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 ארי ז"ל. -דברי פרידה ודקת דומיה לזכרו של ראש העיר מר צבי גוב 

 

אנחנו מקדישים את הישיבה היום, לפי בקשת החברים, ובצדק,    חיים מסינג:

ושא אחד שהיום הנושאים שנבחרו היו נושאים שהם נושאים מאוד דחופים, ויש נלזיכרו של צביקה. 

 וביקשו לדחות אותו ובדקתי ואנחנו נדחה אותו. לא נעלה אותו היום.  העירו את תשומת לבי

 איזה?    רועי גבאי:

. ואני מבקש שנעמוד דקה 3הנושא של מינוי דירקטורים. סעיף מס'    חיים מסינג:

 דומיה, לזיכרו של צביקה. 

 

  *** עומדים דקה דומיה לזיכרו של מר צבי גוב ארי *** 

 

ברשותכם, כמה מילים על צביקה. מי שירצה כמובן. אני אתחיל רק.    חיים מסינג:

בשנה האחרונה כל פעם שהתבקשתי להחליף אותו, הייתי מביא דברים, פותח והייתי אומר שאני 

צביקה. ובשבוע האחרון, בסיטואציות די דומות, אז אני כבר לא יכול להביא  בשםרוצה להביא דברים 

כרו. כי כמו שהכרתם אותו, ב מה הוא היה אומר גם כשעמדנו לזידברים של צביקה. רק יכול לחשו

הוא היה מיוחד בחיים שלו ומיוחד במוות שלו. כל אחד מכם יש לו איזו דרך היכרות עם צביקה. אני 

-התוודעתי אליו, מעבר לשירות הצבאי, במעגלים קצת יותר רחוקים, אבל כמנכ"ל העירייה בשנות ה

ם אני לא , פחות או יותר. ומי שזוכר, הוא הלך עם שמירה, והרגו לו את הכלב. ודורית, א2000', 99

טועה, היתה אז במשטרת רחובות או משהו כזה, במנהל חקירות, והיתה מעורבת שם בחקירות של 

והאיש הזה הוא איש נחוש. הוא איש עם חזון ועשייה. אפשר תמיד להתווכח אם האירועים האלה. 

וקשות החזון נכון או דרך העשייה נכונה. אבל אין ויכוח שהעיר הזאת, שהיום היא אחת הערים המב

 בארץ, היא עיר שנבנתה ממש במו ידיו. 

אני לא אשכח כשלא הייתי פה בתפקיד, התקשרו מהלשכה וביקשו שאני אגיע לאיזה פגישת מטה 

פה. ואמרתי שאני לא יכול להגיע, אני עובד. אז התקשרה אחרי זה עוד פעם אהובה ואמרה לי 'צביקה 

 ביקש שתגיע'. עכשיו, מי שהכיר אותו יודע שאם הוא מבקש שתגיע, תגיע. כי הוא לא עובר אחר כך

לסדר היום בקלות. וכשהגעתי הוא עשה פה את המטה. הוא בא מבית חולים, יצא מבית חולים, עם 
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אינפוזיה מחוברת ליד שלו, והוא בא לספר, לא יודע אם אתם זוכרים, שיש לו, הוא מתקדם עם סרטן. 

ו שהוא הוא בא מבית חולים, עם האינפוזיה, וזה אולי סימבול מי היה האיש. כי עד היום האחרון של

הגיע לפה, הוא פשוט הגיע כאילו היום הראשון. כל סעיף, כל דבר, זה פשוט מדהים כמה האיש הזה 

נתן לעיר הזאת. ואני אומר לכם שחלק מהמצב שאליו הוא הגיע, הוא גם בגלל שלא ניהל חיים 

ים כמו נורמאליים, אלא חיים רק של נתינה לעיר. הוא הזניח את עצמו, הוא לא יצא להפסקות צהרי

 שצריך. דברים קטנים, שבסוף בסוף מלמדים על המסירות שלו והראייה שלו את העיר. 

במועצה האחרונה שניהלנו, הוא ביקש אני אבוא אליו הביתה עם הנושאים. היו המון נושאים. אני לא 

ינפוזיה יודע אם אתם זוכרים. היו איזה, סעיף סעיף הוא התחיל לעבור איתי. והוא יושב עם חמצן ועם א

והכל. ואני חושב לעצמי, אני לא מבין, מה הוא רוצה, שנעשה עכשיו הצגה מה אני הולך להגיד? ישב 

איתי פשוט כמה שעות. אני חשבתי לקחת איזו אתנחתא לפני הישיבה. ישב כמה שעות סעיף סעיף, 

יף. זה נכון. אבל ואין ספק שזה אובדן גדול. תראו, אומרים שאין בן אדם שאין לו תחלפשוט לא ויתר. 

תמיד השאלה הנשאלת זה איזה תחליף. הוא היה אדם מאוד מיוחד. באמת, איש של עשייה, לא של 

 דיבורים. ואנחנו נחסר אותו. לא מרגישים חסרונו של מישהו ביומיים. אתה מרגיש את זה לאורך זמן. 

לב, הסכים, על התרומה המועצה עברה איתו ימים פחות נעימים, יותר נעימים. אבל כל אחד בטוח ב

שלו בבנייה של העיר הזאת. ואני שמח שהציע מי שהציע, ושאנחנו עושים את הישיבה הזאת באמת 

, זו הזדמנות שתרשמו את הדברים, תקבלו כמובן 19.9-מקדישים אותה ממש לזיכרו. אנחנו ב

זיכרו בצורה אולי לפטירתו, אנחנו נעשה אירוע באמפי. שזה יהיה אירוע שינציח את  30-הזמנות, ב

 . 19.9כמו שהוא אהב. אנחנו מנסים להשרות את האירוע הזה שיהיה כמו שהוא אהב. 

 יום שני.     דובר:

זהו. אני מאחל לכולנו שנדע ימים יותר שמחים. והכי חשוב, ימים של    חיים מסינג:

לו. העירייה נתנה רעות וכיבוד האדם, כיבוד איש את רעהו. ונזכור תמיד את צביקה, את המורשת ש

 זהו. תמיכה מאוד מכובדת למשפחה והגיע לה. 

שנים,  31רק משפט, חיים. יש לי הרבה מה להגיד על צביקה. אני    משה חזות:

. אבל בואו מהיום נעבור, 1991שנים אני צמוד לצביקה, עם עוד ארבע שנים אופוזיציה, משנת  27

ערב הצדעה לזיכרו. זה שונה לגמרי במהות,  אם אתם רוצים ערב, נעשה ערב לא לזיכרו, נעשה

 בתפיסה, בחשיבה. אני חושב שזה מה שהיה רוצה צביקה. ככה אני חושב. 
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אולי לא הגדרתי נכון, אני לא רוצה להיכנס פה. אם אתה רוצה    חיים מסינג:

 להשתתף יותר בפרטים, אין שום בעיה. 

ר. שחשוב שכולנו נהיה כן, חשוב. בנושא של צביקה, זה עוד דב   משה חזות:

 מעורבים ושותפים למה שמחליטים. 

לא, זה משה, באמת, אני מעריך ואוהב אותך אבל זה לא עובד ככה.    חיים מסינג:

איש. מצטער. יש צוות שלקח את הדבר הזה. כל אחד אגב שירצה  20אי אפשר לנהל אירועים ולשתף 

חליט עכשיו, לקחת צוות מהמועצה שצריך, מאיר, יתרום לזה. תבואו, תדברו, תגידו. אני לא יכול לה

 רצית משהו. 

טוב, אני חושב בין היושבים פה אני מכיר את צביקה הכי הרבה זמן.    מאיר שטרית:

בערך, כשהתחלתי  1978-קצת אספר על ההיכרות שלנו ועל מהלך החיים. אני הכרתי את צביקה ב

של אזרחים. ושמעתי שהשכונה, אני כבר תכננתי את הקמת שכונת נווה אילן. יצאנו למכרז הראשון 

את שכונת האלף, את ההמשך, היתה מתוכננת ומאושרת. ושמעתי שחיל אוויר מחפש להקים שכונה 

לאנשי חיל האוויר. פניתי למפקד חיל האוויר, דוד עברי, ואמרתי לו 'תשמע, מה אתם מחפשים 

אמר לי 'אני אשלח לך את ראש להק כוח  שכונה? יש לי פה שכונה מתוכננת. תבואו לפה'. אז הוא

אדם של חיל אוויר ותראה לו'. באמת שלח אלי את צביקה. כך הכרתי אותו פעם ראשונה. הוא בא 

אלי למועצה. עדיין לא היתה עירייה, למועצה. אני לקחתי אותו לסיור. הראיתי לו את הבעיות שיש 

יתה בריכה של ביוב על יד ארגמן. היו מפעלי בעיר. היו אז בעיות רבות, מי סופר. לא היה מחלף. ה

עורות שנשרפו לשמים. מה? כן, מפעלי עורות. מפעל הבלוקים שהיה יוצא כל כמה דקות ענן עשן. 

הראיתי לו את כל הבעיות, ואמרתי לו 'תשמע, כל הבעיות שאתה רואה, כולן ייפתרו, בלי יוצא מן 

הוראה י חשוב, הראיתי לו את מערכת החינוך. . והכ'הכלל. אני מטפל בכולם ותראה שהכל ייעלם

יחידנית, בכל בתי הספר. יחידני וזה. והוא השתכנע אבל אמר 'תשמע, אני לא יכול להחליט לבד. אני 

צריך להביא לפה את מפקדי הבסיסים...'. אמרתי 'בבקשה'. שבוע לאחר מכן הוא הגיע פעם נוספת 

להם את אותו סיור והראיתי להם את הבעיות, את עם כל מפקדי הבסיסים של חיל אוויר. עשיתי 

הצרות וגם את היתרונות. את החינוך ואת זה. והראיתי להם שיהיה פה עתיד. הם החליטו פה אחד 

 שהם באים. 

עוברים שבועיים, אני מקבל טלפון ממשה נתיב שהיה מפקד, היה ראש אכ"א. והוא אמר לי 'מה אתה 



 עיריית יבנה
 22.08.28מתאריך  15/58תמליל מועצה מן המניין מספר 

 לוגו העיריי                                                           

 לוגו חברת התמל                        

 7 

.. את הצבא', אני פניתי לחיל  אני עושה הרשמה בחיל אוויר?עושה הרשמה בחיל אוויר?' אמרתי '

אוויר כי שמעתי שהם מחפשים שכונה'. 'לא, אי אפשר לעשות בחיל אוויר'. אמרתי 'מה אתה בא אלי 

בטענות? תעשו מה שאתם רוצים. אתם הצבא'. החליטו לעשות הרשמה בצבא, בצה"ל כולו ומערכות 

 יל לבוא ביבנה. משפחות בשב 3,000הביטחון. נרשמו 

 . 604על    משה חזות:

. היה לי אז אלף יחידות. ואמרתי להם 'לא תקבלו 3,000לא, נרשמו    מאיר שטרית:

 602, כי נתתי חלק, כל השכונה הצבאית, יצא 602יחידות'. זה בדיוק יצא  602. אני אתן לכם 3,000

לוקח אנשים שהם חותמים קבע יחידות. זה המקסימום שתקבלו, לא יותר. אז הצבא החליט שהוא 

טייסים.  300לשמונה שנים לפחות, התחייבות קשיחה, שיש להם פוטנציאל גדול,  ובאמת הביאו לפה 

מערכת הביטחון, מוסד, שב"כ, אנשים רבים. וגם מהצבא כמובן. לקצינים הבכירים לא נתנו להיכנס. 

ור ביבנה, שיקנו בית, יירשמו ויעשו אמרו בעצם רק בודדים נכנסו. קצינים בכירים שרוצים לבוא לג

הגרלה כמו כולם. וצביקה רצה לגור ביבנה. אמרתי לו 'תלך להגרלה'. ובאמת עשינו הגרלה פה 

בקולנוע שהיה פעם. עשינו הגרלה אחר הצהריים, בארבע. ואז באו, הרי אני אספר לכם משהו על 

י שאנשים יבדקו אותי. כי תמיד מה ההגרלה הזאת. אני בכוונה עשיתי אותה אחר הצהריים, כי הבנת

מכרתי את יבנה? יש פה את החינוך הכי טוב בישראל. אמרתי תבוא לפה, הילדים שלך יקבלו את 

החינוך הכי טוב ותגור בבית פרטי והכי טוב. ידעתי שיבדקו אותי. לכן בבוקר באמת הלכו לבית הספר 

וראה יחידנית, עם שטחים מקיר לקיר, ושם קיבלו את ההפתעה. כי כבר השינוי בכל בתי הספר, לה

אז באו להגרלה בהתלהבות, ', זה היה חריג. ו70-תקרות אקוסטיות, מחשבים בכיתות, בשנות ה

 . כולל תושבי יבנה. 250מגרשים. נרשמו  500נרשמנו. אני הוצאתי למכרז 

 לא בשכונה הצבאית.   ד"ר אהוד ויצמן:

 250היתה הרבה אחרי זה. נרשמו לא, לא, האזרחית. הצבאית    מאיר שטרית:

מגרשים נשארו. והם בהתלהבות באו להגרלה. כל אחד קיבל  250. זאת אומרת 500משפחות, מתוך 

 מגרש. ואז באה ההגרלה הזאת, צביקה נכנס להגרלה. 

 דוד, שניים, שלושה שישבו פה ותסגרו.    משה חזות:

 אם הרמקולים לא עובדים.    רועי גבאי:

 הוא לא בא להגרלה. אני הגרלתי לו את המגרש. על ידי.    מאיר שטרית:
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 ... אחד על יד השני.   דורית בן מאיר:

 כן, ברור.    משה חזות:

. אני בחרתי לו את המגרש. הוא בכלל 21והוא  19אני הייתי דפנה    מאיר שטרית:

לא היה פה. וגם בנינו ביחד. מצאנו קבלן שבנה בשיטה צרפתית. הלכנו לראות את השיטה הצרפתית 

 הזאת. 

 מעץ.    משה חזות:

 לא, לא מעץ.    מאיר שטרית:

 זה עץ.    משה חזות:

 זה עמודים.    קובי נעים:

, בנינו את הבתים שלנו ביחד, עם אותו קבלן. שנינו היינו anyway   מאיר שטרית:

תפרנים. אז צירפנו גרוש לגרוש, בנינו לאט לאט את הבתים. וגידלנו את הילדים שלנו, את המשפחות 

שלנו אחד ליד השני. היינו עושים מנגל ביחד, עובדים בגינה ביחד. מחליפים חלקים. והיינו ממש, 

ילדים שלנו גדלו ביחד. מירי, זיכרונה לברכה, היתה חברה מאוד טובה של חברים טובים מאוד. ה

עידן, היום הבן הגדול שלו. אני הכרתי כמובן את שלושת הבנים כשהיו תינוקות. והראיתי להם בשבעה 

את התמונות של עידן ושל מירי, זיכרונה לברכה. איך הם שיחקו ביחד בחולות, בגינות שלי, בגינות 

ומיניתי את יהודה מנגל. היינו ביחסים מאוד טובים. עם השנים אני עזבתי את העירייה  שלהם. עשינו

ברוס. אז היה מועצה, בכלל בתקופתי ראש המועצה היה יכול לעזוב ולמנות את מי שהוא רצה 

בהחלטה של המועצה ויהודה ברוס מונה להיות ראש העיר. צביקה בזמן ההוא, עד אז הוא לא עירב 

הפוליטית, הוא החליט לרוץ קדנציה ראשונה יהודה ברוס היה שנתיים, כי אני עזבתי  אותי במערכת

באמצע הקדנציה השלישית. פרשתי והשארתי את העיר בידיו של יהודה ברוס. מיניתי מנכ"ל פעם 

ראשונה בהיסטוריה, כי לי לא היה מנכ"ל בעירייה. ואת יחזקאל בסר, שהוציאו אותו מהצבא, היה 

חשבתי שהוא ייתן ליהודה משקל וגב, ולצערי העסק התפרק. יהודה היה שנתיים ראש אלוף משנה. 

 עיר ואחר כך רץ לקדנציה נוספת. בקדנציה הנוספת שהוא רץ צביקה התמודד מולו, 

 . 1993   משה חזות:

 והפסיד.    מאיר שטרית:

 והפסדנו, כן.    משה חזות:



 עיריית יבנה
 22.08.28מתאריך  15/58תמליל מועצה מן המניין מספר 

 לוגו העיריי                                                           

 לוגו חברת התמל                        

 9 

ואז ראיתי שהעסק פה, חרבנו את העסק. אני אומר בצער, יהודה    מאיר שטרית:

וחבריו חרבנו פה את המצב בעיר. לכן בחירות לאחר מכן, אמרתי עד אז אני מעולם לא התערבתי 

 בבחירות ביבנה, חוץ מהפעם ההיא. 

 . 1998   משה חזות:

אמרתי  כן. שאמרתי, ראיתי שהעסק הולך להתחרבן. יהודה בא אלי,   מאיר שטרית:

לו 'תלך הביתה. אתה לא מתאים. אתה הרסת את העסק. לך הביתה. לא רוצה לדבר איתך'. ואז 

ראיתי שהוא לא הולך הביתה. אז עשינו כנס. היה כנס גדול בפארק המים, ואני עמדתי על הבמה 

 פעם יחידה בהיסטוריה שהתערבתי בבחירות, ואמרתי 'חברים, בואו נעיף את החבורה הזאת. תבחרו

את צביקה'. צביקה נבחר. כלומר צביקה רץ לבחירות, עשיתי לו מהלך אחד, שאנשים לא יודעים עליו. 

עכשיו אני יכול לספר. לא רק שתמכתי בו להיבחר, הוא כבר החליט שהוא רץ. אני הייתי אז אחראי 

סקרים על מטעם הליכוד על כל הרשויות המקומיות לבחירות המקומיות, מראשון עד אילת. אז היו לי 

כל העיריות, ממש. מה המועמדים, מה כל אחד, על כל עיר. וצביקה מאוד פחד להפסיד. הוא רצה 

 לחבר אליו את יצחק אשל, שהיה המועמד של מפלגת העבודה לרשות המועצה. 

 כן. אחר כך הוא עשה 'יבנה אחת'.    משה חזות:

 פעם ראשונה, יצחק חזות שאתם מכירים,    מאיר שטרית:

 אתה תלמד שאתה... לכתוב ספר, רם.    חזות: משה

הזמין אותי יום אחד אליו הביתה והוא אומר 'תשמע, אנחנו רוצים    משה חזות:

לעשות פה קואליציה'. יצחק חזות היה שייך לעבודה. יצחק חזות יחד עם משל וצביקה נעשה 

הם הביתה ליצחק, אנחנו קואליציה, כדי שהוא ינצח. אז תבוא הביתה, אם תוכל לעזור. באתי אלי

מנהלים ליצחק. אנחנו מנהלים משא ומתן. בין צביקה לבין אשל. אני מנהל את המשא ומתן ואני אומר 

לאשל 'תשמע, אני מציע להקים רשימה משותפת. צביקה הראש, אתה סגן וממלא מקום'. והרשימה 

 תהיה אחד אחד, שרשרת. אתה מסכים עם זה? 

 ריץ' רץ'.    משה חזות:

כן, ריץ' רץ'. צביקה אמר 'אני מסכים'. ההוא אמר 'אני מסכים'. אמרתי    איר שטרית:מ

'יופי. בואו נחתום הסכם עכשיו, נכתוב שאלו התנאים'. אז אשל אומר 'לא, יש לי תנאי נוסף'. אמרתי 

ן 'איזה תנאי?' הוא אומר 'אני רוצה לחתום על כל צ'ק שיוצא מהעירייה'. אמרתי 'עם כל הכבוד, אי
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דבר כזה. אתה יכול להיות בעל זכות חתימה, אבל אתה לא יכול לחתום על כל צ'ק'. 'לא, זאת הדרישה 

שלי'. צביקה אמר 'אני מסכים'. אמרתי 'צביקה, אני לא מסכים. עם כל הכבוד, הוא לא יכתיב לך מה 

בכלל לא  לעשות'. ואמרתי לו 'אשל, אתה לא עובר את אחוז החסימה. יש לי סקר שמראה לי שאתה

עובר את אחוז החסימה. מה אתה בכלל עושה רוח? אין לך שום כלי לחץ. צביקה, בשום פנים ואופן 

אל תסכים. אני לא מסכים לזה'. והעסק התפרק. צביקה רץ לבד ואשל לא עבר את אחוז החסימה. 

 הוא נבחר באמת לרשות העיר. צביקה נבחר לרשות העיר, בפעם הראשונה. 

רחוב השרון. שמרנו על קשר כל לל קשר. אנחנו עברנו בשלב מסוים מרחוב הדפנה, עכשיו, שמרנו ע

, תמיד ביחסים של הדדיות. הייתי בא לכל האירועים של העירייה, בעיקר ימי more or lessהשנים. 

הזיכרון תמיד. ישבתי לידו כל שנה. גם בתקופה הזו שהיו בחירות, אני חושב שאני והוא אישית שמרנו 

וד הדדי. אני אף פעם לא תקפתי אותו אישית, וגם הוא לא תקף אותי אישית. וגם ראיתם, על כב

בעירייה, למרות שאנחנו אופוזיציה, סך הכל היו יחסי הבנה. לאחרונה גם התהדקו. באמת צריך לומר 

 ן. לזכותו, צריך לומר את זה. צביקה ראשית הוא החזיר את הניהול לעיר למצב תקין. כי הוא קיבל בלג

 מאיר, לא היה נייר טואלט בבתי ספר.    משה חזות:

 אתה מספר לי?    מאיר שטרית:

 בקדנציה וחצי שהם היו פה,    מאיר שטרית:

 מפה התחיל הסיפור.    משה חזות:

היה בלגן גדול. וצביקה קודם כל החזיר סדר לעיר. עכשיו, מתאים    מאיר שטרית:

לו, כיוון הוא בא מהצבא. אז הוא גם בא מהצבא. מה אתה אומר? )מדברים מהקהל( אני אומר, הוא 

עשה סדר בעירייה. לזכותו ייאמר, מבחינתו, בתקופת עבודתו, הוא באמת השקיע את כל כולו בעבודה 

אוהבים, כאלה לא אוהבים, אבל הוא באופן אישי, זה הרושם שלי גם בתקופה בעירייה. כל כולו. כאלה 

שאני פה, שהוא באופן אישי רצה לעשות כל דבר. יש לנו חילוקי דעות בדרך העבודה, אבל הוא עושה 

באופן אישי כל דבר. עכשיו, הוא היה מאוד מסור לעיר. אין מה לדבר. הוא השאיר עקבות, הטביע 

לל על העיר, שיישאר שנים רבות באמת. הוא בנה שכונות חדשות, הקים את חותם יוצא מן הכ

האמפיתיאטרון, הקים את היכל התרבות, הקים את יד לבנים. הקים המון דברים ביבנה שלא היו 

קודם. הוא הקים אותנו ואני חושב שהחותמת שהוא משאיר, החותם שהוא משאיר ביבנה באמת 

לומר, חבל על דאבדין, ולא משתכחין. אז יהיה זכרו ברוך, ונקווה  ייזכר להרבה שנים. אז היה אפשר
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 ... באמת שתושבי יבנה יזכרו אותו 

נתחיל? טוב, א', רק דיווח קצר אחד. אני היום ביקשתי שלכל חברי המועצה   :חיים מסינג

עט יחידה יישמרו חניות באירועים כמו אמפיתיאטרון, וכו' וכו'. בדרך כלל, אני חושב שהיינו עיר כמ

שזה לא כל כך קיים וראוי שמי שמגיע לאמפי לדוגמה או מה, אז יהיו לו חניות. אז החניות, יש שם 

סימון, רק שתדעו. כשבאים מדרום ופונים איפה שהכניסה לשטח הסטרילי, אתם יודעים, שם צמוד 

 לגדר, מקווה שנתראה רק בשמחות. 

אגיד משהו רק ככה. משפט מישהו רוצה עוד להגיד משהו? אני    משה חזות:

 שניים. 

 אין בעיה. לא, אבל תן לי אחר כך רק לנהל את הזה. אין בעיה.    חיים מסינג:

אני פשוט רוצה להגיד על האהבות של צביקה. האהבה שלו לתוכים.    משה חזות:

  אתם צוחקים, צביקה אהב תוכים ברמות שאי אפשר לדעת. הוא ידע את כל הזנים, את כל המינים.

אתה מדבר על תוכים בבית שלו? תוכים כאלה שחוזרים אחריו?    חיים מסינג:

 )נשמעים צוחקים(

לא, תוכים בבית. היו לו תוכים מכל הסוגים, שהיו לו חדשים הוא כל    משה חזות:

כך דיבר על זה. היה לו עוד דבר, אם אתם לא יודעים. צביקה היה אוהב לעשות חרוסת בפסח. ותמיד 

הייתי זוכה לקבל חרוסת. והדבר השלישי, צביקה היה חולה עטים. עט נובע, זה היה, הוא היה כל 

דפים, ברכות שהוא היה כותב לי. זכיתי לתת לו עט, של מונבלן,  50, 40-ב להזמן כותב. יש לי קרו

 עט נובע. 

אתה יודע שזה לא תקין. אני לא רציתי להגיד לך מקודם. זה לא כל    חיים מסינג:

 כך תקין. )נשמעים צוחקים( 

אה, תקין. החברות ביני לבין צביקה זו היתה חברות שונה לגמרי,    משה חזות:

 קשה אפילו להיות פה. באמת. 

ת וכל אני רוצה להגיד משפט. טוב, על צביקה אני לא אספר, העיתונו  דורית בן מאיר:

העולם דיברו על צביקה. בשבילי צביקה היה מעבר לראש עיר. מי שיודע או לא יודע, אני הייתי אומרת 

בכלל הגעתי לפה? אני לא  לו 'המפקד', 'צביקוש', הייתי אומרת לו מה שאני רוצה. אבל הוא, איך אני

פוליטיקאית ולא כלום. הוא התקשר אלי. המזכירה התקשרה, לא עניתי, וכו' וכו'. הוא התקשר אלי, 
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אמר 'דורית, אני רוצה אותך'. אמרתי 'אני לא יכולה. יש לי מיליון דברים'. 'אני מבקש שתגיעי'. איך 

כנסי למועצה ויש לי רעיונות'. אמרתי 'לא, אמרת? הגעת? גם אני הגעתי. ואז הוא אמר 'אני רוצה שתי

שנים במשטרה. אני עכשיו עורכת דין. 'אני רוצה א', ב',  34אני לא מוכנה'. אני יצאתי מהמשטרה, 

ג''. 'צביקה, כפרה עליך, תן לי לנשום אוויר. אין לי לילות כימים'. אומר לי 'טוב, יש לי משפט אחד. אני 

יצבת לעבודה'. ככה הרומן שלנו המשיך, כי אני מכירה את צביקה קורא לך לדגל ושבוע הבא את מתי

ומאז היסטוריה. וממש כואב לי. לא אומרים 'אין, לא יגיע', כי לכל אדם יש מחליף. כל אדם יש מחליף. 

אבל לא יהיה מחליף כמו צביקה. זה לא יעזור לנו, לכולנו. לא יהיה כמו צביקה. מה שהוא עשה. הוא 

קטנה. כל דבר שביקשתי ממנו. אני רוצה פרויקט כזה, אני רוצה פרויקט, 'רוצי, מדבר ברחל בתך ה

רוצי'. צביקה, לפני שבועיים אני שולחת לו לינק. כותבת לו 'אני מבקשת שתיכנס. אני רוצה משהו'. 

סיפרתי את זה לחבר'ה, 'משהו להכניס לעירייה, לחבר'ה, לצעירים בנושא חינוך'. הביטחוניסטים 

יבואו וירצו. הכל 'כן', הכל 'כן'. אין, צביקה. ובשבילי הוא קיים והוא יהיה. אנחנו נתקדם. הבכירים 

 אודותיו. זהו צביקה. מצער, מצער.  30-אנחנו נדבר ב

 את רוצה לדבר?    חיים מסינג:

אני רוצה להגיד משהו שהכנתי. זה פחות להתרפק על העבר. את   ירושלמית מאושר:

שנה. נכנסנו לזה בלית ברירה ומאז הכל הסתובב. טוב, יש  24בעלי ואני,  צביקה אנחנו מכירים, 

פרידה בחטף ויש פרידה שהיא אלף פרידות, כמו נבל שמיתריו פוקעים זה אחר זה. כמו חומה 

שאבניה נושרות אט אט, עם שחיקת הרוח והגשם. איזו מהן רעה מחברתה? לא אדע לומר.  לפני 

העיר יבנה. רוחו האמיצה, האהובה והכה חזקה ועזה, השלימה את כשבוע נדם לבו של צבי, ראש 

מסעה הארוך מתוך הגוף המיוסר החוצה. צבי, כשמו כן הוא. במשנה במסכת אבות אמר יהודה בן 

תימא 'הווה רץ כצבי'.  בשיר השירים נאמר 'דומה דודי לצבי'. צבי, שידוע במהירות ריצתו, להבדיל 

תו קדימה הוא מקפיד מידי פעם להסתכל לאחור, לצדדים. כזה היה מבעלי חיים אחרים, בשעת ריצ

צביקה, עם מבט על כל תג ותג. ולנו נותר, בפתחו של חודש אלול, חודש הסליחות והרחמים, לבקש 

 מצביקה סליחה ומחילה, אם אי פעם עשינו משהו שלא היה לכבודו. יהי זיכרו ברוך. )משיבים ב'אמן'(. 
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 הגב' ד"ר ירושלמית מאושר כחברת מועצה.  -הצהרת אמונים  .1

 

הסעיף הראשון זה הצהרת אמונים של הגב' ירושלמית מאושר. השם    חיים מסינג:

של ירושלמית הובא מהמקום שהיא נולדה. שם מיוחד ירושלמית. יש לה היסטוריה מאוד מעניינת. 

 אני בכלל חשבתי שהיא באה מפולין. 

י מירושלים. המשפחה שלי שילמה בדם בשיירה לא, אני באת  ירושלמית מאושר:

. והיו עוד אחר כך, אבל זה ככה חקוק אצלנו 1948, 1947להדסה, בקרב על הר ציון. אני מדברת על 

 במשפחה. 

 אתם שומעים גם לפי הח',    חיים מסינג:

אתה יודע מה זה בבליק? אתה יודע מה זה אשתנו? אז זה ירושלים.   ירושלמית מאושר:

אני ירושלמית מאושר, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  בסדר,

 במועצה. 

 אנחנו מאחלים לך כולם, בהצלחה ירושלמית. ...    חיים מסינג:

 חיים, רק תיקון. ד"ר ירושלמית.    דורון מלכה:

אם  מתוך ההיכרות שלי עם הגברת, הדברים האלה פחות חשובים.   חיים מסינג:

 היה חשוב, הייתי מדגיש. 

שני משפטים. אני רציתי לבקש, אבל אני אחזור על שני משפטים    מאיר שטרית:

נוספים שלא קשורים לצביקה. אני מבין שלנוכח האירוע שצביקה נפטר, אנחנו נעמוד בפני בחירות 

או בפני כל גישה אחרת. בחירות או המועצה תבחר. אני רק מבקש מכל החברים שנשמור על יחסי 

בחירות, יתמודדו אנשים מתוך הנוכחים פה, בואו נשמור על כבוד  רעות וחברות וכבוד הדדי. גם יהיו

הדדי, בלי פגיעות, בלי זה. בתקווה שגם מי שייבחר אכן יוכל להמשיך במפעל של העיר יבנה 

 ובהצלחה. 

תודה. אני חושב שאמרתי בפתח דברי. זה מאוד חשוב וכולם    חיים מסינג:

 מסכימים. 
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' אהובה בנישתי בתפקיד מנהלת לשכת ראש העיר ומר אישור המשך העסקתם של הגב .2

 ליאור דדוש בתפקיד עוזר ראש העיר במשרת אמון.

 

 אוקיי, לפי החוק, אחרי, אם אני לא טועה,    חיים מסינג:

 יום.  30יום. יום שלישי הראשון אחרי  30    דובר:

יום פג התוקף של משרות אמון.  30אחרי . 2לא, אני מדבר על סעיף    חיים מסינג:

ולכן יש פה את אהובה בנישתי וליאור דדוש. אנחנו מבקשים להאריך את העסקתם. אז אני מעלה 

 את זה להצבעה. מי בעד? 

 רגע, לכמה זמן?    משה חזות:

 משרת אמון. השאלה בלשכה אין עוד אנשים שנדרשים?    רועי גבאי:

 בכל פעם שמישהו מתחלף. אם מתחלף ראש עיר, זו משרת אמון.    אלי מזוז:

 משרת אמון.    רועי גבאי:

 חשבתי שיש תאריך. כולם, פה אחד, מה זה.    משה חזות:

 

 :1/58/15החלטה מס' 

העסקתם של הגב' אהובה בנישתי בתפקיד מנהלת פה אחד לאשר המשך הוחלט 

בתקן  אמון לשכת ראש העיר ומר ליאור דדוש בתפקיד עוזר ראש העיר במשרת

 הקבוע לעובדים במשרות אמון אלה. 

כמו כן, מאשרים למנהל משאבי אנוש לפנות למשרד הפנים בבקשה לשמירת רצף 

 תעסוקתי לעובדים הנ"ל.

 

 14,800,000תקציב מקורי  -3061כיתות גנ"י במגרש  8הקמת  – 580עדכון תב"ר מס'  .4

סה"כ ₪.  919,942 –הפחתה קרן פיתוח ₪ ,  919,942 –תוספת משרד החינוך ₪. 

 ₪. 14,800,000לאחר עדכון: 

 

, אותן שמונה כיתות שנבנו בהרצל פינת עוזי חיטמן. יש כסף 4סעיף    חיים מסינג:



 עיריית יבנה
 22.08.28מתאריך  15/58תמליל מועצה מן המניין מספר 

 לוגו העיריי                                                           

 לוגו חברת התמל                        

 15 

 . מי בעד? 914,942שהגיע ממשרד החינוך, שעובר לקרן פיתוח. 

 

 :2/58/15החלטה מס' 

 -3061כיתות גנ"י במגרש  8הקמת  – 580מס' עדכון תב"ר פה אחד לאשר הוחלט 

הפחתה קרן ₪ ,  919,942 –תוספת משרד החינוך ₪.  14,800,000תקציב מקורי 

 ₪. 14,800,000סה"כ לאחר עדכון: ₪.  919,942 –פיתוח 

 

אישור פתיחת חשבון בנק לכספי הורים וחשבון בנק לכספי העירייה לביה"ס ניצנים )סמל  .5

 (.412973מוסד 

 

אישור פתיחת חשבון בנק לכספי הורים וחשבון בנק לכספי העירייה    חיים מסינג:

 לביה"ס ניצנים, סמל מוסד מה שכתוב לכם. מי בעד? 

 

 :3/58/15החלטה מס' 

פתיחת חשבון בנק לכספי הורים וחשבון בנק לכספי פה אחד לאשר הוחלט 

 (.412973העירייה לביה"ס ניצנים )סמל מוסד 

 

 דרגת הרשות המקומית בהתאם לנתוני האוכלוסיה עפ"י הלמ"ס  לצרכי שכר .עדכון  .6

 

עדכון דרגת הרשות המקומית בהתאם לנתוני האוכלוסיה על פי    חיים מסינג:

 , 55הלמ"ס לצרכי שכר. אז הרשות המקומית עומדת היום על 

 . 53לא, זה    משה חזות:

 . 55,595לא,    חיים מסינג:

 . 53,595    דובר:

 כן.    משה חזות:

 , 55. היום זה 2022זה מינואר    דוד שטרית:
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 . 17אנחנו חברי מועצת העיר  2023-אז חיים, אנחנו ב   משה חזות:

  בבחירות.  לא, רק   רועי גבאי:

 אמרתי בבחירות. ...  , וואלאק, אתם לא שומעים.2023-אמרתי, ב   משה חזות:

 אל תבטיח הבטחות אתה.     דובר:

 קונה מעכשיו.    דורון מלכה:

 מי בעד?    חיים מסינג:

 

 :4/58/15החלטה מס' 

פה אחד לאשר עדכון דרגת השכר בהתאם לדרגת הרשות עפ"י תחום גודל הוחלט 

 .1/1/2022 -תושבים החל מ 100,000 – 50,001האוכלוסיה של 

  

 .17/8/22אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  .7

 

 . מעלה להצבעה. 17.8.22אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום    חיים מסינג:

אנחנו רוצים להתייחס. ואם אפשר שוועדת הקצאות תסביר על    משה חזות:

 הנושא של גני הילדים. כי אנחנו לא הבנו פה כמה דברים. בבקשה. 

קודם כל במסגרת ועדת הקצאות, הרי העירייה מקצה כספים    דוד שטרית:

ותות. משתמשים בזה לצרכי ציבור ללא תמורה ותמורה סמלית. מדובר בעצם באיזושהי ציבוריים לעמ

הקצאה שהתהליך התחיל לפני כשנה וחצי. זה מגרש שנמצא ברחוב החרמון בנאות שז"ר, שבעבר 

שימש כבית ספר 'בנות לאה', חרדי. ולאחר מכן בית הספר עבר ממקומו ובעצם ביקשו להקצות שם 

הזה הגיע עכשיו כי פשוט היתה בעיה עם משרד הפנים. כי לא היתה הפקעה של גן ילדים. התהליך 

 המגרש. 

 זה מגרש או מבנה?    מאיר שטרית:

 מבנה קיים.    דוד שטרית:

בנוסף לארבעה גני ילדים שהמועצה מקצה לעמותה הזאת. הקצינו    רועי גבאי:

 לא מזמן. נכון? 
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 לא, לא. זה לא קשור.    דוד שטרית:

 תסבירו.   דורית בן מאיר:

 היה 'בנות לאה', 'בנות לאה' עברו למבנה שלהם.     דובר:

 תן לדוד לסיים, ואז אם לא יהיה מובן משהו תשאל.    אלי מזוז:

מדובר במבנה שיועד, בנוי כגן ילדים. זאת אומרת זה לא מבנה קיים,    דוד שטרית:

ותה הזאת, היה מוקצה לגן ילדים אחר. בשכונה שאם לא היה שם גן ילדים, אם לא היה מוקצה לעמ

אנחנו בנינו היום, נמצאים בבנייה שלוש כיתות ילדים. מה לעשות, אמנם יש התחדשות עירונית, אבל 

, מתוך השלוש כיתות אנחנו 1.9-האוכלוסייה די מבוגרת. יש פחות ילדים מהצורך. למשל השנה ב

טובת הבינוי החדש. במסגרת הפרסום, הליך נשמיש רק כיתה אחת. שתי כיתות יהיו המשך, ל

ההקצאה, יש פרסומים בעיתונים, ומי שרוצה בעצם, יש לו איזושהי השגה, רוצה להתנגד, מתנגד. 

קיבלנו איזושהי התנגדות, שמענו את המתנגדים. יש כאן את הפרוטוקול המקוצר. אני לא ארבה. אבל 

ים גן חרדי, מה פתאום גן חרדי, ולאחר מכן עצם ההתנגדות היתה בעיקר, זה התחיל מזה שלא רוצ

עלה גם העניין של לכאורה, או לא לכאורה, למעשה יש שם איזשהו לחץ, תוספת תנועה בשכונה, ומן 

הסתם זה יקרה כי השכונה נמצאת בהתחדשות, אבל גם לזה יש פיתרונות וגם אם זה יקרה זה 

יך. שמענו. אנחנו ממליצים להקצות את זה פתיר. זה לא קשור לאיזה סוג גן או לאיזה זרם הוא שי

 ההמלצה שלנו. זוהי לגן, כי זה ממילא גן. ו

 התלמידים הם תושבי יבנה?    משה חזות:

ילד. כולם תושבי יבנה. זה התנאי.  35... יש זה רק תושבי יבנה.    דוד שטרית:

עכשיו, גם מעבר לזה, זה אנחנו עושים במסגרת ההקצאות. כי כל השכונות הותיקות, מאחר ויש 

התחדשות עירונית, אז ההקצאה היא לשנה. גם כדי לבדוק את העניין שיהיו רק תושבי יבנה וגם אם 

 ו לנו מקרים, יצטרכו לצורך פינוי בינוי כזה או אחר, שלא יהי

בהתייחס לאותה התחדשות עירונית. כתוב שאפשר יש לי שאלה.    רם שרון:

 יום. זה עשוי לקרות במהלך שנת לימודים? 90לפנות אותם תוך 

 לא, לא, זה לא יקרה. אני אומר,    דוד שטרית:

 כאן כתוב שזה יהיה סעיף שמאפשר לעשות את זה.    רם שרון:

 יום. אבל אף פעם לא מפסיקים שנת לימודים...  90הודעה של    דוד שטרית:
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 יום לפני שנת הלימודים.  90יום לפני שנת הלימודים, כן. אולי  90   משה חזות:

יום מראש, לקראת שנת הלימודים האחרת.  90צריך להודיע להם    דוד שטרית:

ום, יתחילו לבנות, ייקח אני אומר לכם שזה לא יקרה בטווח הקרוב. כי גם עד שייבנה הבניין הבא מהי

שלוש שנים. עד שיהיה צורך. השכונה זו אותה שכונה. הרי אין שם אוכלוסייה חדשה מעבר למה 

 יש להם פיתרונות. אין מצב שיש ילד בשכונה שאין לו גן. שיש. כל הבניינים החדשים הקיימים 

 אז הילדים האלה בעצם לא באים, אם כך, מתוך השכונה.    רם שרון:

חלק מהשכונה ומהסביבה. זה בית ספר אזורי. כי זה זרם מיוחד. לא    שטרית:דוד 

 כל אחד בא. 

אישרנו טפסים לחידוש הקצאת מבני גני  2021ברשותכם, ביולי    רועי גבאי:

 ילדים, 

 אני אענה לך.    דוד שטרית:

 וכלנית.  איריס, נורית בגלבוע, עפרוני,    רועי גבאי:

כל שבע כיתות גנים לחינוך העצמאי. סך הכל בכל יבנה, יש סך ה   דוד שטרית:

כולל הכיתות האלה, זה שבע כיתות. תעשו חשבון, ביחס לאוכלוסייה, זה לא איזשהו מספר גדול. יש 

 גנים ממלכתיים, וזה שבע מתוכם, לחינוך העצמאי.  157

 אין ילדים. יש גן אחד.     דובר:

פני הפגישה, כמו שדיברנו, ודיברנו על זה רגע, אני אשאל. ביקשתי ל   רועי גבאי:

 לפני כן, לנסות להימנע מנושאים שנויים במחלוקת. אני שואל שאלה, 

  ? אבל למה שהם יהיו במחלוקת   דוד שטרית:

אני שואל שאלה. כי ברגע שיש השגות, זה שנוי במחלוקת בעצם.    רועי גבאי:

 אני שואל שאלה רגע, שנייה רגע, 

 יש מחלוקת פה בשולחן?    פאלי כהן:

 לא, שנייה רגע, אני שואל.    רועי גבאי:

 לא, אם יש מחלוקת בשולחן תגיד לי.    פאלי כהן:

 לא אמרתי מחלוקת בשולחן, אמרתי מחלוקת באופן כללי.    רועי גבאי:

 שנדע.    פאלי כהן:
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-אני שואל שאלה. מה עושים במועצת העיר, ארבעה ימים לפני ה   רועי גבאי:

 , אם עכשיו מועצת העיר מחליטה לא להקצות? 1.9

יהיו שם  1.9-אני הסברתי קודם. מחליטה לא להקצות? יש בעיה. ב   דוד שטרית:

 ילדים בלי אישור, שלא יהיה להם רישיון.  35

 איפה הם היו עד היום הילדים האלה?    מאיר שטרית:

 מה זה איפה הם היו? האוכלוסייה גדלה.    פאלי כהן:

היום יש את הצורך. התחילו בהקצאה לפני שנה וחצי. ההליך הגיע    דוד שטרית:

לפה בגלל שהתעכב במשרד הפנים, כי היתה בעיה עם הפקעות. וזה עכשיו יאושר, אנחנו מביאים 

 את זה ממש עכשיו. 

 הם עשו כבר את כל ההכנות,    משה חזות:

? יש 35דעים שרק ילדים, יש יש רישום. זה לא סוד. איך אנחנו יו   דוד שטרית:

 . 90-רישום של ילדים, יש צורך. וכמובן הם לא חיכו לדקה ה

 ילדים מחוץ לגן?  35ברור לכם, אם אין חלופה ב', מה, אנחנו נשאיר    רועי גבאי:

 מה זה חלופה ב'? ...    דוד שטרית:

שבון תראה, אני מבין את השאלה, רועי. אבל אתה צריך לקחת בח   חיים מסינג:

 שיש ועדת הקצאות, 

 תעשה הצבעה וזהו.   דורית בן מאיר:

שהיא הוסמכה על ידי המקום הזה. אם אנחנו לא מאמינים לוועדות    חיים מסינג:

  -שלנו, אז 

 לא אמרנו שאנחנו לא מאמינים.    רועי גבאי:

 היתה ועדה,    חיים מסינג:

ך לבחון את עצמנו. אני עם אנחנו אומרים שאם אנחנו מביאים, צרי   רועי גבאי:

 יד על הלב. 

 אבל הוא הסביר למה הגענו לרגע הזה.    חיים מסינג:

רגע, אבל גם יכולנו לכאורה להגיע למצב שאנחנו מאשרים... ייעוץ    רועי גבאי:

משפטי יכול לתת, לאשרר את זה גם טלפונית אם צריך ועם דחיפות.  כדי לאפשר לועדת הקצאות 
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גם לצאת למכרז חלופי, במידה ומועצת העיר לא תכריע. אתם לא נותנים לי לסיים.  ולאפשר לעירייה

... פאלי, שנייה. אני לא מדבר על אגודה אחת, אגודה שנייה, אגודה שלישית. עצם העובדה שמועצת 

 העיר צריכה להכריע, זה היה גם בוועדת מכרזים, קרה המצב הזה. עצם העובדה שמועצת העיר, 

 לא, לא,    חיים מסינג:

שנייה, ... היה לנו ביטוח תאונות אישיות, אני זוכר, לפני שנתיים, דיון    רועי גבאי:

דומה לחלוטין. שאנחנו היינו בסיטואציה של שבועיים לפני פתיחת שנת לימודים, ואין לנו ברירה 

 אחרת. 

אני אגיד לך יותר מזה. גם אם יהיה בחודש הבא, זה לא ישנה.    דוד שטרית:

 ההמלצה תהיה אותה המלצה. בגלל שמישהו מתנגד לזרם כזה, אז אנחנו לא נכניס? 

אני לא אמרתי, אני לא נוגע במהות של ההתנגדות כרגע. אני נוגע    רועי גבאי:

  -בסוגיה שמועצת עיר 

  -שיו. זה לא עכשיו, כי זה עכשיו לא, לכאורה בגלל שזה עכ   דוד שטרית:

 מחר אנחנו נחליט שבשכונה הירוקה לא מסכימים שיהיה ... חילוני.    פאלי כהן:

פאלי, לא נוגעים, שוב ברשותכם. שנייה, אני ברשותכם, אני אבקש    רועי גבאי:

בשמה של  שוב, פאלי, תקשיב שנייה, לפני שקופצים. לא נוגע בסוגיה סוג כזה, סוג אחר. לא נוגע

האגודה. נוגע בעובדה הבסיסית שבסוף מועצת העיר צריכה להכריע ארבעה ימים לפני תחילת שנת 

 הלימודים. הרי ברור לחלוטין שלא משנה מה יובא לכאן, אנחנו נגיב, לא נשאיר הורים בחוץ. 

 תעשה הצבעה ותראה.                     דובר:

ה, ... השאלה ברורה. ואני רוצה להגיד לכם לא, אני לא עושה. חבר'   חיים מסינג:

עוד פעם, שתדעו. כל עוד שאני יושב פה על הכסא, אני לא הולך בשיטה, 'טוב, אתה יודע מה? 

שמעתי, הצבעה'. כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, גם עד מחר בבוקר. רועי שאלה. השאלה היתה 

 חייבים לאשר. זו היתה השאלה.  פשוטה. למה כל כך מאוחר? כי עכשיו אין לנו ברירה, אנחנו

אני הסברתי. הליך הקצאות זה הליך שצריך פרסום ראשון, פרסום    דוד שטרית:

שני. אם אנחנו לא הבעלים, אז אין לנו זכות להקצות. השטח הוא שטח מבנה ציבור במקור. פשוט 

 ת זה. לא היתה הפקעה שם והיה צריך לעשות הרבה דיונים עם משרד הפנים כדי שיאשרו א

 רועי, הרישום הסתיים במאי.    יהודה דנינו:



 עיריית יבנה
 22.08.28מתאריך  15/58תמליל מועצה מן המניין מספר 

 לוגו העיריי                                                           

 לוגו חברת התמל                        

 21 

הכל בסדר. אנחנו כרגע בסיטואציה סגורה. נגמר. אני מבקש להבא    רועי גבאי:

 שוב שלא נגיע לסיטואציה שמועצת העיר היא חותמת גומי של החלטה. לא משנה מה היא. 

 אם הרישום מסתיים במאי, אז יש לך את כל המכתבים ואת כל,    יהודה דנינו:

 ארבעה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים זה לא תקין, נקודה וזהו.    משה חזות:

השאלה שלי האם יש נתונים על ילדים שנמצאים בגנים החרדים? ...    מאיר שטרית:

 , אין ילדים. מחלקת החינוך, אנחנו יודעים כמה ילדים יש בכל גן, יש ילדים

 למה רק ילדים חרדים?    פאלי כהן:

 אני אענה לך. ממלכתי וממלכתי דתי יש ...    מאיר שטרית:

 למה? אין, לא נכון.    פאלי כהן:

 מה אין?    מאיר שטרית:

 אותו דבר, כולם נרשמים בעירייה. ...    פאלי כהן:

  -מאיר, האם יש נתונים לגבי    מאיר שטרית:

 רישום נעשה במחלקת האגף ... )מדברים ביחד( ה    דובר:

אמרנו שהיום לא נעשה בלגן. זה מעצבן אותי. תירגעו, תנשמו עמוק.   דורית בן מאיר:

 מה קרה?! סך הכל החלטה קטנה.  

 אם היו אומרים לי תושבי חוץ, הייתי מבין.    מאיר שטרית:

 גם אנחנו אמרנו, אם יש תושבי חוץ, לא ייכנסו.    דוד שטרית:

אני שוב אומר. זה שזה תושבי יבנה זה מרגיע. זה שהתהליך נעשה,    רועי גבאי:

 עוד פעם, שוב. 

 פאלי, זה גן חובה או טרום חובה?   ירושלמית מאושר:

 זה גן טרום חובה.    רועי גבאי:

טרום חובה? יכול להיות שהילדים האלה היו במסגרות של ממלכתי,   ירושלמית מאושר:

ממלכתי דתי. זה מאוד נפוץ חברה הדתית והמסורתית שבגילאי שלוש, ארבע הם בסדר. הם במקום 

קרוב לבית. אבל אחר כך, בגילאי ארבע, חמש, ההורים אומרים 'עד כאן. אנחנו רוצים מסגרת 

גן שהוא עם אוריינטציה יותר אורתודוכסית. אז יכול להיות שתואמת לרוח הבית'. אז הם עוברים ל

 שבשביל זה הגידול, למה שאלתי איזה שכבת גיל זה? יכול להיות שזה התהליך. 
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 זה נובע בנוסף לתושבים חדשים. זה לאו דווקא ...    יהודה דנינו:

 בואו ניתן לרועי,    חיים מסינג:

הורים  35ן הדברים. אני לא אשאיר אני רק מתעסק... נכנסתם בי   רועי גבאי:

בלי גן. אני אתמוך בהצעה, כי זו הנקודה בשורה התחתונה וגם כתוב פה שזה לשנה ולאחר מכן 

ייבחנו הדברים. אני כן אומר שוב לנו, כנקודת מבט אלינו. זה לא משנה מה הזרם ומה הוא כרגע. זו 

תחילת שנת לימודים, זה מעמיד אותנו  לא הסוגיה. הסוגיה היא להגיע, חמישה, ארבעה ימים לפני

 כחברי מועצה ברגע האחרון, שאין לנו באמת ברירה. אין לנו ברירה לא לכאן ולא לכאן. 

 אתה צודק.    דוד שטרית:

רגע, שנייה. תן לי רק לסיים ברשותך, ולאחר מכן, באותה נשימה,    רועי גבאי:

כרגע גן אחד מתוך שלוש בשכונה נפתח.  אמרת את זה בהתחלה. זה לא נוגע לנקודה הזאת. אבל

עשו מאמץ, בבקשה  גם אם זה באמצע השנה, כלומר גם אם זה יהיה בפברואר, גם אם זה יהיה 

במרץ, כן לאכלס את הגנים. כי כרגע המשמעויות שיש עומסים משני הצדדים. הורים שצריכים להוציא 

 את הילדים שלהם החוצה ולהיפך. 

. אז אני אומר. אין ילדים מהשכונה שמוציאים החוצה אין. אין   דוד שטרית:

 לממלכתי או הממלכתי דתי. 

 אני פגשתי הורה,    רועי גבאי:

 אם הוא רוצה איזשהו זרם מסוים.    דוד שטרית:

 אני פגשתי הורה שנרשם וקיבל, לא בשכונה, כי אין לו מקום בכיתה.    רועי גבאי:

 אולי הוא רוצה,    דוד שטרית:

 אין כיתה.    גבאי:רועי 

 יש שלוש כיתות אנחנו ...    דוד שטרית:

 כן, אהוד.    חיים מסינג:

על המהות אין לי. אנחנו מדברים כרגע על זמן הביצוע. זה מה   ד"ר אהוד ויצמן:

 שמטריד. בנקודת הזמן הזאת, הרי אין לנו הרבה ברירה, ההערה ברורה. 

 א גם את המענה. ... לא, אבל צריך להגיד שנבי   חיים מסינג:

זה מה שאני אומר. צריך להקדים ככל שניתן. אבל מהותית, מוסכם   ד"ר אהוד ויצמן:
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 גם עליו שאין ברירה. 

 טוב, אלי.    חיים מסינג:

אני רוצה לומר כמה דברים. שאלה ראשונה לשאול, כדי להבין.    אלי מזוז:

דברים. אחד, אני חושב שלזכותה של יבנה מדובר בגנים של סיני, נכון? אז אני רוצה לומר כמה 

ייאמר, אפשר לחלוק עלי, זה בסדר. אין פה שכונות דתיות ואין שכונות חרדיות. ואנחנו גרים יחד אחד 

עם השני באותם בניינים, באותן שכונות. כל השכנים מכל הסוגים. אני חושב שנכון, סליחה, לא בדקתי 

או חרדי בעיר. אני חושב שנכון וראוי שהגנים יהיו מפוזרים בכל איפה ממוקם כל גן וגן, חילוני או דתי 

העיר בצורה שבכל שכונה יהיה מענה נכון וראוי ולא בשכונה מסוימת יהיו יותר גנים חילוניים או יותר 

זה א'. ב', כן חשוב לי להעיר עם ע' לפרוטוקול ושיירשם, כפי שזכור, גנים חרדיים או יותר גנים דתיים. 

י בזכות ולא בחסד, שיש גידול טבעי של ילדים שרוצים להירשם לגנים שלהם שייפתחו להם ילדי סינ

הגנים. זה נכון וראוי ואני בעד. שוב, אני לא נכנס עכשיו לויכוח איפה וכמה ולמה, כי אני לא ועדת 

ן וראוי, הקצאות ולא הייתי ואני לא בדקתי את כל הפיזור הנכון או לא נכון של גנים בעיר. אבל כן נכו

כפי שילדי סיני יש להם גן טרום חובה וגן חובה, כי ילדים לא נולדים בגיל חובה, נכון וראוי שגם 

 לזרמים אחרים, 

 לכולם,    פאלי כהן:

לא, לא, שנייה. אז תן לי לסיים. ... אז קודם כל תודה שאתה מחזק    אלי מזוז:

את דברי. ואני אשלים. ואני אומר, גני נועם לדוגמה, ישנם שני גני חובה. אין להם גני טרום חובה. 

הילדים אינם נולדים בגיל אחר. ראוי ונכון שכמו שנותנים מענה לאוכלוסייה חרדית, גם גני חב"ד, 

גני חובה, ופנו ההורים פעם, פעמיים, שלוש. יש להם טרום חובה וחובה. גני נועם הם  שנייה, גני חב"ד

זה שייך לעבר. אני מדבר על העתיד. ואני רוצה שיהיה מענה לכולם. זה נכון, ופיזור נכון, וזה גם 

 חשוב. 

   אלי, רק שאלה. נועם זה לא ממלכתי דתי?   דוד שטרית:

 י. נועם זה ממלכתי דת   אלי מזוז:

נו, אז יש פיתרונות לממלכתי דתי. שוב, אתם נכנסים לזרמים... מה    דוד שטרית:

שהסברנו, שהעיר היא עיר אחת. אין שכונות לפי זה. אבל עוד משהו. אני לא יודע אם כולם יודעים. 

בעצם מי שחבר ועדת מכרזים יודע, הרי לפני שבועיים, משהו כזה, פחות מחודש, הודיעו לנו נעמ"ת 
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. רחוב הזמיר ורחוב גלבוע. העירייה היתה צריכה לעשות שמיניות באוויר, לצאת שסוגרים שני מעונות

ייפתח  15.9-מעון הזמיר ייפתח וב 1.9-למכרז, מכרז פומבי, ולמזלנו זכה איזשהו זכיין וכבר נרשמו וב

 גם מעון הגלבוע. כדי לתת פיתרונות לאותם זה. אנחנו גם פותחים מעון חדש בנאות בגין, בשכונה. 

 איך אישרתם אותו? הוא חרדי.    לי כהן:פא

 די, בואו נתכנס. לא צריך יותר מדי. ...   דורית בן מאיר:

חבר'ה, תקשיבו, בואו. אנחנו לא מכבדים את המטרה של הישיבה    חיים מסינג:

 היום. אנשים הגיעו פה למהות. בוא תסיים בבקשה. 

. אני מכבד אותו, אז אני מכבד את דוד, הוא מדבר, אני שותק   אלי מזוז:

שתקתי. הקשבתי. אז אני רק רוצה לחזור ולומר. ראוי  ונכון לשים לב לפקוח עיניים על הפיזור הנכון, 

שיהיה מענה בכל שכונה ושכונה. פיזור ראוי וטוב לכל הזרמים, לכל הגילאים. ומה שצריך לעשות, 

 לעשות אותו ... 

 חבר'ה, אני מעלה להצבעה. מי בעד?    חיים מסינג:

 

 :5/58/15החלטה מס' 

 .17/8/22פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת הקצאות מיום הוחלט 

 

 תודה רבה, בשמחות. משה, סליחה. משה ביקש.    חיים מסינג:

רק כמה משפטים. רגע, אתה צריך גם על ההקצאה השנייה להצביע.    משה חזות:

 ... 

 הפרוטוקול. זה על כל הפרוטוקול.  אישור   אלי מזוז:

רבותי, יש עוד הקצאה. ... כמה משפטים. חברים, כמה משפטים.    משה חזות:

הגשנו הצעה לסדר. אני ומאיר בישיבה הקודמת לגבי הריחות בנאות שמיר. רבותי, אני רק, קודם כל 

אמרתם שהבדיקות יבואו. אנחנו נהיה מעורבים. אני מבקש להיות מעורב בסיפור הזה. אני רק שם 

שים שרוצים למכור את הדירות בנאות שמיר. יש בחודש האחרון איזשהו זרקור קטן. יש כבר אנ

קטסטרופה של ריחות. זה שהמשרד להגנת הסביבה הוציא איזשהו מסמך, זה שטויות. אני אומר 

 לכם, אתם צריכים להיות שם ולהריח את הריחות שמגיעים. 



 עיריית יבנה
 22.08.28מתאריך  15/58תמליל מועצה מן המניין מספר 

 לוגו העיריי                                                           

 לוגו חברת התמל                        

 25 

 לא רק לשכונה, משה. לא רק לשכונה הזאת.    אלי מזוז:

וב. אתה מחזק אותי עוד יותר. אבל אני בקבוצות ווטסאפ. לא חש   משה חזות:

אנשים כבר התייאשו. רוצים למכור כבר את הדירות. חבל שבנינו שכונה כזו ויהיה לנו איזשהו כתם 

בעיר. אני מבקש, בואו. אם יש תשובות, שלחתם לניו זילנד, לא יודע. אני מבקש להיות מעורב. אני 

משרד להגנת הסביבה, עם איגודי ערים לאיכות סביבה? אני לא מבקש, אתם עושים פגישות עם ה

 יודע. בואו נחשוב, נשב ישיבה רצינית, 

מה נחשוב? מה נחשוב? למה אתה מעלה דברים שאתה לא בקיא    חיים מסינג:

בהם? אתה מעלה סוגיה שהיא כואבת. אתה נותן תחושה כאילו לא עושים. יש פה נציג של המועצה, 

אחת שתהיה  וריש פה הגב' שאתה היית בפגישה עם אלון טל. אלון טל הציב דוקט יו"ר ועדת ...

מעורבת. אנחנו התחלנו להעסיק אותה. יש תשובות. התשובות נשארות, בוא אני רוצה לאזכר אותך 

 ובזה תם העניין. 

 אז תעדכנו אותי.    משה חזות:

 מה אני חייב לך משהו?  סליחה, למה אני צריך לעדכן אותך? תגיד לי,   חיים מסינג:

 אוקיי. בסדר. הבנתי. תודה.    משה חזות:

סליחה, תגיד בוא תעדכן את המועצה, אני אעדכן את המועצה. מה    חיים מסינג:

 זה תעדכנו אותי? 

 במועצה, בסדר.    משה חזות:

 סליחה, אל תדבר ככה.  עכשיו אני אעדכן ככה.    חיים מסינג:

 אוקיי, הבנתי.    משה חזות:

 רגע, אני עכשיו מעדכן את המועצה. יותר חשובים ממני או ממך.    חיים מסינג:

 הבנתי. 'אותי' זה מועצה.    משה חזות:

 אני, אני, אני, אני.    חיים מסינג:

 לא אני, אני, אני. תעדכן את המועצה.    משה חזות:

, יש פה עניין לסגור שני אוקיי. העלית נושא, אני אעדכן. חברים   חיים מסינג:

מפעלים באזור התעשייה באשדוד. הנושא הזה הוא נושא מאוד דיסקרטי, כדי לא לשבש את התהליך. 

 מי שהיה בקואליציה, 
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 אני מציעה שלא נדבר על זה.   דורית בן מאיר:

פעם אחרונה, עדיף לא לדבר על הנושא הזה. זה נושא עדין מאוד.    חיים מסינג:

אנחנו נמצאים בישורת האחרונה. זה מה שאני יכול להגיד לך. יש שני מפעלים על הכוונת. ככל שנדבר 

ונעשה רעש יותר, ככה אנחנו פחות, פשוט לטשטש את כל העניין הזה. עכשיו, אני אומר לך עוד פעם 

זה מהתחלה, יכול לומר לך שהמשרד לאיכות הסביבה עובד בקצב. אני לא שאני, שהייתי מעורב ב

רוצה פה להכביר במילים. אתה אמרת אותם. אוקיי? אבל אתה יודע, חוץ מזה ראש הממשלה כבר 

הפעלנו את כל העולם. כולל לקחת אנשים חיצוניים וכו'. ומי שמייצג את המועצה בתוך העניין הזה 

הסביבה. זה מאיר דהן. במקרה הוא עובר היום איזה אירוע, איזה טיפול גם הוא יו"ר ועדת איכות 

המצב כאילו לא עושים וכן עושים. עוסקים בזה. תדע חירום במשהו. אז אני אומר לך, משה. זה לא 

לך שבחודש האחרון אני אישית הייתי שש פעמים, בין השעה עשר בלילה לשתיים בלילה, עם איכות 

איש.  300הם באים. אבל יש פה רגישות, כי אתה הולך לסגור מפעלים של  הסביבה. הם באים לפה.

וזה לא פשוט. אני אומר לך. זה קל לבוא ולהגיד, אתה יודע. אתה צריך לסגור דבר כזה, זה סיפור. 

ולכן הם ביקשו, מבקשים מאיתנו, חבר'ה, תנו לנו עוד שבוע. מי שהיה פה בקואליציה האחרונה, 

 אוקיי?

 יום שני יש ישיבה בעניין הזה.    דוד שטרית:

תנו לנו בשקט את השבוע. אני שאלתי את הרמטכ"ל של איכות    חיים מסינג:

הסביבה. תגיד לי, עזבי אותי כבר. עושים, עושים, עושים. תני לי תאריכים. היא אמרה לי שבוע, 

 עשרה ימים. 

 , אוקיי. בסדר. אבל אם אני לא יודע   משה חזות:

 אז זה המקום. תבקש. תבקש.    חיים מסינג:

 מה זה לבקש?    משה חזות:

 תגיד לי 'תעלה במועצה'.    חיים מסינג:

אני לא רציתי להעלות שום דבר. רק רציתי להעביר את תחושות    משה חזות:

 הבטן של תושבים. 

 חבר'ה, בואו נרים טלפונים אחד לשני. אפשר לדבר.    חיים מסינג:

תי לך ואני רוצה גם את הזה. אבל אוקיי, אבל נחכה את אני כתב   משה חזות:
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 השבוע הזה. 

 

שנייה, גם נתקשר לסיום של הדברים, לסיפא של הדברים ונתחבר    רועי גבאי:

גם להתחלה. אני רוצה קודם כל להגיד יישר כוח גדול על הניהול של השבוע האחרון באמת של סיוע 

למשפחה וכל העזרה שנדרשה ולכל גורמי המקצוע. יישר כוח גדול ולרגישות ובמידת הנצחה ובדברים 

לחלוטין לאמירות, גם של מאיר, גם שלך, חיים. גם של כל האחרים האחרים שנוצרו. ואני מצטרף 

שחשובים כך. תורידו להבות, תורידו אש. בסדר? אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, לכאן, לכאן או 

לשם. וזה לא משנה לאן הולכים. בסוף  צריך לכבד, בסוף צריך לעבוד יחד ביום שאחרי. ולכן גם אם 

, ואם לא נלך לתקופת בחירות, הכבוד שלנו בתוך מועצת העיר, הכבוד שלנו נלך לתקופת בחירות

כלפי חוץ, הוא סופר חשוב להתנהלות של כולנו יחד בכל סיטואציה. אני אומר את זה, אני מפנה את 

 זה לעצמי לחלוטין. 

 

 חשוב, באמת חשוב.   דורית בן מאיר:

 

ת אפילו את המילים שאני אני מפנה את זה, דורית, את לא מכבד   רועי גבאי:

אומר. אני אומר את זה, בבקשה מכולנו, אנא, לנקוט פעמיים ושלוש לפני שמפנים אצבע מאשימה. 

 אפשר לדבר, אפשר לשוחח. כך צריך לנהוג. 

 תודה.    חיים מסינג:

 

... צביקה. צביקה היה הרבה דברים שני משפטים. אחד, לא אמרתי    אלי מזוז:

שאני לא אחזור עליהם. אבל אני לוקח ממנו בסופו של דבר את, לפחות מה שזכור לי מהרגע שהודיעו 

לי שהוא נפטר. כל הפוליטיקה זזה הצידה. והרגעים שנשארו לי זה הרגעים האישיים. הרגעים 

הצעיר. שזה מזכיר לי גם את הסיבה  הפשוטים, של אדם מבוגר, בעל ניסיון, סבא טוב, שדואג לדור

למה בגללה רצתי בכלל. הסיבה שהיא קודם כל העומק והתוכן. ואני רוצה לברך את ירושלמית 

שהצטרפה אלינו. אישה מדהימה. מי שלא מכיר יכיר ויזכה להכיר. ושיהיה לנו בהצלחה במה שלא 

 יהיה. 
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 חבר'ה, תודה רבה. שבוע טוב.    חיים מסינג:

 

 

________________   _________________ 

 דוד שטרית              חיים לסינג         

 מנכ"ל העירייה           עה"רסגן ומ"מ          
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