,ערב טוב לחברי המועצה היוצאת
והנכנסת ,קהל נכבד.
עומדת בפני המועצה קדנציה מאתגרת ,גולת הפרויקט המרכזי ,איכלוס
השכונה החדשה .הכנת התשתיות המתאימות ביישוב .היערכות קליטת
אלפי תושבים חדשים ,שינוי דמוגרפי של היישוב .זה אומר שינויים
בחינוך ,תרבות איכ"ס ,תחבורה ועוד.
מאחל למועצה הנכנסת שנדע לעשות את הדברים בצורה הנכונה ביותר.
נדאג ששוהם תמשיך לפרוח ושגשג.
בנימה אישית ,אחרי  15שנות כהונה של התנדבות במועצה ,כחבר מליאה
וסגן ראש מועצה עם עשייה לא מבוטלת ,הגיע הזמן להמשיך הלאה.
זה הזמן לברך את חברי המועצה החדשים ,סוזי בר ואלי פלג ,שמביאים
איתם הרבה יכולות ,ניסיון ומרץ ליישוב ,משוכנע שידעו לתרום לישוב,
בהצלחה .שוהם מבחינתי זה הבית והמשפחה המורחבת שלי .אני אמשיך
ואתרום ולהתנדב החל מסיוע בתעסוקה עם מירי וגנר ופרויקטים נוספים
שעומדים על הפרק .נמשיך .תודה רבה.

ד .זביב:

מזמין את מר איתן ליליוס ,ראש סיעת שווים לשאת את דבריו.
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א .ליליוס:

אני מתרגש מאוד .תושבים יקרים ,ראש המועצה היוצא – מר גיל ליבנה,
ראש המועצה הנכנס – מר איתן פטיגרו ,חברי המועצה ועובדי המועצה,
הכניסה המרגשת של רשימת "שווים" למועצה היא בעצם מסר מהדהד
שבא מהקהילה .לא הבטחנו כבישים ,לא הבטחנו גינון יפה ,ולא הבטחנו
עוצמה פוליטית .נגענו בצורך עמוק של הקהילה להעצים ולממש ערכים של
קהילה .התחלנו עם מוטיבציה שלכאורה הייתה "נישתית" ,אבל מהר
מאוד הבנו שמדובר באינטרס רחב ועמוק .לא רק שאנו לא רואים סתירה
בין הצרכים המיוחדים לצרכים הרגילים ,אנו רואים דווקא קשר ישיר
והדוק .עלינו ללמד את ילדינו להתמודד בקהילה בה לא כולם שווים ,אבל
לכל החברים בה מגיעה הזדמנות שווה להיות חלק ממנה .אני מאמין
בקהילה חזקה שלא פוחדת מאתגרים .אני מאמין בקהילה חזקה
שמחוייבת לטיפוח המרקם האנושי שבה .אני מאמין בקהילה שלא
מתנערת מחבריה הזקוקים לתמיכה מיוחדת .אני מאמין בקהילה
שחותרת תמיד למען זיהוי הקשר המחבר אותה לחבריה השונים .אני
מאמין שסולידריות חברתית וערבות הדדית הן לא סיסמאות ,אלא דרך
חיים והשקפת עולם .האמון שזכינו לו בקרב הציבור הוא הרבה הרבה
יותר גדול מקבוצת משפחות עם צרכים מיוחדים .אני בטוח כי שותפיי
להנהגה וכמובן איתן פטיגרו ,העומד בראשה ,מבינים את הקריאה
הברורה הזאת של הקהילה .אני משוכנע שכבר בקדנציה אחת ניתן יהיה
לבצע שורה של צעדים פרקטיים שיגרמו לכל תושב בשוהם לחוש קשר
עמוק וגאווה למקום .ולסיום ,אני מבקש להודות למשפחה הקרובה שלי,
לחבריי לדרך ברשימת שווים ולחברים הרבים מתוך הקהילה שהאמינו,
תמכו ועזרו לזקק ולהפיץ את המסר .תודה מיוחדת לבתי המיוחדת ,שירה.
בזכות מי שאת ובזכות ההתמודדות שלך שהציתה את כל המהלך ,גיליתי
את העוצמות שבי .בהצלחה לכולנו!

ד .זביב:

תודה לכולכם .כתושב היישוב הזה וכמנכ"ל המועצה אני מאחל לכולכם
הצלחה – הצלחתכם היא הצלחת כולנו.
אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולהזכיר שמשרד הפנים נערך להכשרת
חברי מועצה חדשים .ההכשרה הינה רב שנתית ומאפשרת למידת עומק
בהתאם למעגל החיים של התפקיד .המעוניינים להירשם מוזמנים לפנות
ללשכתי.
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אני מבקש להציג את סגל המועצה הבכיר ,שביחד עם עובדי המועצה
המסורים ,יעמדו לרשותכם לאורך הקדנציה כולה :ישראל שטרסברג,
גזבר המועצה .דינה פרומוביץ ,מנכ"לית החברה הכלכלית .אילן קומה,
מנכ"ל החברה העירונית חמש .אופירה ביטון ,מנהלת אגף חינוך וקהילה
ומנכ"לית תאגיד החינוך .עופר גומבינר ,מנהל אגף איכות הסביבה .יעקב
ירקוני ,מהנדס המועצה .דליה בסן  ,מנהלת משאבי אנוש .משה ויגדור,
מנהל מחלקת ביטחון .ענת דותן ,עוזרת ראש מועצה .ודגנית שטיניג,
דוברת המועצה .נמצא איתנו כאן הערב ,ומלווה אותנו שנים ארוכות גם
מבקר המועצה ,תמיר פוגל.
אני מתכבד כעת להזמין את ראש המועצה הנכנס ,מר איתן פטיגרו ואת
ראש המועצה היוצא ,מר גיל ליבנה ,להענקת תעודות הוקרה ושי לחברי
המועצה שנפרדים מאתנו היום .לאחר מכן נתכנס לצילום קבוצתי ,
בבקשה הישארו עימנו עד לסוף הערב.
תודה לכולכם שהגעתם ,אני מאחל לכם הצלחה ,ומודה מכל הלב לגליה
שמש ,מנהלת הלשכה שלי ,על ארגון הערב הזה.
ריכוז החלטות:
נושא

מס'
1
2

אישור פרוטוקולים
אישור מורשה חתימה

החלטה
לאשר פרוטוקול מליאה מיום  16.10.18ו8.11.18 -
לאשר מורשה חתימה במועצה ע"י ראש הרשות ,מר איתן
פטיגרו.

תמה הישיבה.

-----------------------איתן פטיגרו
ראש המועצה

---------------------דודי זביב
מנכ"ל המועצה
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