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 ראש המועצה:
 הבאווירלפתוח קדנציה חדשה, מליאה חדשה  באופן אישיערב טוב לכולם, מאוד מרגש ומשמח אותי 

אופטימית וחיובית. הערב יתחלק לשני חלקים, בחלק הראשון נכיר תודה וניפרד מראש המועצה דוד 
 אריאלי ומחברי המועצה הקודמת בצורה ראויה ובחלק השני אנחנו נפתח את הקדנציה החדשה. 

מועצה המקומית המערכת שלנו, ם בהן עמדת בראש ברצוני לומר תודה למר דוד אריאלי על השני 
 בעיצוב חיי הקריה למען התושבים. קריית טבעון, על האחריות וקבלת ההחלטות

 

 דבר ראש המועצה היוצא .1
 

 אריאלי: דוד
ואני מרגיש שאני מוסר היום לראש המועצה  2008ערב טוב לכולם, אני התחלתי את עבודתי בדצמבר 

החדש, עידו גרינבלום ולחברי המועצה הנכנסים, מועצה שהיא במצב מצוין. אני מאמין שחברי 
המליאה החדשים יראו את השפע ואת היכולות האדירות של המועצה בחודשים ובשנים הקרובות 

תב"רים יסגרו. המועצה שאני מוסר היום, היא מועצה שמבחינה כלכלית היא גוף מאוד מאוד כשה
, 257רשויות בישראל מתוך  26לפי חוק רשויות איתנות, רק  .חזק. היא מוגדרת כרשות איתנה

 מוגדרות כך.
נים זו מועצה שיודעת לעשות פרויקטים, ראיתם את הטיילות שעשינו, את הקאנטרי, את חיזוקי המב

זו מועצה שיש לה שלושת הגנים שבנינו, את ההכפלה של בית ספר שקד. נגד רעידות אדמה, כ
כבוד לשלטון החוק ואנחנו הערכה גדולה ו, זו מועצה שיש לה תיותלעולם הפנאי ולקהיל אכפתיות

רואים את זה במוסד מבקר המועצה. בסך הכל אני מרגיש שאנחנו נותנים היום מועצה שאפשר 
לעובדים שלי, למנהלים שהיו כפופים לי, בלעדיהם אי גדולה בה. אני רוצה להגיד תודה  להתגאות

ובלעדיהם אי אפשר יהיה לעשות דבר. אני רוצה להגיד תודה גדולה לחברי  אפשר היה לעשות כלום
המליאה היוצאת. גם לאופוזיציה, גם לקואליציה. לכולם היו כוונות כנות וכולם השקיעו מזמנם 

ועל זה אני  הפרויקטיםת. גם אם היו מחלוקות, בסופו של דבר היתה תמיכה גדולה ברוב בהתנדבו
 רוצה להגיד תודה מכל הלב.

אני רוצה לאחל בהצלחה לחברי המליאה הנכנסים ואני רוצה לאחל בהצלחה מכל הלב, לך עידו. אני 
ם ולהביא את טבעון מאמין שהגוף שאני מעביר לך הוא חזק מספיק כדי שיאפשר לך להוביל תהליכי

 לתנופה כמו שבעצם קוראים לרשימה שלך.
 

 ראש המועצה:
חשוב לי להגיד שבאופן טבעי בתוך מערכת בחירות, יש הרבה מאוד ביקורת וגם אני באופן אישי, 

שנים של השקעה לטובת  10ביקרתי את דודי, לא פעם, כך שאני מכיר תודה ומוקיר את המאמץ של 
 .היישוב הזה, תודה רבה

שאני מאוד מעריך אני באופן אישי רוצה להגיד . עכשיו נחלק תעודות הוקרה לחברי המליאה היוצאת
 את מי שהשקיע חמש שנים בהתנדבות לטובת היישוב הזה מתוך אמונה ורצון לקדם את היישוב.

 
 

 דבר חברי המליאה היוצאת .2
 

 :שחר לשם
על העשייה המשותפת. שיהיה לך רציתי להגיד תודה רבה לראש המועצה ולכל חברי המליאה 

 ראש המועצה הנכנס ולכל חברי המליאה החדשים והישנים. ,בהצלחה
 חן וייסמן:

אלו היו ארבע שנים מאוד משמחות. מי שהיה בתפקיד מבין עד כמה העשייה היא בעצם מה שממלא 
אותך. הסיפוק , ההערכה של התושבים, העבודה המשותפת עם חברי המועצה. זה המקום גם להגיד 

תודה לחברי המועצה. תודה למנהלי המועצה, תודה לדודי אריאלי. החוכמה בלהיות חבר מועצה היא 
ע בלי אינטריגות עד כמה שאפשר, להיות ענייני, להסתכל תמיד לטובת היישוב. לא לתת לדברים להגי

הקטנים לחלחל לתוך הדיונים הבאמת משמעותיים שקורים כאן ביישוב. אני מאחל בהצלחה לכל 
 חברי המועצה החדשים.
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 דוד חורש:

רוצה להודות לדודי ולכל  , שתמיד בביתכם יהיה אור ושמחה. אניאני רוצה לאחל לתושבי הקריה
חברי המליאה היוצאת על שיתוף הפעולה ועל ההבנה. בהצלחה מכל הלב לעידו ולחברי המליאה 

 החדשים. חשוב שכל אחד ואחד יקיים את מה שהבטיח במערכת הבחירות. בהצלחה לכולם.
 

 :חנן זיסו
החדשים. זה תפקיד מאוד אני מברך את כל חברי המועצה היוצאת, אני מברך את כל חברי המועצה 

שוחק ואפור. קצת כפוי טובה ורבים מהציבור לא יודעים שאנחנו עושים זאת בהתנדבות שעות על גבי 
בואו ונשלב ידיים ונעשה  שעות, על חשבון הזמן שלנו. אני קורא לכל חברי המועצה החדשה שלנו,

נקדם, מלא של התושבים.  שילוב ובשיתוףהשינוי המיוחל פה בטבעון בגישת המועצה, ב ביחד את
 פעילות עניינית אך ורק למען תושבי הקריה מתוך האזנה וקשב לרצון ציבור התושביםנאמץ נכבד ו

 תוך חיזוק מעורבות הקהילה למען השנים הבאות ולמען הדורות הבאים. האמיתי,
ר על פני  בואו נמצא את הדרכים לגישו ,אני מאחל לעידו הצלחה רבה. אנא כל אחד מכם שיושב כאן

הפערים. אני קורא להתנהלות המועצה מתוך תחושת ערכיות, שליחות אמיתית, אחריות אמיתית 
יהיה טוב יותר יחד. תודה רבה לדודי ובהצלחה ודאגה לגורל טבעון שלנו. עשו הכל כדי שלכולנו 

 לדודי. בהצלחה לעידו ובהצלחה לכולנו.
 

 יהודה אסור:
יוצאת שחלקם עדיין ממשיכים במליאה הנכנסת. תודה על אני רוצה להודות לחברי המליאה ה

פועלכם למען הציבור ומאחל לכולכם בהצלחה. לראש המועצה היוצא, דוד אריאלי, מאחל בהצלחה 
בדרכך החדשה. תודה לעובדי המועצה ולמנהליה על עבודתם הקשה היומיומית. תודה מיוחדת לאדם 

 ,המקצועי, בחשיבה המיוחדת שלךהיבט ד ממך המון, במיוחד, יגאל הראל, מבקר המועצה. ניתן ללמו
ובנועם הליכותיך. היתה לי זכות גדולה להיות חבר במליאה היוצאת ומכך למדתי  בגישה לאנשים

שזכות זו מקנה חובות, מטלות ומשימות רבות. לפניכם משימות קשות ומגוונות שבכל אחת מהן, 
מידת ההצלחה תהיה שונה אך חשוב שתפעלו ביושר, בשקיפות, בהגינות כלפי חבריכם וכלפי הציבור 

ת ושמרו על ערכי הדמוקרטיה. לראש המועצה הנבחר, נבחרת לייצג את היישוב שלנו. כולו. גלו אחריו
חברי מליאה, עובדי מועצה וכמובן התושבים, ביחד להביא לעשייה  -החוכמה היא לשלב בין כולם

לקידום היישוב שחשוב לכולנו. משימה לא פשוטה, אני מאחל לך בהצלחה. מאחל לכולם קדנציה 
 עשירה בפעילות.

 
 דודו מסיקה:

בסופו של דבר, אני, כולה שנה. לא הספקתי אפילו ללמוד את כל מה שצריך. דודי, תודה רבה על השנה 
 הזו. עידו, המון המון בהצלחה. הצלחה שלך, הצלחה של כולנו. 

 
 ראש המועצה:

ו סיימנו את חלק הפרידה. אני שוב אומר, תודה ענקית לחברי המועצה ולראש המועצה. עכשיו אנחנ
 ., דברי הרב בית אל והשבעת חברי המליאהעוברים לחלק החגיגי של המליאה הנכנסת

 הרב בית אל: 
יתי להכיר כמעט את כל המתמודדים. שמחתי לראות אנשים זכ. בראש ובראשונה, ברכת הצלחה

נר  . כל אחד ואחד הואשקופים. טבעון התברכה באנשי ציבור מיוחדים במינםו טובים, ישרים, הגונים
 אחת ונזכה להאיר לטבעון ולעולם כולו, אמן ואמן. הלחנוכיימיוחד. נקווה שכל הנרות יהיו 

 

 דבר ראש המועצה הנכנס .3
 

 ראש המועצה:
. כחובב היסטוריה, ברור לי לקחת חלק מרגש ומשמח ברמה האישית לראות את כל האנשים שהגיעו

 שאנחנו חלק משרשרת. אנחנו לא מועצה שנולדה יש מאין, היא חלק משרשרת ארוכה של מועצות 
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אחריה ואנחנו מקבלים מצב נתון. יש כאן היסטוריה מכובדת גם שהיו לפניה ושל מועצות שיהיו 
. הוא יוצא דופן בכך וקודם כל הוא ייחודי בנראות היוצאת דופן של -ייחודי ועשירה של יישוב

 מסורים, שלמרות שהוא יישוב גדול, הוא עדיין יישוב קהילתי. התושבים כאן הם תושבים אכפתיים
יש עשרות רבות של מתנדבים ומתנדבות מתוך איכפתיות ומתוך מסירות ליישוב וזו  .ומתנדבים

ן כראש הר הזה ולכתעודת כבוד גדולה ומשמעותית ליישוב. זכות גדולה עבורי להנהיג את הציבו
 המועצה המקומית קריית טבעון.

ברביעי לדצמבר, נכנסתי לתפקיד באופן רשמי. הבחירות מאחורינו והיישוב לפנינו ובתקופה הקרובה 
אני רואה שלושה דברים עיקריים מול עיניי. הדבר הראשון זה שותפות. שותפות שאני מקווה שנצליח 

מליאה שותפות שהיא כמה שיותר רחבה, שנצליח לייצר שנצליח לייצר  .חברי המליאהלייצר בינינו, 
ממקום ענייני, אכפתי ומסור ושהיא מליאה  עניינית, שמשוחחת על דברים, שמקבלת החלטות 

שיודעת לפעול מתוך כוונות משותפות. מתוך הכרה בזה שתמיד יש חילוקי דעות אבל השותפות 
 אותנו. החלק השני של השותפות היא שותפות אתכם,  והאכפתיות ליישוב הזה היא הדבר שמניע

תושבי היישוב הזה. שותפות שאומרת שאנחנו רוצים לשמוע אתכם ולייצר אתכם ועבורכם פעולות 
משותפות. הדבר השני שאני רואה מול העיניים שלי הוא נגישות. גם במובן הפיזי וגם במובן של 

. הדבר השלישי שאני רואה מול עיניי הוא וחהזמינות, הקשבה, המובן של מדיניות של דלת פת
סבלנות. סבלנות במובן הזה ששינוי הוא דבר תהליכי. שום דבר לא קורה בבת אחת. עם הרבה עבודה 

קשה אנחנו נייצר כאן שינויים ואנחנו ניתן תנופה גדולה ליישוב הזה, אבל הדברים האלו יקחו זמן 
 ויקרו צעד אחר צעד.

שיושבים כאן, אני מזכיר שאנחנו יושבים כאן בכובע כפול שאומר שביד אחת לחברי וחברות המליאה 
. נבחרנו כדי לתת מענה לרצונות אנחנו שליחי ציבור ומנהיגי ציבור וביד השנייה, אנחנו משרתי ציבור

 ולצרכים של תושבי טבעון. האיזון ביניהם הוא האיזון הנכון.
 

 דבר חברי המליאה הנכנסת והשבעתם.  .4
 

 ועצה:ראש המ
לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה  אני, מר עידו גרינבלום, מתחייב 

 המקומית קריית טבעון.
 

 שמוליק שמחון:
אני, שמוליק שמחון, מתחייב  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה 

 המקומית קריית טבעון.
 ברכה פבריקנט:

אני, ברכה פבריקנט, מתחייבת  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה 
 המקומית קריית טבעון.

 
 אליק אלמוג:

אני, אליק אלמוג, מתחייב  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה 
 המקומית קריית טבעון.

 
 שרה גרינצוייג:

, מתחייבת  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה אני, שרה גרינצוייג
 המקומית קריית טבעון.

 
 שחר אטיאס:

היום נקרא "זאת חנוכה", זה הנר האחרון של חג חנוכה. נזכור ביום הזה ששמונת הנרות דולקים וזה 
אנחנו לוקחים להמשך  הסיום הוא גם התחלה ואת האור הזה .האור הכי גדול שהחנוכייה יכולה לתת

וזה מתחבר לי לסיום המליאה הקודמת ותחילת המליאה הזו. במהלך הבחירות דובר רבות על 
העשייה ליישוב ועל התחלות חדשות ופוליטיקה אחרת, מילים אלו עדיין מהדהדות באוויר ויש לנו 

 משימה להפוך את המילים למציאות.



   GENERAL MANAGER OFFICEלשכת מנכ"ל
__________________________________________________________________  _____________________________________ 

  :FAX   04-9533856: פקס : TEL  04-9539206: טלפון
 

5 
 

ינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה מתחייב  לשמור אמונים למדשחר אטיאס, אני, 
 המקומית קריית טבעון.

 
 יפתח גלעדי:

עוסקים ה שכבר משעות הצהריים, וזו רוח ההתנדבות בטבעון, 'אני רוצה לומר תודה רבה לחבר
 בחיפוש אחר נעדרת תושבת טבעון.

שליחותי במועצה אני, יפתח גלעדי, מתחייב  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את 
 המקומית קריית טבעון.

 
 סיגלית עין קדם:

אני, סיגלית עין קדם, מתחייבת  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה 
המקומית קריית טבעון. חשוב לי להוסיף ולומר שאני שליחה של סינרגיה נפלאה שקוראים לה 

 הסתם, לאורך כל הדרך, נעשה ונצליח."תנופה לטבעון" שהיא תהיה איתי מן 
 

 שרון רופא אופיר:
ביחד כולנו נוביל את  , מרגש אותי לראות שיש שבע חברות מועצה.כמי שפעילה למען שיוויון מגדרי

 טבעון למקום שהיא ראויה להימצא בו.
אני, שרון רופא אופיר, מתחייבת  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי 

 מועצה המקומית קריית טבעון.ב
 

 טל גת:
אני, טל גת, מתחייב  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה המקומית 

 קריית טבעון.
 

 רות קלנר עקרון:
לעשות  מחויביםטבעון שלנו", אנחנו לגמרי  -אני רוצה לומר קודם כל בשמי ובשם סיעת "זה הזמן

 ווים לעשות זאת גם כחלק מהמליאה הרחבה.טוב לטבעון. אנחנו מק
אני, רותי קלנר עקרון,  מתחייבת  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי 

 במועצה המקומית קריית טבעון.
 

 נאוה סבר:
אני, נאוה סבר, מתחייבת  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה 

 טבעון.המקומית קריית 
 

 אילנה אפללו פרץ:
אני, אילנה אפללו פרץ, מתחייבת  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי 

 במועצה המקומית קריית טבעון.
 

 ראש המועצה:
ישיבה זו היתה ישיבת פתיחה חגיגית, אני מאוד מקווה ומאחל לכולנו שנראה גם בישיבות בהמשך, 

ם ולוקחים חלק. אנחנו כאן בשביל לשמוע, לעזור, לסייע ולפעול כמה שיותר תושבים שמגיעי
  במשותף.

 19:15 -הישיבה ננעלה ב
 

 _______________  עידו גרינבלום ראש המועצה
 

 ________________ יאיר אודם מנכ"ל המועצה
 


