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 ( מיום8109) 14/42 מס'  71 -ה חגיגית לציון יום אילת המישיבת מועצ
במתנ"ס שחמון  2020.30.40  תש"ף  אדר' בח רביעי   

 
 נוכחים:

 ראש העירייה - מאיר יצחק הלוי
 ומ"מ ראש העירייהסגן  - אלי לנקרי

 סגן ראש העירייה - סטס דינקין
 משנה לראש העירייה - סימה נמיר, עו"ד

 סגן ראש העירייה - יהודה מורדי
 חבר המועצה - אלי דהן

 חבר המועצה - ד"ר אולג צ'רנומורץ
 חבר המועצה - מומו ביטון

 חבר המועצה - מתן בארי
 חבר המועצה - חן בן אפרים

 המועצהחבר  - שמוליק שלם
 חברת המועצה - יערית אבוטבול

 חבר המועצה - יניב חנו
 

 חסרים:
 חבר המועצה - משה אלמקייס

 חבר המועצה  - דובי כהן
 חבר המועצה - יהודה פרץ

 חבר המועצה - מומי צרפתי
 

 משתתפים:
 גזבר העירייה - אסי בן חמו

 ראש מינה"ל שח"ק  - ד"ר דרורי גניאל
 לעירייהצת המשפטית היוע - עו"ד דפנה ישראלי

 מינהל שירות לתושב - עופר אברהם
 דוברת העירייה - דנה זנטי 

 עוזרת ראש העיר - גל הפנר
 ראש מינהל תפ"ח - עו"ד גבי אביטל

 מנהלת אגף החינוך - מירי קופיטו
 מבקר העירייה - עו"ד אלי הרציג

 מנהל תחום אינטרנט - גיל ממן
  מנכ"ל חכ"א - אבי כהן
 מנכ"ל תאגיד התיירות העירוני - יוסי חן

 מנהל אגף תקשוב ואו"ש - אבינועם נהרי
 מזכירת המועצה, מנהלת מזכירות העירייה - אנריאט זנו

 
  , כבוד הרב יאיר הדאיהשליט"א ,יוסף הכט שליט"א, כבוד הרב,יה אכבוד הרב משה הד משתתפים אורחים:
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 על סדר היום:
 קוקטייל קבלת פנים – 18:00 -18:30
 

 פתיחת ישיבת מועצה חגיגית  - 18:30
 

 דון ורותם סרי -קטע שירה   -  מופע אומנותי
 

 מר מאיר יצחק הלוי, ראש העירייה - דברי פתיחה
 

גת ) ביה"ס אלמוג( מקום ראשון בתחרות הנואם הצעיר העירונית ומקום  שלישי  -נואמת צעירה: התלמידה ליז גנס
 בתחרות מחוז דרום

 
 דברי ברכה:

 העיר רבני
 חה"מ מתן בארי

 (: התלמידה טופז גל ) בי"ס אופירנואמת צעירה
 

 קטעי שירה דון ורותם סרי *** –*** מופע אומנותי 
 

 דוברת העירייה: –דנה זנטי 
תודה גדולה לדון ורותם סרי על השירה הנפלאה. אגב, הם לא רק זוג על הבמה, הם אילתיים, הם נשואים, הם הורים 

 מאושרים לדניאל ורוני, והם סופר מאושרים. תודה. 
 

ראש העירייה מאיר יצחק הלוי, סגן וממלא מקום ראש העירייה אלי לנקרי, סגן ראש העיר סטס דינקין, סגן ראש 
העיר יהודה מורדי, המשנה לראש העירייה סימה נמיר, חברי מועצת העיר, ראשי העיר בעבר, רבנים, מייסדים, 

 ותיקים, בני נוער יקרים, תושבים ואורחים נכבדים. 
 

שנים לשחרורה  71וכים הבאים לישיבתה החגיגית של מועצת העיר אילת, המתכנסת היום, כדי לציין ערב טוב ובר
שנים של עבר מפואר לצד התפתחות אדירה מאפיינים את עירנו. מאז הונף דגל הדיו, הפכה אילת לעיר  71של עירנו. 

ארחת אליפויות אירופה ועולם במגוון מדהימה, עיר תיירות בינלאומית, היא בירת הנופש של ישראל, עיר ספורט המ
מע"מ, עיר חמה וחכמה, עיר של  לאענפים, עיר אקדמיה ומחקר, עיר בין מדבר וים, ומפרץ מהיפים בעולם, עיר ל

 ם אותה כל השנה ישראלים ותיירים.כנסים ופסטיבלים, עיר שפוקדי
 

עיר שמצמיחה אלופים, זו עיר עם איכות  עיר עם נוער נפלא ותושבים חמים, עיר שזוכה מידי שנה בעשרות פרסים.
רים, נציין שיושבים בחיים. וכן, אין עוד מקום כמו אילת. אז לפני שנזמין את ראש העירייה מאיר יצחק הלוי לשאת ד

ולם לא מעט מצטיינים. ראשונה היא נוי דריאן, זוכת מדליית הארד, שנערכה באוסטרליה. שנייה וממש אאתנו כאן ב
ליז גנס גת מבית ספר אלמוג, שזכתה במקום הראשון בתחרות הנואם הצעיר, בתחרות העירונית,  לא אחרונה היא

 מחוזית. אנחנו נשמע אותה בהמשך. ובמקום שלישי בתחרות ה
 

 כעת אני מתכבדת להזמין את ראש העירייה מאיר יצחק הלוי, לפתוח את הישיבה ולשאת דברים. 
 ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

 . 4.3.2020, ף, היום יום רביעי, ח' באדר תש"24-14ערב טוב, אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצת עיר שמספרה 
א. "די הרב הכט שליטבא עם רעייתו, נכ"כולם, ראשית כל הרבנים, הרב הראשי לאילת הרב הדאיה שליט נכבדי

לי לנקרי, סגן ראש העיר סטס דינקין, חבריי להנהגת העירייה, חברי למועצת העיר, סגן וממלא מקום ראש העיר א
 סגן ראש העיר יהודה מורדי, המשנה לראש העיר עו"ד סימה נמיר, חברות וחברים למועצת העיר. 

 
מצאנו שיתופי פעולה נפלאים בין  יחד עם המנכ"לית קטלין., מר טמש אלדוזו, שבאפהנמצא אתנו ראש עיריית פ

הוא קשר מרגש. נמצאת אתנו ובהמשך אנחנו נפרגן לה בפרגון יתר, מקום יש כאן קשר שעיר אילת, פה לבין האהעיר פ
לישי בעולם, לא עניין של מה שלישי באליפות העולם, נוי שלנו שבאוסטרליה הביאה לנו הרבה מאוד כבוד, מקום ש

 אנחנו ממש גאים בך.בכך. 
  

 2019אני רוצה בדבריי, להתייחס לכמה נושאים שמתייחסים בישיבת מועצה חגיגית. ראשית כל, להגיד לכולנו ששנת 
 70-, אני מדבר מחגיגה לחגיגה. מחגיגת ה2019הייתה שנה מאתגרת, ואני אגיד גם שנה מטלטלת. כשאני אומר 

 לשחרור העיר אילת.  71-לחגיגת ה
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יתה מערכת בחירות שלישית בשנה זו, שזו יי יומיים סיימנו מערכת בחירות שהממש לפנ-ראשית כל, אנחנו ממש
קווים אדומים, הכל היה מותר קשה, מבישה, נחצו בה  יקר כשהמערכה הייתה מערכהדינה. בעיקר בעמטלטלה ל

עים , גרמה לשסעים לצערי בתוכנו. אני מתפלל ומקווה שתהיה הממשלה אשר תהיה, תפעל ומהר לאיחוי הקרלהגיד
 שנוצרו בתוך הקהילה לצערי הגדול מאוד. 

אנחנו כתושבי העיר אילת בשנה זו, להזכיר למי ששכח, סגרו לנו את התחנה המרכזית שלנו, סגרו את שדה דב. אנחנו 
שאת כל אשר אמרנו, צדקנו. אין ספק שיש גם פגיעה קשה מאוד באיכות  ,אמרנו דברים קשים ואני חייב להגיד היום

 תושבים, אני לא רוצה לדבר עכשיו על התיירים. וזה מעשה שלא היה צריך להיעשות. החיים של ה
 

אנחנו מתקדמים וממשיכים ולא נעצרים. נפרדנו מהשדה שכל כך אהבנו, שדה התעופה שלנו. תמיד האילתים אבל, 
ה לא היה קל, זה אירוע אומרים 'השדה שלנו', כזה קטן, ליד הבית, מגיעים, אומרים למטוס 'חכה, אני כבר מגיע'. וז

שצריך להבין. זו הייתה פרידה. אבל במקביל בנו לנו שדה בינלאומי מדהים, שיהווה אתגר. אני תיכף אתייחס לעניין 
הזה. בין השדה הישן לבין השדה החדש, כבר דיברנו על זה, יש תווך. התווך הזה הולך להתמלא, אנחנו ממש יושבים 

האזור ובעצם להגדיר את שדה התעופה רמון כשכונה הצפונית של העיר אילת,  על מדוכת התכנון. כדי לקחת את
 לשם אנחנו הולכים. 

 
בחדר הישיבות שלנו, וקיבלה החלטה לפצות את העיר אילת ואת תושביה על ישבה ממשלת ישראל לדרישתנו  4.8-ב

₪. ומשהו מיליון  200ובהמשך אני מקווה עוד ₪, מיליון  500-ושא שדה דב. הגדירה סכום כהעוולה שנעשתה בנ
ביקשתי מאלי שיטפל בעניין הזה, והוא עושה זאת בצורה מדהימה. היום אנחנו תובעים עד הסוף את ההתחייבות 
הזו. דרך אגב, נהגנו בחכמה בכך שביקשנו מהיועץ המשפטי שילווה את התהליך מתחילתו ועד שנקבל את השקל 

פשר יהיה להתחמק מזה, אי אפשר יהיה לדבר ולהגיד 'זה ניתן אז, מה שהיה פה, מה שרואים מכאן האחרון. אי א
לא רואים משם, וכל מיני המצאות מהמצאות שונות'. מדובר בהחלטה ריבונית שקיבלה את אישור היועץ המשפטי 

 לממשלה, והוא היה בכל תחנות ההחלטה. לכך אנחנו דאגנו. 
 

אים באחת מהתקופות המרגשות בכל מה שקשור לפיתוח העיר אילת, ואני אומר את זה כמי בצד כל זה, אנחנו נמצ
שנים כראש עיר, שנתיים כסגן ראש  17, מתוכם 27-הציבורית זו שנתי ה עשייהבשנה, כמי שנמצא  41שחי בעיר הזו 

קורה בעיר אילת בשנים עיר, ואם אני אומר שלא הייתה תקופה כזו, אני מתבסס על היכרות ברמה האישית עם מה ש
  .שאני נמצא כאן. ואני רוצה לגעת בכמה מהפעולות שנמצאות על סדר היום

 
אם כל אחד ייקח את החלק של העבודה, את החלקים הרציניים, אין לי ספק שתהיו מאושרים בכך שאתם שותפים 
לחולל את השינוי ואת ההתקדמות שהעיר הזאת נמצאת בה, ותרשו לי לטייל אתכם בטיול האתגרים שמולו העיר 

 ניצבת. 
 

אירוע כשבוחנים את זה בראייה רטרוספקטיבית. נושא הדיור, תחת עינינו קובעים דברים שהעין מתרגלת. אבל זה 
הרובעים. אנחנו יוצאים  2-, בעצם סיימנו את הבנייה שלו. עכשיו מסיימים את מחיר למשתכן ב6נתחיל בזה שרובע 

גם במחיר למשתכן, גם מחיר למשתפר, גם דירות מאות יחידות דיור  רובע שיהיו בו. 2לגמר שיווק של רובע עכשיו 
גם התייחסות מועדפת לתושבי העיר אילת, ומדובר באחד האירועים המרגשים ביותר. אנחנו יוצאים  צמודות קרקע,
דירה להשכיר, גם דיור לצבא ההגנה לישראל, וגם כל החלק הדרומי אשר יהיו בו גם  11חלקים מרובע  עכשיו לשיווק

 4,000-לפי יחידות מלונאיות ביחד, כאלפי יחידות דיור ואחם של שדה התעופה המתפנה, שיוצא אוטוטו לשיווק. מת
יח"ד. אנחנו מתייחסים למלונאות אקוויוולנט לדירה, שזה חתיכת אירוע. ואנחנו רואים את מה שקורה היום 

 לזה, אבל זה קורה. , שנבנית עכשיו שכונה נוספת בעיר אילת, תחת אפנו. אנחנו לא שמים לב106במתחם 
 

מתחמים. מתחם אחד קוראים לו שכונת  2-שנים ב 10ב"ע שעשינו לפני תחנו רואים מה קרה כתוצאה משינוי אנ
המאפייה, והיום שכונת המאפייה מתנהלת כמו פטריות אחרי הגשם. מספיק לראות את המתחמים של כמה יזמים 

מאוד קשה שהתבצעה לפני -בתוך השכונה. אנחנו רואים מה קורה באזור התעשייה, וזה חלק מתוך עבודה מאוד
 שנים. 

 
נכון להיום אנחנו מבינים שיש כאן תנופת בנייה שצריך לדעת להכיל אותה של אלפי יחידות דיור. ברור לכל, ואני אגע 

מאוד -ודבזה בהמשך, שללא יצירת מוקדי תעסוקה איכותיים, יהיה לנו קשה לנוע קדימה. ואני חושב שזו אמירה מא
 חשובה.

כמה אירועים שקורים לנו תחת העיניים. הדבר הראשון זו טיילת אנחנו מדברים על הדבר הנוסף, תחום התיירות. 
השלום מטאבה לעקבה. אתם בוודאי רואים את מה שקורה. נגיעות על פי תכנית עבודה מסודרת, נמצא פה מהנדס 

 מאוד ברורה. במקום שיש תב"ע שיכולה לקדם, יוצאים לעבודה. -העיר, יש הנחייה מאוד
 

לדמן בונה את הרצועה עד המזח, אנחנו נתקדם אחרי זה בחלק והקבלן וא"א, ת קצאם אתם תראו עכשיו את רצוע
של החוף הצפוני, והרצועה הזו אני אומר ואני אגיד את זה כמה פעמים, תהיה רצועת הטיילת היפה ביותר במדינת 

 ישראל. אני אומר את זה בוודאות מלאה, כי אני מכיר אתה תכניות היטב. 
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רשי ספורט, מג 3ת הספורט הבינלאומית, לקח לנו זמן, יותר מידיי זמן, מכל מיני סיבות. אבל יקריאנחנו מדברים על 
, יתאמנו שם שחקנים 2020נמצאים כבר לקראת סיום. ואני יכול להאמין שעוד בשנת אם תרצו זה האירוע גדול 

 רות וזה קורה. של העיר אילת כעיר תיי תשתיותמהעיר, מהארץ, ומהעולם, כדי שיוכלו ליהנות מה
 

. פארק מים ופינת החי במשך חיי כראש עיר , תמיד כשהייתי שואל את הילדים מה אתם רוצים ? הם היו אומרים:
קצת זמן, היזם  זה, ייקחומר פה, פארק מים, עובדים על תאמינו לי, ועברתי אלפי ילדים במהלך השנים. אז אני א

כבר מתקדמים כבר לפינת חי, גם זה אנחנו עכשיו מתכננים, גם זה  הפארק יהיה מוכן, ואנחנו 2021אומר שבאפריל 
ייקח זמן. לפעמים יש עיכובים, לפעמים יש בירוקרטיה, לפעמים אנחנו כחברי מועצה מעכבים, לפעמים יש כל מיני 

 חי. עניינים, ואנחנו צריכים לדעת להתקדם עם זה, ופארק המים כמו שאמרתי יהיה מהר, ואני מקווה גם שפינת ה
 

ן בחוות היען, הנסיכה אנחנו מדברים היום על בניית בתי מלון. אני מניח שגם את זה כולנו רואים, נבנה מלו
יש לנו מאות חדרים שנמצאים עכשיו בשלב של  .אסטרל מאשרים עכשיו מאות יחידותמתקדמים, הרודס אישרנו ו

 אישור, ואנחנו נרחיב כדי שככל ויהיו לנו יותר בתי מלון, מן הסתם המחירים יהיו מחירים שווים לכל נפש. 
 

למכרז, המכרז לא צלח. אנחנו נקווה שהמכרז הבא ייצא לפועל, יצא מתחם גולף פיתחנו את שדרת אקפולקו, 
ולה והענפה, נקווה שמשבר הקורונה ייעלם ומהר, כדי שלא יעכב אותנו, את המדינה, את והפעילות התיירותית הגד

 העולם בהתפתחות שלו. 
 

לבנות את הכבישים העוקפים. אז  –מאוד גדולים שלנו, ברמה העירונית, א' -תחבורה, אחד האתגרים המאודלגבי 
אנחנו רואים ששת הימים. כר טורונטו לכיוון ת על הכביש העוקף המערבי, מכיאתם ודאי רואים את העבודה שנעשי

מה יהיה בכל המסלול ויש לנו אישור לצאת להמשך הבנייה עד לצומת העפרונות, ובצומת העפרונות נמשיך עד  היום
מאוד משמעותי, ואנחנו מקווים מאוד -למעלה, וכך ייראה הכביש העוקף, ומבחינתנו זה אירוע מאוד 12למזלג בכביש 

 ורתיים, נעשה את מה שכולנו רוצים לעשות, ולבנות כבישים רוחביים. שבהיבטים התחב
 

הנה אני אומר כאן פה בישיבת המועצה החגיגית, הכבישים הרוחביים יצאו לעבודה. גם בשדה התעופה הישן, אתם 
ה ודאי רואים כבר את התשתית, משדרות התמרים לכיוון מזרח. בהמשך יהיה עוד כביש רוחבי. ומי שעולה למעל

כבישים  4בסוף ,  , רואה גם את הכביש הרוחבי שנבנה עכשיו. זאת אומרת, העיר תדע לקבל בסוף2לכיוון רובע 
חוסך הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד כסף, ה זה אירוערוחביים שיקלו מאוד על הפקקים שנמצאים בטבורה של העיר. 

 מאוד מרגש. -ומבחינתנו אני מגדיר אותו כאירוע מאוד
 

אני לא רוצה להיכנס לעוד הרבה נושאים, אבל אני אגיד לכם שיש לנו גם הרבה מאוד נושאים בתחומי התעסוקה, 
תחומי הבריאות מרתקים אותנו, אנחנו משקיעים עכשיו מאמץ גדול מאוד בנושא הבריאות. אני רואה פה גם את 

תה שיחות רבות, מנסים לאגם י, מקיימים אאלי וגם את סימה. קלטנו מנהלת בית חולים חדשה, ד"ר רויטל בר אושר
את הקופות יחדיו, מנסים לשדרג את בית החולים, מביאים עכשיו רופאים מומחים. דרך אגב, כל זה בתוך התקציבים 
של ממשלת ישראל, בהתחייבות שלה לשדרג את מערך הרפואה שלנו, ונעשה זאת, אין ברירה אחרת. והאתגר בעניין 

  אתגר גדול. הזה הוא
ית החינוך על שם יצחק נבון, בית ספר ים סוף. יטעימות קלות על חינוך. אתם ודאי רואים שמסיימים כמעט את קר

נגיש, בנינו מגרש מדעי, מעונות משחקים בנינו את בית הספר, בנינו אולם ספורט, בנינו מגרש מקורה, בנינו מגרש 
שנים.  8-9ה שלמה שתכננו אותה לפני, משהו בסדר גודל של טק. והנה, קרי יום, גני ילדים, בית כנסת. נשאר לנו מדע

ת החינוך הדתי יית החינוך על שם אריק שרון. אנחנו נשלים את קרייאנחנו נמצאים עכשיו בעבודה לקראת קר
, ועוד היד 6גנים ברובע  2, בונים עכשיו 11שנמצאת ליד בית הספר בגין. יוצאים לתכנון של אשכולות גנים ברובע 

 בעשייה החינוכית, ודיברתי רק על ההיבט התשתיתי הפיזי, לא נכנסתי לתכנים.  נטויה
 

אתה חבר, טיפול  ,אחר ים:. להזכירכם, קבענו את נושאובעים כל שנה נושא או שני נושאיםקמידי שנה, אנחנו 
  .אורח חיים בריאשים, גיוס איכותי לצבא ההגנה ובקשי

 
ית, יוצאים לדרך והתכנית מתגלגלת. אני יכול להגיד לכם בראייה לאחור, כל שנה אנחנו קובעים משהו, בונים תכנ
. כל נושא ששמנו על סדר היום דם. ואני אומר את זה בסיפוק גדולהתק –מדידה, כל נושא ששמנו על סדר היום 

 התקדם והתקדם נכון. יש יותר טוב ויש פחות טוב, אבל כולם נמצאים בתנועה. 
 

זה הנושא של האלימות והבריונות ברשתות החברתיות. אני חושב שהעיר אילת, צריכה להיות עיר  הנושא השנה,
מובילה ומדגימה. ברצותה לדעת, לקחת את התופעה החמורה הזו של השיימינג, של הביוש, של הדה לגיטימציה, 

ל לעבור פעולה של דה ולעקור אותה מהשורש. כשאני רואה את הילדים הקטנים הללו, ואני חושב שמי מהם יכו
לגיטימציה שתפגע בו ותקעקע את אישיותו, ויכולה להביא למקומות שאני לא רוצה להגדיר אותם, אני חושב שחובה 

 עלינו כמנהיגות, כמחנכים, כהורים, לעשות מעשה. 
 
ליך של ילדים חוו חוויה אובדנית כתוצאה מתה 800-שמעל לדיווחה , 2018שנת דוח של המועצה לשלום הילד לב

, עם הוועד אני חייב לפרגן לך ט, ואנחנו ביחדיישיימינג, דה לגיטימציה שנעשה. נמצא פה יו"ר ועד ההורים אייל סורג
פה נציגות מהמשטרה, והיום נפגשתי עם סגן מפקד מחוז  ת לקחת את הנושא הזה וכל הכבוד. נמצאתכי אתה באמ
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לטפל בתופעה הזו, ואני מתחייב שאני אשים את כל מרצי,  דרום במשטרה, ביחד עם הממ"ר, וכולנו ביחד נתגייס
 שלדי וחלדי בעניין הזה, כדי להציל נפשות, בעיקר נפשות רכות. כי רמת הקורבנות לצערי בתחום הזה הולכת וגדלה. 

 
האחרונה, רות בלתי נסבל. דרך אגב, כולל בפוליטיקה, ראינו את זה במערכת הבחי השיח הפך להיות שיח

גן בראש ובראשונה על הילדים שלנו, שב שחובה עלינו לעשות מעשה כדי להאלית, איפה שרק תרצו. ואני חוהמוניציפ
 נתי היא כאוס שצריך לדעת לבלום אותו. יולעצור את התופעה שמבח

 
שמבאישים  "עשבים שוטים"בטוח שחברי המועצה ישתפו בעניין הזה פעולה, ובכל מקום שנראה  הדבר האחרון, ואני

שכולנו טים אנונימיים ובהודעות, ל מותר לכתוב תחת פוסואת החברה, אנשים הזויים שנחצו אצלם כל הגבולות, שהכ
ביחד נדע לעצור את התופעה שמזהמת את החברה ומבחינתי היא פי כמה וכמה גרועה מהקורונה, כי עם הקורונה 

 נתמודד, עם זה נצטרך ביחד לתקוף ולעצור את זה. 
 

אני תמיד מדבר על דור ההמשך רה שהיא אמירה הכי חגיגית בעולם. י רוצה לסיים את האירוע החגיגי הזה באמיאנ
י אייזנקוט שהיה רמטכ"ל, ילד אילתי, דשלנו, תמיד אני מדבר על הגאווה. לפני שנתיים נדמה לי הבאנו לכאן את ג

מפקד בית  , גם כן ילד אילתי. היה י. ה.להזכירכם סיים את בית ספר גולדווטר. לידו היה סגן הרמטכ"ל אייל זמיר.
 משהו שמצמיח פה את החבר'ה להיות חבר'ה טובים.  הדזרט קולרספר לטיס, ילד אילתי. כנראה שיש במים של 

 
א נמצא אצלי מצטיין או מצטיינים, לא רק תביאו לי את המצטיינים, אין שבוע של כל פעם שאני אומר לצוות שלי,

. זה פשוט מרגש. ואני אומר, אלה צריכים להיות האנשים שמאירים את העיר , אלא ברמה הארציתברמה העירונית
איזה שיימינג אחד, של בסוף לאורם, לא לאור , ים שלנו, אלו הדברים שבסוף, בסוף יתיהאמהזרקורים אילת, אלו 

 רים. מישהו כזה, העיר הזאת צריכה ללכת ולהתקדם, ככה אני רואה את הדבל אלא לאור ש
 

ועכשיו, באופן מקרי, לא תכננו את חגיגות אילת עם אליפות העולם בגלישה. נוי שלנו, שאני עוקב אחריה, בכלל אחרי 
מועדון השיט, אני חייב להגיד לכם, כיף גדול, כיף גדול לראות במועדון השיט איזו צמיחה של אנשים. הייתי לאחרונה 

ליפות וראיתי הים היה צבוע. זה היה מדהים, בטיילת היה את באליפות, את היית לדעתי באוסטרליה, אז הייתי בא
היה צבעוני באלף צבעים, וכשמסתכלים במבט דרומה, רואים את הים כולו מקושט במאות שתיאטרון הרחוב 

 פשוט מרגש, מרגש.  ?לא יודע איפה מפרשיות, בצבעים שונים, עם ילדים מאילת וילדים ממכמורת וילדים 
 

חים גם כן, מהאלפים הללו צומחים גם כן אלופים, שכנראה ביכולות שלהם המנטאליות, מהצמיחה הזאת צומ
הפיזיולוגיות ואחרות, יש להם את הפוטנציאל, ואחת מהן היא נוי דריאן שזכתה במדליית ארד באליפות העולם 

 באוסטרליה. דרך אגב, זו לא מדליה ראשונה, את מוזמנת לבמה, בבקשה נוי.
 

בר'ה לך בשם כל חברי המועצה שנמצאים כאן, אמרתי את זה פעם לשחר ואני אומר גם לך, בסוף חאני רוצה להגיד 
שצריך להביא אחריו את דור ההמשך. היום מיקמת את עצמך כמנהיגה ספורטיבית צעירים שכמותך, אתם הזרקור 

 . יום, אלא זה גם אחריותוד על הפודת אחריות. זה לא רק לעמגבוהים את בני הנוער, זאשצריכה להוביל למקומות 
 

וי מניפה של אילת. מבחינתי יכולתי לראות פה את נסימבול מאחר והכל היה מהר, אז אמרנו אנחנו נעניק לך את ה
 :כתבנו את הדגל. זה היינו הך. 

 דריאן, גאים בך על זכייתך המדהימה באליפות העולם, המשך הצלחה בדרך לפסגה.  ינו"
 

מאוד -כבר במקומות ראשונים הרבה פעמים, אני יודע, וזה באהבה גדולה מאתנו מאוד שלישי, שני, ראשון, היית
 . ”מעריכים את זה. תודה

 
 זה בשם כל האנשים הנפלאים שנמצאים כאן. אני מודה לכם על הקשב, תודה רבה לכם.

 
 העירייה: דוברת –דנה זנטי 

ברשותכם, אנחנו ניקח אתנחתא מוסיקלית, עם הילדים תודה לראש העירייה, תודה ובהצלחה גדולה לנוי. ועכשיו 
  המקסימים האלה, תזמורת החליליות. של בית ספר עציון גבר, בניצוחו של רותם סרי.

 תזמורת חליליות תלמידי בי"ס עציון גבר *** –*** מופע אומנותי 
 

 
 דוברת העירייה: –דנה זנטי 

 שאמרנו שנשמע את ליז, אז זה קורה גבר, תודה חמודים. זוכריםתודה רבה לתזמורת החליליות של בית ספר עציון 
   גת שזכה בתחרות הנואם הצעיר, לדבר איך לא, על שאיפה למצוינות. ליז, בבקשה.-עכשיו. ליז גנס
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 :גת-ליז גנס

האם זה  בפיגור,  אינטליגנציה הגובלת , הורים מובטלים, לקויות למידה,מצב כלכלי וחברתי קשה,משפחת עולים 
 יכול להוות בסיס להצלחה? לא. 

 
שמי ליז גנס גת, אני תלמידת כיתה ו' בבית . שלום לכל האורחים הנכבדים, ישנה נערה בשם מרינה שהוכיחה אחרת

 ."אלמוג"ספר 
 

 ? האם התכונותגבוהים האם כל אחד יכול להגיע להישגים  - אחת השאלות החשובות שנשאלו בקרב אנשי החינוך
אני טוענת שכל אחד מסוגל  המולדות שלנו קרי, אינטליגנציה או מצב משפחתי סוציואקונומי יביא ילד לכדי מצוינות?

הן  התמדה ועבודה קשה ,כוח רצון ,להצליח אם ישקיע. למרות שלתכונות המולדות שלנו יש בהחלט השפעה רבה 
 התכונות שבסופו של דבר קובעות אם נצליח.

 
 הביאו אותי עד הלום, לנאום לפניכם נושא חשוב זה.אלה הן תכונות ש

 
הילדים  –האמונה שלכם בנו לא לכל ילד יש את המוטיבציה להצליח, וכאן אתם המבוגרים נכנסים לתמונה. , לצערי 

 , 
, נחשפתי כשחקרתי  את סיפורה של מרינהל לשנות הכל! המוטיבציה הזאת יכולה. היא חלק בלתי נפרד מההצלחה 

 הגיע זמן חינוך". במגזיןגדלת מציאות " מחשבה מ"מאמר ה קראתי את הנושא ו
 

 נתוני הפתיחה המאוד חלשים שלה  למרינה היו המון קשיים בלמידה, אך היה לה חלום לעשות בגרות מלאה, ולמרות
בזכותה  האל! ולא רק בגלל כוח הרצון שלה, היא הצליחה - תמיכה קטנה מבני משפחתהלו והעובדה שלא קיבלה 

 .התאת מטר עד שמרינה השיגה וויתרה  של רק מורה אחת שהאמינה בה, עזרה לה ולא
 

כלומר, ההבנה או  –רוח של גדילה"  -מוצאים את המושג " הלך של היום חינוכית הפסיכולוגית והבספרות המקצועי 
שהלך הרוח הזה מוביל בכל העולם הוכיחו  מחקריםכל אחד יכול להשתפר ולהתקדם.  האמונה שבעזרת מאמץ, 

ילדים  במחקריה שניתן ללמד  מוכיחהקרול דואק,  החוקרת תלמידים להצלחה ולהתגברות על מכשולים אדירים.
ובנוסף נכשלים במשהו, ואפילו ש דווקא שמתאמצים שהמוח שלהם מתפתח יותר, כשמסבירים להם להגיע למצוינות

תאמרו לילדכם א על ההישגים, ממש כמו המורה של מרינה. המאמץ ולא דווק שיש מישהו שמחזק ומשבח אותנו על
 יודעת שלמדת קשה , אני גאה בך על זה" .אני "
 

ילד נחשב לבעייתי ועצלן עד כדי כך שנזרק מבית ספרו הוא דוגמה מצוינת  לכל מה שאמרתי עד כה, כ תומס אדיסון
בואו נודה באמת, ם ששינו את האנושות וגדל להיות ממציא פטנטי שהאמינה בו, לימדה אותו בבית והוא. אמו 

 . יודעיםכפי שאתם , הרי הוא ממציא הנורה, בזכותו אתם רואים אותי עומדת כאן בפניכם
 

בקרב תלמידים, אפשר לי לחוש תהליך של גדילה ולמידה  מצוינותטפח שמ" של ארגון רוטרי, הנואם הצעיר"פרויקט 
 חבריי לאורך כל התהליך, כפי שתראו כאן בהמשך הערב. בהתפתחות שלי ושלבכתיבת הנאום ובכלל 

 
 ולסיכום, כל אחד יכול לשאוף למצוינות ולהגיע אליה בזכות עבודה קשה,  מאמץ, אמונה וכוח רצון. מבוגרים יקרים, 

 גבוה תגיעו, הגישה שלכם ולא הכישרון תקבע כמה: כרוז ואתם ילדים,  .אני שוב פונה אליכם, תמכו והאמינו בנו
 . על ההקשבה תודהעל עתידנו.  אנחנו הילדים אחראיםכמה תצליחו. 

 
 דוברת העירייה: –דנה זנטי 

 תודה ליז, תודה יקרה. 
כמידי שנה, גם השנה יברכו את אילת ביום חגה רבני העיר. אני מתכבדת להזמין את רבה הראשי של אילת, הרב 

 א. "משה הדאיה שליט
 

 :א"הרב משה הדאיה שליט
ראש העיר מאיר יצחק הלוי, אני לא אתייחס לכל התפקידים, אבל כולכם חברי המועצה בכל הדרגות ברוכים תהיו בכל 

 מעשיכם. 
 

מאיר, העלית את נושא הילדים. נושא הילדים זה אחד הדברים הגדולים ביותר שמלווים אותנו לאורך כל החיים. 
ראשית, כפי שהזכירה, ישנה יכולת בכל ילד וילד לעשות את הכל. מי שחושב שבילד אין יכולת, הוא טועה, כי הוא רואה, 

 הוא מסתכל על עצמו, הוא לא מבין שהוא מייאש את עצמו. 
 

יש יכולת בכל ילד וילד כפי שהזכירה להתמדה, על ידי עידוד, יכולת היא באה בהקניה שלנו כמבוגרים לכל ילד וילד בפני 
עצמו. בכל ילד יש קו מסוים, יכולת מסוימת, ואפשר אתו להגיע אל הדרגות הגבוהות ביותר. אנחנו מראש לעולם לא 

אומרת 'ואתה תצווה את בני  ?מה היא "צווהת"רשתנו השבוע, פרשת נדע כמה יכולת של הילד. את זה אנחנו למדים בפ
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 ישראל, וייקחו אליך", תבוא כדוגמא, אתה משה, אתה הדוגמא הטובה ביותר, שמן זית זך כתית למאור להעלות נר
 תמיד.

 
ה שאורו אם יש את הנר הז תמיד. ה למעלה, למה הוא משמש אותנו? לנרהצפשמן הזית צף למעלה, אבל עם ההראשית 

 כמה שהנר הזה לעולם אסור לנו לזלזל בשום דבר.  ,100 -לתמיד עומד ומאיר, על זה נאמר נר אחד, נר 
 

למבחן.  עוזיאל  ישבנו כתלמידים לפני הרב הראשי לישראל הרב 50-. בשנות ה50-ובדרך אגב, אני אזכיר דבר של שנות ה
אהיה קובע את המבחן פעם בשבועיים, וזה היה צריך להיות ביום חמישי בשבוע. אנחנו יושבים שם. בתוך המבחן  אהו

המזכיר מצלצל לרב ואומר לו 'יש מישהו שצריך להיכנס', אומר 'שימתין'. חוזר פעם שנייה, אומר לו 'שימתין'. אחרי 
ל הרב ואומר לו 'כבוד הרב, בשביל הילדים האלה אתה מעכב חצי שעה, הרב אומר לו 'תכניס אותו'. נכנס, הוא מסתכל א

ם, לשאת שם את הנאום', והוא משמש כשר חוץ, משה שרת. "אותי? אני חייב לנסוע בנושא של מדינת ישראל אל האו
 הרב אומר לו תשובה, והתשובה הזאת נמצאת איתי לאורך כל הימים. 

 
דעים, אבל מה יצמח מהתלמידים הללו, אנחנו לא יודעים'. לכן, הם 'מה שאני ואתה אנחנו יו לשר, דע לך  הרב אומר

 קודמים לכל דבר. 
 

גם אנחנו באים ואומרים מה יצמח מה הילדים הללו אם נשקיע בהם, נקבל. וזו ההשקעה הגדולה ביותר ובזה שיהיה 
א מהכלל, גדול או קטן, עצם ד, ולא דווקא בילדים בכל אדם ואדם. כל אדם ואדם בלי יוצעהאור הזה נר תמיד לעולם ו

 הדבר שהוא בא ושואל שאלה, עלינו להתייחס אליו, כי אנחנו לא נדע מה השאלה שלו ומה תביא לנו תועלת בהמשכיות. 
 

המשיכו בדרככם הטובה הזאת, והתועלת תהיה לרווחת כולנו יחד בעיר הזאת, נלך הלאה והלאה עדי עד. היו ברוכים. 
 כל טוב, חג שמח.

 
 העירייה: דוברת –טי דנה זנ

 א. "תודה לכבוד הרב הדאיה. אני מתכבדת להזמין את רבה הראשי של אילת, הרב יוסף הכט שליט
 

 :הרב יוסף הכט שליט"א
סגני ראש העיר, המשנה , לנקרי ערב טוב כבוד הרב הדאיה, ראש העיר מאיר יצחק הלוי, ממלא מקום ראש העיר אלי

 קהל קדוש.  לראש העיר,
 

שנה אני שומע את הנאומים  17, מאיר, אני רואה אצלך איזושהי התלהבות יתר, 70-אני חושב שכשאנחנו נכנסנו לשנות ה
שלך בישיבה החגיגית הזאת של יום אילת, אבל אני מרגיש לאחרונה שהנאומים נעשים הרבה יותר בהתלהבות ורגש 

 וחיות וחמימות ושמחה. 
 

לדעתי בגמרא, מסכת תענית אומרת הגמרא, כולנו . כוח  אמור להיות יותר 70-אז חיפשתי לעצמי מה זה שבשנות ה
מכירים את השם חוני המעגל, זה שעשה עיגול באדמה, ואמר לקדוש ברוך הוא 'אני עומד פה ואתה לא תרחם על בניך 

 עם גשמים', הייתה שנת בצורת, 'עד שלא תרחם על בניך, אני לא זז'. אז ירדו גשמים כמו שצריך. 
 

נוטע עץ חרוב. אז הוא שאל אותו 'כמה זמן לוקח עד שעץ החרובים ראה אדם ר בגמרא, שפעם אז אותו חוני המעגל מסופ
שנה לראות את הפירות?' אז הוא  70שנה'. שאל אותו חוני המעגל 'אתה חושב שאתה תחיה עוד  70אז הוא אמר ' ייצאו?'

'אבא שלי', 'נו, אז ה שאתה אוכל ממנו ? העץ חרובים הזשואל אותו 'ואתה אוכל חרובים?', הוא אומר 'כן'. 'מי נטע את 
שנה היה יכול לנטוע בשבילך, אז אני גם יכול לנטוע בשביל אלה שיבואו  70שנה או סבא שלך לפני  70אם אבא שלך לפני 

 שנה.  70אחריי גם כן 
 

שיצאו וכל היגיעה השנים הראשונות זה ברוך השם בהצלחה, אבל כשאנחנו נוגעים בפירות  70לכן, בואו נחלק את אילת, 
 תעמולההרבה פירות והצלחה מכל ה-, נראה הרבההשניות 70-ת זמן, וכשנגיע לשנות הוההשתדלות שעושים, יכול לקח

 שהיה קודם. 
 

אז אמרת 'כשאנחנו נכסים עכשיו לפיתוח  המייסדים, ולכן, אני רוצה באמת לקוות, אני שמעתי אותך אתמול אצל
אחרי זה, זה כבר משהו חדש לגמרי. שנה  70ני אומר. זה עניין, משהו אחר, אוק מה ששמעולם לא היה באילת'. זה בדי

בוודאי אנחנו בטוחים שיגעת ומצאת תאמין. אני רוצה לברך אתכם כל הקהל, את אנשי הציבור, פרנסי העיר, , כמובן
 בברכה. 

 
אסיים עם זה, יש מנהג עתיק, מיוסד במקורו מהבעל שם טוב הקדוש. אני חושב שזה יכול להיות מעשי. הבעל שם אני 

 טוב אמר שכל אחד צריך להגיד כל יום פרק תהילים לשנות חייו. 
 

ז כל , א71-שלו, אז כל יום תגיד פרק תהילים ע"א, אחר כך תגיע ל 71-, אז הוא נכנס לשנת ה70למשל, אם אדם נהיה 
כדי שאני  ,זה הולך ומוסיף, אנשים באמת מקבלים על עצמם, כל יום פרק תהילים מתאים לשנות חיי יום תגיד ע"ב, 
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, נכון? אז בפרק תהילים ע"ב, מתחיל דוד המלך 72-אקבל את הברכה. אז הסתכלתי בתהילים, אילת נכנסת לשנת ה
 ". לעולםלא אבוש   ואומר "בך השם חסיתי

 
ים להיכנס תחת החסות של הקדוש ברוך הוא, על ידי הוספה באמונה, ממש משהו שבך השם חסיתי, צריכ שזהב אני חוש

בקיום המצוות של הקדוש ברוך הוא, לאווירה של מצוות השם של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה בטוחים לעולם. תמיד 
 תהיה הצלחה, לא תהיה אף פעם שהבניין נופל ולא מצליח. 

 
א יצליח את מעשה ידיכם, לכל תושבי אילת, אנשי מועצת העיר, שאנחנו כולנו נצליח שהקדוש ברוך הואז אני מאחל 

השכינה בתוך מעשינו, ויהיו נועם השם אלוקינו עלינו מעשינו ידינו כוננה עלינו, ועל ידי הברכות של הקדוש  ישכין את
ברוך הוא, עם ההשתדלות של כל אחד מה שהוא עושה לטובת העיר, העיר תלך ותגדל ותתפתח. גם בעניינים הכלכליים, 

התורניים ובכל הדברים יחד, נמשיך לבנות ולפתח עיר  גם בעניינים החינוכיים, גם בעניינים ערכיים, גם בעניינים
 לתפארת, אמן כן יהי רצון. 

 
 העירייה: דוברת –דנה זנטי 

 תודה לכבוד הרב הכט. 
ים מידי שנה במסגרת תכנית הנואם הצעיר, ז יש לנו עוד כמה נואמים טובים שצומחאהבתם את הנאום של ליז? א

 ינוך ובשיתוף ארגון רוטרי. שנים בהובלה של אגף הח 8המתקיימת כבר 
 

 אני מתכבדת להזמין את טופז גל מבית ספר אופיר, שתנאם על בריונות ברשת. טופז.
 

 :טופז גל
אני באתי לדבר על בריונות ברשת, זה הדבר הכי נורא שנראה אני לומדת בבית ספר אופיר.  ערב טוב, שמי טופז גל. 

 וחווים חרם. ,בשבילי בריונות זה חלק מחרם דיגיטלי. הרבה אנשים וילדים מחרימים באופן גורף בעשור האחרון.
 

מתקשים . מאחר וילדים האיומה שהפכה לתופעה פוגעת ואכזרית ולנסות למנוע את המגיפה ףחשולכדי לדבר, אני כאן 
 בהפעלת שיקול דעת נכון בעת הגלישה ברשתות השונות ולכן גם אלו שנפגעים.

 
על מנת להשמיץ,  או המחשב בה נעשה שימוש באינטרנט דרך הטלפון הנייד  יחסיתחדשה  בריונות ברשת היא תופעה

להפוך במקרים רבים להטריד, להביך, להפחיד, לדרוש כופר או להכות בן אדם יחיד או קבוצה. בריונות ברשת יכולה 
  WhatsApp:  כגוןהתרחש ברשתות חברתיות רבות שאנו חשופים להם יכולה לקוונת לעבירה פלילית. בריונות מ

TikTok  Facebook,  Snapchat;  ו- YouTube  ,mill  ...ועוד  
 

 היא יכולה להיות בריונות מילולית ועד לחשיפה של תמונות או סרטונים אישיים ואינטימיים פוגעניים במיוחד.
 

תחת מונולוג מרגש שקרע את הרשת, בו סיפרה על חרם  לציון, התפרסמהמראשון  13לא מזמן ילדה בשם אופק בת 
נתן לה  תראו כמה שנים היא סבלה ואף אחד לאמאמינים ???  ! 13עד גיל   6קשה  שעברה בבית הספר וברשת מגיל 

ים רק בגלל שילד לא נראה או מתלבש איך שילדים אחרים חושבוהוא: "  שאמרהאחד  משפטמענה. נגע בי במיוחד 
רבות לקידום אקלים חינוכי מיטבי ולמען  . בבית ספרנו פועלים"שצריך, לא בגלל זה צריך להפעיל כוח על ילד חלש

 מוגנות הילדים. על מנת להדגשי את המסר החשוב של גלישה נכונה ובטוחה.
 

 לגלוש נכון ובטוח. ו להתנהלברשת ואיך  להתמודדות עם בריונות אנו שותפים לשיעורים בהם אנו מקבלים כלים מעשיים
 

הטכנולוגיה  מתפתחת ומתקדמת בקצב מהיר מאוד ולכן זה מקשה עלינו לשלוט בהשלכות שהן לעיתים פוגעניות מאוד. 
אחרונה אנחנו נחשפים ל לכן, יש לנקוט באמצעי זהירות ולחנך כל הזמן לשם הגנה מפני מעשי בריונות פוגעניים ואלימים.

כלפי חוץ. , ניכר כי על פניו  נראית אפליקציה תמימה שנפוצה מאוד בקרב ילדים ובני נוערטוק  לאפליקציה בשם טיק
שיימינג ללא שום פיקוח. ילדים קטנים בערך בגילי,  לפעמים מעלים בה תוכן אלים ואף סרטוני  אך ילדים ובני נוער

  ים.במשך שנלחוות נואשות טראומה גדולה יכולים להיחשף לתוכן הזה ו
 

המעלים ומשתפים בה  סרטונים  שנפוצה מאוד בקרב ילדים ובני נוער YouTubeנוספת, ישנה אפליקציה בשם דוגמא 
שלי ושל משפחתי, ולצערי הרב חוויה נעימה שיתפתי סרטון באפליקציה העוסק בלא מזמן  גם אני  .מכל מיני סוגים

מעורבת בכל מעורה ומא שלי, שמאוד יתי. למזלי אואף בכישנעלבתי  מאוד עד כדי כך אלימות ובריוניות  חוויתי תגובות
את ובשום אופן איני משפת או מעלה ללא רשותה. פנתה ישירות  ודיווחה על  ואף חסמה  מה שאני משתפת ומעלה

 האלימות והלא נעימות. התגובות
 

תבדקו את ו הדופקתהיו תמיד עם יד על  –בנימה זו, אני רוצה לומר תודה לאמי המסורה ולהעביר מסר לכל ההורים 
חשוב שתהיו סכנות רבות.  שכולכם מבינים שלקוות ולהאמין   לסיכום, אני רוצה. התכנים שהילדים מעלים ומשתפים

 מקווה שהצלחתי להעביר לכם את המסר. מודה על שקבלתי את ההזדמנות להביע את עצמי .  מודעים לכך. כמו כן
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 מזכירות העירייה
  

anriet@eilat.muni.il 8810001  עיריית אילת טל. 08-6367109/4 ת.ד. 14, אילת 
 

 העירייה: דוברת –דנה זנטי 
  ויחתום את ישיבת מועצת העיר, חבר מועצת העיר מתן בארי.תודה טופז. 

 :מתן באריחה"מ 
ב יאיר הדאיה, הנהלת העירייה, רלמי שנשאר. כבוד הרבנים הראשיים, כבוד הרב הדאיה, כבוד ה ערב טוב לכולם,

 נכבדים, קהל נכבד. יום אילת שמח, לא נראה לי שמישהו אמר עד עכשיו יום אילת שמח. 
שבסוף, זאת נראית לי הסיבה האמיתית שכולנו התכנסנו כאן, כדי לחגוג את יום שחרורה של אילת ולאחל לה רק דברים 
טובים, לה ולתושביה, בריאות, פרנסה, כלכלה, שפע של שמחה ואהבה. ולהגיד דברים טובים על כל ההתפתחות היפה 

 כתוצאה מהתפתחות אורגנית, בין אם באמצעות המשטרה. שלה לאורך השנים, בין אם באחריות אנשי הציבור, בין אם 
 

נושא הקורונה, אני אשמח, לא בשביל חס ושלום להכניס ב ובים ויפים. וגם, רק הערה קטנההעיר הולכת למקומות ט
ם הנושא מסעיר את כל תושבי המדינה, אני אשמח לקרוא לראש העירייה אפאניקה באף אחד ולא לחץ, אני חושב ש

שהו דיון של מועצת העיר בנושא, כדי להבין איך אנחנו מתארגנים ועומדים לפני אתגר שכזה. שוב, לא ולבקש איז
ממקומות של פאניקה, אלא כעיר תיירות. בסוף כולנו מתפרנסים מתיירות, יש כאן שדה תעופה בינלאומי, נוחתות פה 

 לא מעט טיסות, ורצוי שכל חברי המועצה ייקחו חלק באותו דיון. 
 

נייננו אנו, אני אשמח מאוד לברך את אילת שתמשיך להתפתח ולצמוח, גם במקומות שהיום נראה שקשה לה ולע
להתפתח בהם, לשבור את תקרת הזכוכית האקדמית, לשבור את תקרת הזכוכית התעסוקתית, כדי שנוכל בעזרת ה' 

הצעיר שגדל כאן, קצת יותר מוטיבציה  לייצר כאן תעסוקה שהיא קצת יותר מבתי מלון ועסקים. כדי שנוכל להנחיל לדור
, כדי לא לעזוב למרכז הארץ או למכללה כזאת 21ורצון להישאר בעיר הנפלאה הזאת שהוא משוויץ בה מיד אחרי גיל 

 או אחרת במרכז, כדי שאותם אנשים טובים ומכובדים היושבים כאן בקהל, יזכו לראות את הנכדים שלהם גדלים לידם. 
 

לכן, נברך. דרך אגב, אנחנו כאן כדי לסייע בכל המשימות המדוברות. נברך שאילת תמשיך לצמוח ולהגיע למקומות 
טובים, בפרנסה, בתעסוקה, בכלכלה, בחינוך, בתחבורה בעזרת השם שנפסיק להיות שבויים, פשוט בני ערובה שתקועים 

 ר חלוצי חשוב יקרה בנושא הזה, ושנזכה רק לטוב. קילומטר מהקצה השני של המדינה, ואולי באמת איזשהו דב 300
 

 מזל טוב, אילת. תודה רבה. 
 

 דוברת העירייה: –דנה זנטי 
של העיר אילת. בהזדמנות זו נבקש להודות בשם כולנו  71-תמה ישיבתה החגיגית של מועצת העירייה, לרגל יום חגה ה

 לכל העוסקים במלאכה, למתנ"ס שחמון על האירוח, לאגף האירועים ולמזכירות העירייה על הפקת האירוע. 
 

  ם אברהם טל בגן הבוטני. תודה וערב נעים.רש, ובערב במסיבת אילת ע-נתראה מחר בטקס הממלכתי ברחבת אום רש
הר מ וש נ ז ט  א י ר נ א  :  

 : ה ל ע נ 4נ 51 9 :  

 חתימות
 מנכ"ל העירייה - פיליפ אזרד  

 ראש העיר - מאיר יצחק הלוי
 
 

 24/14מועצה מן המניין 
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