
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמליל

 59/15ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 18.09.2022 ,בפ"תשבאלול  כ"ב, ראשון מיום

 

 

 

 

 - 03-5373237הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  -

www.bonuspro.net 

 

 

 

http://www.bonuspro.net/


 עיריית יבנה
 22.09.18מתאריך  15/59מועצה מן המניין מספר ישיבת תמליל 

 לוגו העיריי                                                           

 לוגו חברת התמל                        

 2 

 59/15מליאת מועצת העיר מן המניין מס' מישיבת  תמליל

 18.09.2022, בפ"תש אלולב כ"ב, ראשון מיום

  נוכחים:

 חיים מסינג מר -  ראש העיר בפועל .1

 מר אלי מזוז -  סגן ראש העיר  .2

 ד"ר אהוד ויצמן  -  חבר מועצת העיר .3

  עו"ד דורית בן מאיר -  מועצת העיר חברת .4

 עו"ד תם ליפשיץ -  חבר מועצת העיר  .5

  ד"ר ירושלמית מאושר -  חברת מועצת העיר .6

   מר יהודה דנינו -  חבר מועצת העיר .7

 עו"ד  מאיר דהן   -  חבר מועצת העיר .8

  שחר סימנהמר  -  חבר מועצת העיר .9

  מאיר שטריתמר  -  חבר מועצת העיר .10

 מר משה חזות -  העירחבר מועצת  .11

    מר רועי גבאי -  חבר מועצת העיר .12

 עו"ד רם שרון -  חבר מועצת העיר  .13

 

 חסרים:

 מר פאלי כהן -  סגן ראש העיר .14

   דורון מלכה עו"ד -  חבר מועצת העיר .15

 

 משתתפים:

 מר אסף אפרים -  גזבר העירייה .1

 אלטמן-טובה שפיראעו"ד  - הלשכה המשפטית .2

 אריאל הלרמר  -  דובר העירייה .3

  מזכירות העירייה -  יעל יצחק פור  .4



 עיריית יבנה
 22.09.18מתאריך  15/59מועצה מן המניין מספר ישיבת תמליל 

 לוגו העיריי                                                           

 לוגו חברת התמל                        

 3 

 על סדר היום:

 

 כוסית לרגל השנה החדשה. הרמת

 

 הגב' ד"ר ירושלמית מאושר כחברת מועצה.  -הצהרת אמונים  .1

 ועדת בחירות. מינוי .1

 יו"ר ועדת הבחירות. מינוי .2

 :2021שינויים בתקציב שנת  אישור .3

 בחירות. -₪  700,000 – 1619000780תקציבי   סעיף  :הגדלה

 מ.ג.ע.ר -₪  400,000 – 1623000750תקציבי  סעיף  :הקטנה

 עבודות קבלניות. -₪  300,000 – 1713200750 תקציבי סעיף                   

בוועדת משנה לתכנון  כחברה"ר ועדת מכרזים וכיו מאיר-חברת המועצה עו"ד דורית בן מינוי .4

 .ובניה

 חברת המועצה ד"ר ירושלמית מאושר כחברה בוועדת מכרזים. מינוי .5

,לעמותת "ראש יוסף", לצורך הפעלת 19ברח' האלון  29חוזה רשות שימוש במקלט  אישור .6

 בית כנסת וקיום פעילות תורנית.

לעמותת "אור יקרות" לצורך  7' הנרקיס ברחחוזה רשות שימוש במבנה גן ילדים  אישור .7

 גן ילדים. הפעלת

אל"צ  פרויקט נושאב 13.9.22 מיוםהלימודים תשפ"ג  לשנתועדת מלגות  קולפרוטו אישור .8

 )אקדמיה לפני צבא(.
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 כוסית לרגל השנה החדשה. הרמת

 

מציע שנרים כוסית לשנה החדשה. חברים, שתהיה לנו שנה אני    חיים מסינג:

טובה, בריאה, שמחה, שנשמר את הרעות והחברות ורק את הדברים הטובים. שיהיו לנו בשורות 

 טובות והרבה בריאות לכולם. לחיים, שנה טובה ומאושרת, לחיים למשפחות, אמן. 

... לנצח ובלי לחיים, ולכל המתמודדים, שיהיה לכם בהצלחה.    משה חזות:

 קשקשת ברשת. 

 

 ועדת בחירות. מינוי .1

 

יש נתונים. כל . מינוי ועדת בחירות. 15,/59אוקיי, ישיבת המועצה    חיים מסינג:

 חברי המועצה נכללים בוועדה. מי שטרם העביר שמות של ממלאי מקום, אם יש כאלה, 

 אנחנו מעבירים שמות אחרים. אני אעביר לכם.    רועי גבאי:

 אין בעיה. רק להעביר, כי כבר היינו צריכים להיות מוכנים להיום.    יעל יצחק פור:

 עכשיו אני אביא לך את תעודת הזהות,    רועי גבאי:

 אני אשמח.    יעל יצחק פור:

 לאו דווקא חברי המועצה.    רועי גבאי:

 לאו דווקא.    יעל יצחק פור:

שמתמודדים, הם  במועצת עיר בריםאני רוצה לומר, אנשים שלא ח   משה חזות:

 יהיו לדעתי משקיפים. 

 זה הכלל.   ד"ר אהוד ויצמן:

 בסדר. אני מתחיל לעבוד.    משה חזות:

 )מדברים ביחד( 
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 יו"ר ועדת הבחירות. מינוי .2

 

טוב, נושא שני, מינוי יו"ר ועדת הבחירות. אז משה חברנו הציע את    חיים מסינג:

עצמו. עשה את זה כבר בהצלחה שנים קודמות. אני חושב שכולם אישרו. בכל מקרה נעלה את זה 

 להצבעה. מי בעד? פה אחד. 

 

 :1/59/15החלטה מס' 

 פה אחד לאשר את מינויו של מר משה חזות כיו"ר ועדת הבחירות. הוחלט 

 

רק משפט אחד אני רוצה להגיד. קודם כל תודה לכל החברים על    חזות: משה

האמון שנתתם לי פה אחד, כמו שנה שעברה. אני לקחתי את התפקיד הזה כי אני מרגיש שידידי 

צביקה מלמעלה אומר לי 'אתה חייב לעשות את זה'. זו ההרגשה שלי ואני הולך עם זה עד הסוף. כמו 

 ארבע שנים, אז גם השנה. יש לנו הרבה מאוד משימות.  שקיבלתי פה אחד גם לפני

הבחירות האלה הן מאוד מעניינות אבל אני לא אלאה אתכם. כבר התחלתי לדבר עם מיטל. אחת 

הבעיות שתהיה לנו בבחירות, חיים, זה איוש קלפיות. פה יש מתמודדים לרשות העיר, אבל יש הרבה 

ים. כלומר יהיו לנו חוסרים באיוש קלפיות, שלפעמים מאוד סיעות שאין להם נציגים, שלא מתמודד

יהיה רק מזכיר בתוך קלפי. צריך לעשות חריש בנושא הזה. יכול להיות צמצום קלפיות. יש לי גם 

 רעיון. אני לא יודע איפה זה מבחינה חוקית. אני מעלה את זה, 

 זה בתשלום או לא בתשלום?    אלי מזוז:

 תשלום זה מזכיר. ועכשיו מי שרוצה,    משה חזות:

 אז מה הבעיה?    רועי גבאי:

 תשים חברי ועדה בתשלום, יהיו לך מספיק אנשים.    אלי מזוז:

לא, לא, חברים. מזכירות, מי שרוצה דרך יעל, אפשר לרשום. עושים    משה חזות:

 קורס. 

  העירוני.טופס המקוון באתר דרך ה   יעל יצחק פור:
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אוקיי, זה תשלום. אחר כך, אנחנו, חברי הסיעות. יש פה סיעות שאין    משה חזות:

 בים?דמתנ 60, 50ת העיר. אז למה יביאו להם נציגים ברשו

 הם לא יביאו.    מאיר שטרית:

 אז אני כבר אומר לכם, אלי,    משה חזות:

 אלא אם כן תשלמו יפה, אז זה בסדר.    אלי מזוז:

בל יש לי רעיון, חברים. זה מזכיר ויו"ר. לא יודע. א יכול להיות, אני   משה חזות:

חבר. לגבי החבר יש לי רעיון. והרעיון פשוט מאוד. לקחת תלמידי כיתות י', י"א. קודם כל אתה מחנך 

 אותם לאזרחות טובה. הם לוקחים חלק בתהליך הדמוקרטי. ואני חושב שזה שיעור מדהים באזרחות. 

 רק שזה יום לימודים.    רועי גבאי:

  –נכון, נכון. אני חושב צריך לחשוב    משה חזות:

  מה שעות הקלפי?  ד"ר ירושלמית מאושר:

 עשר.  –הקלפי זה שמונה    משה חזות:

 כל מי שמתמודד יכול ...    מאיר שטרית:

והדבר הנוסף שיהיה לנו בעיה, אני רק מעלה את זה ככה. הדבר    משה חזות:

אז אנחנו צריכים לחשוב על הנושאים האלה. תודה זה לא יום שבתון. אין לנו בתי ספר. הנוסף זה ש

 לכולם. 

לחודש,  29-למנהלת הבחירות רוצה כבר לזמן את ועדת הבחירות שתיקבע,   יעל יצחק פור:

 חמישי, בשעה שש. כל הנושאים האלה יידונו שם. בהרכב הזה. יום 

 מיטל בחופש, באילת.    משה חזות:

 מה לא חוקי. מי מממן מה. היא גם תגיד מה חוקי ו  יעל יצחק פור:

 

 

 :2021שינויים בתקציב שנת  אישור .3

 בחירות. -₪  700,000 – 1619000780תקציבי   סעיף:  הגדלה

 מ.ג.ע.ר -₪  400,000 – 1623000750תקציבי  סעיף : הקטנה

 ת קבלניות. עבודו -₪  300,000 – 1713200750 תקציבי סעיף                    
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 . 2021אישור שינויים בתקציב    חיים מסינג:

 . 2022-ב   :אפריםאסף 

 , נכון. יש לנו פה את התקציב של הבחירות. הגדלה, הקטנה. 2022   חיים מסינג:

 אמרתם.  700-ל 500-לא, זה מ   משה חזות:

  למישהו שאלות? כן. אני מניח שראיתם. יש   חיים מסינג:

רק זה או שהיו עוד חלופות  כן. מה החלופות שנבחנו להקטנה?   רועי גבאי:

 אחרות וזה נבחר בסוף? 

, אז אמרנו בואו נלך על בגלל שאלו סכומים גדולים וזה מיידי   :אפריםאסף 

אז אנחנו  700-המקומות שאנחנו יודעים בוודאות שיש שם אפשרות להקטין מהם. בגלל שהעלו ל

 עדיין נישאר באותם פרמטרים של אותם סעיפים. ונגדיל להם את ההקטנה. 

 יש לך את אגרות הבנייה. אגרות בנייה זה הכי פשוט.    רועי גבאי:

אני בחוסר. אני צריך במקומות שאני הולך להוציא ואני  אגרות בנייה   :אפריםאסף 

 יודע שאני לא אוציא אותם. זה לא בהכנסות או בהוצאות. 

 אז מה זה אומר? מה משתנה בעצם?    רועי גבאי:

בעבודות קבלניות. כמובן  300-, ו400-זה יעלה, מגע"ר יעלה ל   :אפריםאסף 

 ה. שבמידה ולא ישתמשו בכל הכסף, זה יחזור חזר

 מעלה להצבעה. מי בעד?    חיים מסינג:

 

 :2/59/15החלטה מס' 

סעיף תקציבי  –: הגדלה 2022שינויים בתקציב שנת פה אחד לאשר הוחלט 

 – 1623000750סעיף תקציבי  –בחירות. הקטנה  -₪  500,000 – 1519000780

עבודות  -₪  200,000 – 1713200750מ.ג.ע.ר. סעיף תקציבי  -₪  300,00

  קבלניות.
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בוועדת משנה  כחברה"ר ועדת מכרזים וכיו מאיר-חברת המועצה עו"ד דורית בן מינוי .4

 לתכנון ובניה.

 

מינוי חברת המועצה עו"ד דורית בן מאיר כיו"ר ועדת מכרזים    חיים מסינג:

 וכחברה בוועדת משנה לתכנון ובנייה. מי בעד? תודה. 

 

 :3/59/15החלטה מס' 

את מינויה של חברת המועצה עו"ד דורית בן מאיר כיו"ר פה אחד לאשר הוחלט 

ן ובנייה.   ועדת מכרזים וכחברה בוועדת משנה לתכנו

 

 חברת המועצה ד"ר ירושלמית מאושר כחברה בוועדת מכרזים. מינוי .5

 

מינוי חברת המועצה ד"ר ירושלמית מאושר כחברה בוועדת    חיים מסינג:

 המכרזים. מי בעד? 

 

 :4/59/15החלטה מס' 

פה אחד לאשר את מינויה של חברת המועצה ד"ר ירושלמית מאושר הוחלט 

 כחברה בוועדת המכרזים. 

 

,לעמותת "ראש יוסף", לצורך 19ברח' האלון  29חוזה רשות שימוש במקלט  אישור .6

 הפעלת בית כנסת וקיום פעילות תורנית.

 

לעמותת  19ברחוב אלון  29הארכה של חוזה רשות שימוש במקלט    חיים מסינג:

 "ראש יוסף" לצורך הפעלת בית כנסת וקיום פעילות תורנית. 

כי היו שם לראש ת שירושלמית יכולה להיכנס? חיים, אין עוד ועדו   רועי גבאי:

 שהוא יכול היה להיכנס אליהם. צריך לבדוק את זה.  ועדותהעיר לא מעט 
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 שמה?    חיים מסינג:

 להכניס אותה לעוד ועדות, ברגע שיהיו.    רועי גבאי:

. מי 19, ברחוב האלון 29, אישור חוזה רשות שימוש במקלט 6סעיף    חיים מסינג:

 בעד? 

 

 :5/59/15החלטה מס' 

, לעמותת 19ברחוב האלון  29פה אחד לאשר חוזה רשות שימוש במקלט הוחלט 

 "ראש יוסף", לצורך הפעלת בית כנסת וקיום פעילות תורנית. 

  

ק שאלה. תשלום מים וחשמל משלמים ? העמותה הזו, מים וחשמל ר   משה חזות:

 משלמים ?

 אני יודעת להגיד לך על החוזה.  אלטמן:-טובה שפיראעו"ד 

 על החוזה.    משה חזות:

  יש סעיף. בחוזה אלטמן:-טובה שפיראעו"ד 

 שאלתי, קיבלתי תשובה.    משה חזות:

 

לעמותת "אור יקרות" לצורך  7' הנרקיס ברחחוזה רשות שימוש במבנה גן ילדים  אישור .7

 הפעלת גן ילדים.

 

לעמותת  7אישור חוזה רשות שימוש במבנה גן ילדים ברח' הנרקיס    חיים מסינג:

 "אור יקרות". 

 גם פה זה המשך?    רועי גבאי:

 כן, המשך, המשך. מי בעד?    חיים מסינג:
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 :6/59/15החלטה מס' 

 7פה אחד לאשר חוזה רשות שימוש במבנה גן ילדים ברח' הנרקיס הוחלט 

 לעמותת  "אור יקרות" לצורך הפעלת גן ילדים. 

 

 פרויקט נושאב 13.9.22 מיוםהלימודים תשפ"ג  לשנתועדת מלגות  קולפרוטו אישור .8

 אל"צ )אקדמיה לפני צבא(.

 

 13.9.22אישור פרוטוקול ועדת מלגות לשנת הלימודים תשפ"ג מיום    חיים מסינג:

 בנושא פרויקט אקדמיה לפני צבא. אתם זוכרים, העלינו את זה פה. מי בעד? 

 

 :7/59/15החלטה מס' 

פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת מלגות לשנת הלימודים תשפ"ג מיום הוחלט 

 בנושא פרויקט אל"צ )אקדמיה לפני צבא(.  13.9.22

 

 אוקיי. למעשה סיימנו. אני יודע שדורית ביקשה להציג משהו בקצרה.    חיים מסינג:

אני רציתי לעדכן. אתם זוכרים שהתייחסנו לפרויקט מיגון. אנחנו   עו"ד דורית בן מאיר:

 בערך כשנה מבצעים עבודה ביבנה. כשהיו הטילים וכל הבלגן בזמנו עשינו פרויקט, 

 מי זה עשינו?    משה חזות:

אני אגיד. במקרה הזה לא ועדת הביטחון. אני אסביר. ועדת הביטחון   עו"ד דורית בן מאיר:

מעודכנת. צביקה בזמנו ביקש, היו טילים, אמרנו נעשה פרויקט מיגון. כשהרציונאל לבדוק מה קורה 

ו ושיראל בעיר. בית בית, עסק עסק. יו"ר ועדת הביטחון היה חיים. יו"ר הוועדה היה ציון. וזהבה בן חמ

 ומתן. קבוצה. 

לא יגענו את זהבה ואת מי פגישות. ובאמת, פגישות נקודתיות. ש 13או  12אנחנו נפגשנו משהו כמו 

ושאלנו שאלות ובסופו של יום, אמנם נראה לכם בהמשך, מפגישה לפגישה אספנו פרטים ונתונים. 

 יותר אספו זהבה והאנשים שלה.  אנחנו הנחינו וכו'. 

שהיום יש תמונת מצב מלאה ליבנה. שאגב, גם עשו לה ביקורת הפקע"ר, וזכתה לציון והגענו למצב 
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בסופו של יום, הממצאים, מה שקורה ביבנה, בעקבות מאה דברים, אבל גם הדברים האלה.  100של 

, ממוגן AB. יש A ,B ,C-אני אעשה את זה ממש בקצרה, שיש לנו טבלת, היא חילקה את העיר ל

 מלא. 

בתי עסק. ציבורי תשע. סך הכל יש לנו  24דירות.  28מבנים שהם חסרי מיגון: סך הכל  ,יש לנו ככה

מטר,  100מבנים, בתים, הכל, שאין מיגון. מה המשמעות? שאם אתה צריך לרוץ בעת אזעקה  61

לא יכולים לרוץ לשום מקום.  61מטר, היה מיפוי כזה, בגדול אני אראה לכם, אז אותם  100רדיוס של 

 כאן. כל המחשב של העירייה, מעדכנים את זה.  זה עד

והיום העבודה האמיתית היא לפנות לכל הציבור, זה לא מספיק הניירת והעבודה. לשלוח מכתבים 

וכו'. ברחל  62-. אתה ל61לציבור ושכל אחד ידאג כשקורה משהו, אתה הולך, אתה רץ למקלט מס' 

רוץ לשם. אותם אנשים שאין להם מיגון, אנחנו בתך הקטנה הוא צריך לדעת על עיוור שהוא צריך ל

 נחשוב בהמשך איך עושים פיתרון מיגון. זה בגדול. זהבה עשתה עבודה רצינית. היא תבוא לפה. 

אני רציתי, כי הבטחתי להרבה אנשים, וצביקה בזמנו כעס שלא העליתי. מה שכן, אנחנו נביא את 

ת זה במחשב. היא תראה לכם איך הנתונים החבר'ה מההנדסה. נביא את זהבה. היא תראה לכם א

עלו. מה הכוונות. אבל זה הרציו, כדי שתדעו שזה קיים ושמחובתנו אתמול לשלוח הודעות לאותם 

 אנשים שאין להם מיגון. עד כאן. 

דירות שאין להם מיגון, הכוונה שאין להם בדירה שלהם  28כשאמרת    רם שרון:

  -או במרחב 

 במרחב הציבורי. העיר חולקה.   עו"ד דורית בן מאיר:

בהתייחסות למשל, סליחה, נגיד לאדם שגר בדרור בקומה רביעית.    רם שרון:

  -רק הזמן שהוא יגיע עד למטה זה כבר הדקה 

גם זה בא בחשבון. אבל אני לא רוצה לפתוח את זה. אתה צודק. גם   עו"ד דורית בן מאיר:

 על זה. 

נה, ברשותך. הנושא הזה הוא נושא מאוד תקשיב, רם. אני אע   חיים מסינג:

מורכב. השאלה שלך היא שאלה במקום, היא שאלה בעייתית שלא תוכל לקבל גם מענה. כי מה 

 שאומר פיקוד העורף שיש לך טווח, שזה הטווח שאתה צריך לתת את המענה. 
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 שניות.  60   משה חזות:

, אף פעם לא יצליחו עכשיו, זוג מבוגרים שגרים בקומה שלישית   חיים מסינג:

להגיע לדבר הזה. אני לא יודע איך אפשר לתת מענה לעניין הזה. אני לא חושב שיש, גם פיקוד העורף 

טוען שלא יכולים לתת מענה לעניין. ולכן העבודה היא, אם אתה רוצה לקחת את העבודה כמושלמת, 

יפה יש לך פערי מיגון. היא לא מושלמת. מה שהעבודה נותנת זה שאתה יודע פעם אחת ולתמיד א

גוניות וכו', זה משהו זה להשלים את פערי המיגון. כי המיעכשיו, המשך העבודה כמובן מעבר לעניין, 

 לא תקני ועוד כהנה וכהנה. לא תקני. 

תראה, היום בלחיצת כפתור הם יכולים להגיד לך בהנדסה הבית   עו"ד דורית בן מאיר:

 י הזה לקח משהו כמו שבעה חודשים. המון עבודה. הזה לא ממוגן, זה כן ממוגן. המיפו

 . GISושכבת    משה חזות:

 . אבל צריך לעדכן און ליין את השכבה. GISושכבת   עו"ד דורית בן מאיר:

 ... פיתרונות במסגרת התחדשות עירונית.   עו"ד מאיר דהן:

 ת, ... אבל אני לא רוצה לגזול מהזמן. רק רציתי ברמ  עו"ד דורית בן מאיר:

 לייזר, עוד מעט יהיה לייזר.    מאיר שטרית:

 לא בדור שלנו, כפרה עליך. תודה לכם.   עו"ד דורית בן מאיר:

חבר'ה, עוד מישהו? מאיר? כמדי שנה הכנו לכם משהו, הפתעה,    חיים מסינג:

 יוצא מן הכלל. דבר כזה עוד לא היה. אז אני אעבור, ברשותכם. 

אולי משפט קטן, כי באמת פתיחת שנה ופורסם לאחרונה העניין הזה    אלי מזוז:

ולא ראיתי שזה עלה פה. זה עלה ברשת, העירייה פרסמה. העירייה פרסמה, פרסמתם בעצם את 

וזה דבר שהוא ראוי לדבר עליו, לומר שכל הכבוד לעוסקים כל הנושא של הנתונים של זכאות לבגרות. 

העניין הזה, ודוחפים לעניין הזה. חשוב לי להגיד שני דברים במלאכה, מלמטה ועד למעלה בכל 

קטנים לגבי הסוגיה הזאת. כי ראיתי טענות. כל דבר שאתה מביא רעיון טוב, אז יש טענות. אז חשוב 

 לי להשיב. לומר את זה כאן, כי אנחנו בעצם מי שמדבר עם התושבים. 

נות, כמו בערים אחרות. וזה נורא עצבן אותי היתה איזושהי טענה למה אין אחוז גבוה של בגרות מצוי

האמירה הזאת. האמירה כשלעצמה היא אמירה יפה, היא טובה, היא מכוונת להישגיות.  אבל אף 

פעם לא רואים את כל התמונה. יש לנו ילדים שמחזיקים אותם, בתי הספר העל יסודיים ביבנה עברו 
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 ר אותו לבית ספר מקצועי. תהליך של להיות מכילים. ולא ישר לקחת ילד ולהעבי

וההחלטה הזאת היא החלטה שיש בתוכה דברים מעולים. וגם אם הוא לא יסיים בגרות, גם אם הוא 

האלה שלא סיימו בגרות, אבל הבאנו אותו לזה שחסר לו בגרות אחת או שתיים, הוא  5%-יהיה ב

יוכל להתקדם בחיים.  והואישלים בצבא את הבגרות אחת או שתיים האלה ותהיה לו תעודת בגרות 

אבל אם היו זורקים אותו לבית ספר מקצועי, גם את כל הבגרויות שהוא השלים בבית הספר לא היו 

 לו. 

 למה אתה פוסל את בתי הספר המקצועיים? יש מקצועיים נהדרים.    מאיר שטרית:

 אני לא נגד. אני בעד.    אלי מזוז:

 פעם זו היתה הסללה.    משה חזות:

אני בעד. אני בעד, אני חושב שזו היתה טעות לסגור, אבל ילד שרוצה    מזוז:אלי 

בגרות, ומגיע לבגרות בשיניים ובסוף עובר בגרות, גם אם היא לא איכותית, וזה פוגע באחוז של 

הבגרויות האיכותיות, אנחנו הרווחנו את הילד הזה והוא יוכל להתקדם קדימה. זה צד אחד של 

זו לא היתה האמירה. אפשר לדחוף בשני הכיוונים.  למצוינות,מר שלא צריך לדחוף התמונה. אני לא או

 אבל יש תמיד משקל לכל פעולה שאתה עושה. 

 השאלה אם אחוז הזכאות לבגרות זה המדד היחיד שאנחנו בוחנים.    רועי גבאי:

אמרתי שכשאתה מכוון ורוצה אני לא אמרתי. אמרתי הרגע שלא.    אלי מזוז:

 לדאוג לילדים שקשה להם להגיע לבגרות, יש לדבר הזה ההשפעה גם על האיכות של הבגרויות. 

  הנוכחי היום.ומה אחוז הנשירה    רועי גבאי:

אני לא יודע מה האחוז בדיוק. אבל אני יכול להגיד שבתי הספר עברו    אלי מזוז:

אותם ולהוציא מהם את המיץ כמה שאפשר, שהם יצליחו.  תהליך של להשאיר את הילדים ולדחוף

יש לזה השלכות. אבל אני רואה בזה דבר שהוא יפה וטוב. במקביל היום העברנו, העברתם אתם, 

 הצבעתם, על סיפור של מצוינות. 

פרויקט יוצא מן הכלל. אתם מכירים את הפרויקט הזה? של אל"צ?   ד"ר אהוד ויצמן:

 רוצה לדבר? יש לנו עוד דקה? אתה 

 לא, לא. סיימתי. אתה משלים את הצד השני של התמונה.    אלי מזוז:
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 ישיבת מועצת עיר ראשונה שאנשים יושבים, חיים. לא קמו כולם.    משה חזות:

 לא, למה?   ד"ר אהוד ויצמן:

 )מדברים ביחד( 

 אני חושב שצריך להמשיך את הנושא, ישיבות מועצת עיר, יין,    משה חזות:

השעה הראשונה צריכה להיות מוקדשת ליין ובירות. אתה תראה    חיים מסינג:

 אחר כך איך הכל, 

חברים, בארבעה משפטים. יש פרויקט של האקדמיה לפני צבא. עם   ד"ר אהוד ויצמן:

המכללה למנהל. אנחנו היינו באמת קטני אמונה. חשבנו אולי יהיו חמישה, אולי שישה. מיועד לכיתות 

 ב, ארבע שנים. אחר כך שנה חמישית. הם עושים את זה על ידי דחיית שירות של שנה. ט' עד י"

אנחנו הולכים לתת להם, זה מה שהצבעתם, לתת להם מלגות שיעזרו בעיקר למשפחות שאין להם 

את הכסף, אבל יש להם ילדים מבריקים שיכולים ללמוד. אקדמיה בכיתה ט'. אגב, הם סטודנטים לכל 

שהתקבלו ונרשמו למכללה למנהל, לתואר  34, תקשיבו טוב, 34והרי זה פלא. יש לנו היום דבר ועניין. 

 והתקבלו. מדעי המחשב. 

 מה שאישרנו היום את המלגות. ועדת המלגות.    משה חזות:

בדיוק. על זה דיברנו. זה פרויקט שהוא יהיה רב שנתי. אנחנו צריכים   ד"ר אהוד ויצמן:

הזה משנה לשנה יגדל. מבחינת ההוצאה. אבל אם אנחנו עושים הסללה להיות ערים לזה שהסעיף 

לאקדמיה, דרך כיתות ט' ומעלה, הישג יוצא מן הכלל. קודם כל התלמידים שלנו, ולאלה שמלמדים 

 אותם. תודה. 

 חבר'ה, תודה רבה. שנה טובה.    חיים מסינג:

 שנה טובה, מאושרת.    מאיר שטרית:

 

 

 

________________   _________________ 

 דוד שטרית     סינגחיים מ         

 מנכ"ל העירייה           ראש העיר בפועל     


