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 ראש העירייה: –מאיר יצחק הלוי 

יום רביעי, ה8109) 14-32ישיבת מועצת עיר שמניינה  פותח  , )-05.02.2020 
 

 ראש העיר: .1
 :פינת הפרגון 1.1

 קבלת פרס החינוך למעורבות חברתית ואזרחית  ותרומה לקהילה  -  בי"ס גולדווטר 1.1.1 
 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
ערב טוב. ערב טוב לאורחים הנכבדים, ערב טוב לחברי מועצת העיר, ערב טוב לכל שלום לכולם ו

 מאוד מרגשת. -התושבים המשובחים שיש לנו כאן. אני חייב להגיד לכם שהישיבה הזו מאוד
 

ולספר למי שהגיע לכאן, שאנחנו כבר לפני שנים  ש ובראשונה לפנות לאנשים ביציעאני רוצה ברא
משום שיש כל צת העיר במה שקראנו פינת הפרגון, ארוכות החלטנו שאנחנו פותחים את ישיבות מוע

כדאי שמועצת העיר שעושים טוב לעיר, לחברה ולקהילה. לכן כך הרבה תושבים איכותיים משובחים 
 פתח באמירת תודה, לפרגן לאנשים הללו. ת
 

כל חודש בישיבת מועצה מפרגנים לאנשים. פעמים יש ואנחנו ב ,אנחנו מוצאים עצמנו כבר שנים
מתחבטים את מי להזמין, מה שמלמד שיש ברוך השם עשייה שבאה מאהבת חינם בכמויות גדושות 

אירועים וקיבלנו החלטה הישיבה היום של חודש פברואר, חברו להם שלושה בקהילה הנפלאה שלנו. 
לאותם גורמים שזכו בפרסי הוקרה ברמה המחוזית וברמה הארצית וכולם באים  להזמין ולפרגן

מתחום של חינוך, קהילה והתנדבות. ובאמת זה מחמם לב לראות את התופעה, לראות פה את הקהל 
 הנפלא שנמצא כאן. 

 
ה פה את אני רוא פרס החינוך למעורבות חברתית ואזרחית ותרומה לקהילה.  -גולדווטר בית ספר 

גולדווטר,   צוותה ותלמידים כמובן, על מנהלת בית ספר 
 

גיל הנערות והוא חיים זהבי, ומקבל  2הפרס הנוסף, נמצאים פה  אנשים נפלאים, האחד כבר עבר את 
י, ולצדו, באותו אירוע, מקבל נער אילתאוי ממך. ין ראת פרס הנוער במחוז דרום. חיים, האמן לי, א

  נועם גלר, את פרס הנער המתנדב.
 

ביחד עם צוותה, על פרס מצוינות בית הספר עציון גבר את הפרס השלישי מקבלת מנהלת בית ספר 
 העשייה החינוכית שמתקיימת שם בבית ספר עציון גבר, ראויה להרבה מאוד הערכה. . עציון גבר

 
גולדווטר, בית ספר שקיבל קריא, שאני אבמקום  אבקש ממנהלת בית הספר אפרת, מנהלת בית ספר 

 .תספרותרומה לקהילה, שכמו שאמרתי פרס חינוך למעורבות חברתית אזרחית 
 

 :מנהלת בי"ס גולדווטר – אפרת זקס
קודם כל, אני רוצה להציג את הצוות היקר שנמצא איתי כאן, מיכל הרוש רכזת המעורבות 

תלמידים שנמצאים כאן,  החברתית. מורים ואנשים טובים מבית הספר, אורה כדורי, אורה בוחבוט,
 נית שגם היא חלק מהקבוצה. גחנוך, דדורון כהן, 

 
מקומות התנדבות  16-הגשנו את בית הספר לגביע המצוינות החברתית הארצית על מפעל של כ

התלמידים במקומות שבהם אנחנו מתנדבים  האישית של מעורבותבקהילה, שאנחנו מפעילים מעבר ל
 באופן סדיר בקבוצות תלמידים קבועות משבוע לשבוע. 

עשרות בתי ספר ברחבי הארץ מדרום לצפון. עלו  לבית הספר, לאחר מיון מביןועדת הפרס שהגיעה 
ואחרי שוועדת הפרס  שישה מקומות 16אנחנו היינו צריכים להציג מבין בתי ספר.  23ר לשלב הגמ

לחודש מקום התנדבות  16-תרשמה מהמפעל הבית ספרי, בחרה להציג בטקס הפרס שהתקיים בה
וייחודי במינו וזה  , מקום שבו אנחנו מתנדבים מורים, תלמידים והורים, "בית רפאל"אחד מיוחד 

רמי וינקלר, מורה לתנ"ך,  .מנות לנזקקים 550פעמיים בשבוע, בימים שני ורביעי, מכינים כל שבוע 
עכשיו לדוקטורט בתנ"ך, היה בעברו שף בבית מלון. הוא מתכלל את העבודה של הקבוצה  לומד

 קובע מה יהיה התפריט בכל שבוע.  הזאת,
 

יש כאן מורים יקרים, שלקחו על עצמם להיות שותפים לתא ההתנדבות הזה, כשהמטרה שלנו הייתה 
השנים  3-שכבה י"ב, נכון למהתלמידים ב 62%לפרוץ את תקרת הזכוכית. מה זה אומר? יש לנו 

 שמקבלים תעודת בגרות חברתית.  האחרונות,
 

דוגמא אישית. ומכאן זה  –כדי שיותר תלמידים יקבלו תעודת בגרות חברתית  ,מה צריך לעשות עוד
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התחיל, וזו הדוגמא האישית הראויה לשבח שלנו, מורים משבוע לשבוע, כל ימות השנה וחגים 
וחופשות, גם בחופש הגדול, כל שבוע מכינים עוגות לחגים, מכינים מרקים בחורף, מכינים מנות 
אוכל משבוע לשבוע, והתא הזה הולך וגדל, התחלנו בפעם בשבוע, והיום פעמיים בשבוע, יושבים פה 

 שעות שבועיות.  10ידים מתנדבים תלמ
 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
אני רוצה להגיד, אני אומר את זה גם לחברי המועצה, כשמנהלת בית הספר  אפרת,מדהים, מדהים. 

 שמנו את זה כמטרה.  רת על העלאת ערך ההתנדבות, אשרגולדווטר מדברת על בגרות חברתית, מדב
 

. ואני יכול להגיד לכם  נמצא פה גם מנהל בית ספר בגין. אנחנו שמנו את ערך ההתנדבות כערך עליון
שנכון להיום אחוז התלמידים שמקבלים בגרויות חברתיות בעיר אילת משום התנדבותם בקהילה 

וגדל, והיעד שלנו להגיע ל מילדינו  100%בוגרים שמקבלים בגרות חברתית. דהיינו,  100%-הולך 
מתגייסים לצבא, התגייסו כשהם חוו את חוויית הנתינה וההתנדבות, ואני חושב שזה אירוע ושאפו ש

 גדול אפרת לך ולצוות. 
 

 :מנהלת בי"ס גולדווטר – זקס אפרת
מה את יום העבודה שלה בבית ספר יאני רוצה להוסיף משפט אחד. החבורה הזו שנמצאת פה, סי

 . חלק בישיבה כדי לקחת כשעתיים,  מו את ההתנדבות לפני, הלכה לבית רפאל, הם סיי15:30בשעה 
 

 :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
 קבלת אות יקיר הנוער ופרס מחוז דרום לנוער מתנדב תש"ף  - תלמיד נועם גלרחיים זהבי וה 1.1.2  

 
שאני  משוםאנחנו עכשיו נפרגן באהבה גדולה כולנו לחיים זהבי. חיים, תגיד לי אם זה מקובל עליך, 

 מכיר אותך, נראה לי שאני אקריא. נכון? 
 

כי באמת אתה גדוש בנתינה אבל מלא בצניעות, ולכן אני רוצה להקריא. אז אני אקריא את מה 
 שנכתב

נולד בחיפה בשנת על חיים המדהים: " . 1965חיים   . ערך הנתינה הושרש לחיים מילדותו
 

כיו"ר ועד העובדים של תנובה, ותמיד דאג לזכויות ומוכשר, הן עם השנים הפך חיים לשף מקצועי 
ו 2009חיים עבר לאילת בשנת  .העובדים ורווחתם את חיים החל  2009בניו. בשנת  2-עם אשתו 

 עבודתו באילת ובמקביל פעל למען מיעוטי יכולת וניצולי שואה במתן תרומות ומזון.
, הפועל ללא מטרות רווח ובהתנדבות מלאה. מביתו של "לתת באהבה"הוקם הארגון  2011בשנת 

 חיים, חשוב שנגיד את זה. 
 

חיים סוחף אחריו מאות מתנדבים דרך הרשתות החברתיות, בזכות האישיות המיוחדת והמדהימה 
ניצולי שואה, בני מיעוטים וחיילים.  שלו. כיום האיגוד פועל למען משפחות חד הוריות, קשישים, 

נוער, הרבה מאוד בני מידי יום מתנדב ים מגיעים לבית של חיים, כולל תלמידים. הרבה מאוד בני 
 נוער מאתגרים, עם מצרכים, והללו מועברים על ידי חיים וצוות מתנדבים. 

 
הנתינה היא ערך עליון, היא אבן דרך עבור חיים. תלמידים ומתנדבים רבים נוהרים אחריו לטובת 

הצטרפו למעגל הנתינה, ותורמים רבות למען הקהילה. המסר  העיר ונזקקיה. מפעלים רבים בעיר
שמעביר חיים, ערך הנתינה צריך וראוי שיעבור מדור לדור. נתינה יוצרת סובלנות, קבלת השונה, 

  "כבוד ואהבה, ערכים שחשוב להנחיל לדור הצעיר.
 

קיר הנוער במחוז אשרי העיר שזכתה בתושבים כמוך. על זה זכית בפרס של י –אני אגיד במשפט שלי 
דרום ואנחנו גאים בך, אוהבים אותך, מעריכים את עוצמות הנתינה, ומאחלים לך רק טוב, אתה 

 ראוי לכל. תודה רבה, חיים. 
 

אני בעיקר מכיר אותו דרך נועם גלר. הזוכה הבא, אני באופן אישי מכיר אותו משחר ינקותו, 
 מלווה והיא מדהימה., תמיד הסבתא, שהיא תמיד

 
 נועם מצטיין יישובי בנושא התנדבות לקהילה לשנת תשע"ט. 

 
:אני אקריא בקצרה  

נועם פעיל במסגרו במקביל  ת הנוער במהלך שנות התנדבותו, פעלנועם תלמיד כיתה י"א בתיכון בגין, 
במספר מסגרות נוער. מועצת הנוער העירונית, מועצת התלמידים הבית ספרית, תנועת הנוער כנפיים 

 בכל אחת מהמסגרות מילא תפקידים ולקחה אחריות חברתית וקהילתית. של קרמבו.
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נועם נרתם לעזור  יומיומית.  לנועם יכולות גבוהות בתחום המנהיגות, ואלו באים לידי ביטוי בעשייה 
יוזמה, ומהווה דוגמא אישית לדור העתיד. בכל אחת ממסגרות הנוער, החל את דרכו  בכל עת, בכל 

למשמעותי מאוד במסגרת ולחברים בה. בדרכו הייחודית מוביל והוביל  כחניך ומהר מאוד הפך
ייצוגיות, אחריות, כבוד הדדי  מהלכים משמעותיים הראויים לציון. לצד תכונות של נתינה, ערכים, 
נועם בעיני הנוער, הילדים והמבוגרים, ככוח מניע  ומעורבות חברתית, אזרחית וקהילתית, נתפס 

 ברתית. לכל השותפים בעשייה הח
 

 אלה מוענק לו אות הפעיל היישובי".על כל 
 

 נועם, גאים בך, אוהבים אותך, מעריכים אותך ושאפו גדול. 
 

ות באילת . הן פועל"מרכז מעשה"קומונות בעיר שעובדות כשנת שירות שנקראות  בצד זה יש לנו שתי
 הם מתנדבים בכל מסגרות הנוער ושאפו גדול.זו השנה הרביעית. 

 
 : גניאלדרורי ד"ר 

נועם בכיתה ג' אמר שהוא רוצה להיות  אני לא רציתי להדאיג את חברי המועצה ולא אותך, אבל 
 ראש העיר. 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
 .טוביםתמיד טוב שיגיעו אנשים -י. תמידלא רק שאתה לא מדאיג, אתה מחמם את ליב

 
 :חיים זהבי

הם רק חלק קודם כל באמת תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהגיע לכאן. באמת, 
ויש פה מגני ילדים, בתי המבורכת של הקהילה הנפלאה הזאת.  מהנתינה יום,  אני חווה את זה כל 

 ספר, עסקים. שאפו לכולם. 
 

ק להדגיש את הדור . ר"דור המסכים למען אחריםהתחלנו עכשיו סיסמא חדשה " אנחנו נמשיך,
. אני חווה המדהים הזה, הדור הצעיר שבנוסף למסכים הוא עושה  כל יום את הנתינה המבורכת המון

 שאפו גדול ותודה רבה לכולם שבאו, תודה רבה. שלהם. 
 

 אמא מהקהל:
, באנו ם פה הרבה את הנוער. אתם מצייני זה דור סובל משפע, להגיד שזה מתחיל באמת מגיל קטן

לשמוע להגיד, וזה כל כך כיף בתור הורה, ואני חושבת שגם הילדים פה, אם יהיה להם את האומץ 
שהם באים הביתה, והם אומרים איך מהגן מלמדים אותם לתת, גם לקשישים, גם לחיילים, גם 

 לנזקקים. 
 
. זה של אסתי בבית, זה בלי להכיר יותר מידיי, זשמוע את השם של חיים, ל ה באמת דור שלא מבין

לי ותיתן לי, ופתאום באים ומסבירים כמה אחרים צריכים וכמה הם עוזרים, שזה  של תקנהדור 
 זה משהו שצריך לברך.בחגים, ובאמת מתבטא בהכל. 

 
 :גן דרור ילדי

ו   אוספים בקבוקים ובכסף קונים לאנשים שאין להם.גן דרור נתינה. אנחנו  גן דרור. מאנחנ
 

 בוארון: פרהוע
ידי  חיים תמיד מרגש אותנו בכל העשייה שלו, וחיים לא נבחר על ידי המבוגרים, אלא נבחר על 
הנוער, בתהליך חקר של שנה, שפנו מספר אנשים שפועלים בתוך הקהילה, ונותנים לקהילה. ובסופו 

 של דבר בחרו בחיים ולא במקרה. 
 

גולדווטר ובגין, ושניהם בחרו והחקר הזה אני אגיד ששני בתי הספר שעוברים את תהליך הלמידה 
עשייה ה בחיים פה אחד. אז אין ראוי ממך, וכבר אמרתי לך גם בטקס, אתה מרגש כל פעם מחדש

, וכמובן לילדים שנחשפו למה שאתה עושה, אתה ובני ביתך.   שלך, ולכבוד הוא לנו
 

ונועם באמת נער של אגף הנוער בכל המובנים, פעיל   , נועם שלנו נועם, הוא  נועם שלנו, הוא לא סתם 
 במועצת תלמידים בבית הספר, במועצת הנוער העירונית, בכנפיים של קרמבו, במתנ"ס. 

 
באמת זה ארץ ישראל היפה. לראות נער שכל כולו מקדיש למען הקהילה, לטובת הקהילה, לצד זה 

ו המבוגרים, מר על רמה בלימודים, קשר טוב עם ההורים, ומשתדל ככה להוות דוגמא גם לנשהוא שו
.  ולהסתכל עליהם   ולהגיד שאפו
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  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
, אני מברך אתכם, מודה לכם, גאה בכם. וכפי שאמרתי, אתם חוסן של תודה רבה, תודה.  בשם כולנו

  הקהילה שלנו תודה רבה. 
 מזכירות:. 2

 רצ"ב:–ועדות עירייה  -אישור פרוטוקולים  2.1
  17.12.19מיום  2/19אישור פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה מס'   2.1.1 

 :גזבר העירייה –אסי בן חמו 
ק לציין ככה. בהחלטה הראשונה אתה החלטות שיש להן משמעויות כספיות. אני רוצה ר 2יש שם 

 פים או בעלי העסקים בחוף כדי לעזור להם בעניין של החד פעמי. מבקש שהעירייה תסייע לבעלי החו
 

 :שמוליק שלםחה"מ 
יודע שזה אסו ר. דיברנו על לעזור בקטע של הסבר ואולי שילוט. לא דיברנו על לקנות להם, כי אני 

 לא בקטע של לקנות כוסות, לא דיברנו על זה. 
 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
ייה ותדברו ביחד עם הגזבר ועם מנכ"ל העירי רוצה להציע שאתה כיו"ר הוועדה מבין, תבוא לדיון אנ

 .מה שמותר על פי דין לסייע לקדם את המטרה החשובה הזו, נבצע אותהעל זה ביחד. 
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :1/23/14החלטה מס' 

 מאושר
 
 17.12.19מיום  03/19החלטות מס'  –אישור פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות   2.1.2 
  

 התקיימה הצבעה:
  11 -בעד 
 ן בארי, יערית אבוטבול ויניב חנו(ת) חה"מ, מ 3 -נמנע  

 
 מאושר :2/23/14 החלטה מס'  

 
  17.12.19מיום  4/19אישור פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מס'   2.1.3 

 
 התקיימה הצבעה:

  13 -בעד
 סימה נמיר( ) חה"מ 1 -נמנע 

 
 :3/23/14החלטה מס' 

 מאושר
 20.01.20מיום  1/20אישור פרוטוקול ועדה "מקצועית" למתן תמיכות מס'   2.1.4

 תקיימה הצבעה:ה
 9 -בעד 

 )חה"מ, מתן בארי, יערית אבוטבול, שמוליק שלם, ויהודה פרץ( 4 -נגד 
 חה"מ דובי כהן( ) 1 -נמנע  

 : 4/23/14החלטה מס'  
 מאושר 

  

 ב חנו ומשה אלמקייס יצאו מאולם המועצהיני  חה"מ 
 20.01.20מיום  1/20אישור פרוטוקול ועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה מס'   2.1.5

 התקיימה הצבעה:
 10 -בעד 

 2 -נמנע 

 מאושר : 5/23/14החלטה מס' 
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 חה"מ יניב חנו חזר לאולם המועצה 

 21.01.20מיום  1/14/20והנצחת נרצחי טרור מס' אישור פרוטוקול ועדת הנצחת החייל   2.1.6  
 התקיימה הצבעה:

 8 -בעד 
 מתן בארי, שמוליק שלם, יערית אבוטבול, דובי כהן ויהודה פרץ( ) חה"מ 5 -נמנע 

 
 : 6/23/14החלטה מס'  
 מאושר 

 
  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

מאוד רגיש, אנחנו צריכים לעשות את זה במשורה ובדקדקנות רבה. ויש סיכוי יותר -נושא של הנצחה הוא נושא מאוד
מאשר טוב שאני אעלה את זה לישיבת מליאה, כדי לדון בעקרונות, כדי שלא נעשה בעניין הזה שגיאות, כי קל מאוד, זה 

ועלים כשמדברים על נושא של הנצחה, של חיילים, של נרצחי . צריכה להיות רגישות, ולהיזהר בדיוק איך פרגישנושא 
 .טרור, של תושבים, של כל מיני גורמים, אישי ציבור, צריך לעשות את זה בדחילו ורחימו ובשום שכל

 חובה ורשות: -עדכון יו"ר בוועדות העירייה  2.2 
וועדה חה"מ  מתן בארי ומינוי מר יו"ר ההחלפת  –ז' לפקודת העיריות  149סעיף  -  ועדה לקידום מעמד הילד  2.2.1
 יצחק הלוי, רה"ע במקומו מאיר

 התקיימה הצבעה:
 8 -בעד 

 ) חה"מ, מתן בארי, שמוליק שלם, יערית אבוטבול, דובי כהן ויהודה פרץ( 5 -נמנע 
 :7/23/14החלטה מס'  

 מאושר
 חה"מ שמוליק שלם:

ואני מרגיש ממש לא בנוח להישאר יו"ר בשום ועדה, ולכן לקחתם את כל החברים שלי לסיעה והחלטתם לפטר את כולם 
אני מתפטר גם מוועדת איכות הסביבה וגם מוועדת הנחות בארנונה. אני נשאר נאמן עם החברים שלי. יחד עם זאת 

 עד למציאת מחליף.שאר א
 

 ראש העירייה: –מאיר יצחק הלוי 
ן מה לעשות הפרד ומשול כשהסיעה בחוץ, מה יש אנחנו החלטנו שתישאר, משום שחשבנו שעשית עבודה טובה. אי

כבד אותה. אין אחריה שום החלטה שלך נאני חוזר ואומר, חבל לי על ה ומשול ?להפריד כבר. מה יש לי לעשות הפרד 
 אמירה שיש לה נגיעה לתוך הסיעה, מי כמוך יודע זאת ולכן חבל.

 

 חה"מ  יניב חנו יצא מאולם המועצה 

 החלפת יו"ר הוועדה חה"מ חן בן אפרים  ומינוי חה"מ  אלי דהן במקומו  -ועדת משנה למתן תמיכות   2.2.2
 

 התקיימה הצבעה:
 7 -בעד
 מתן בארי, שמוליק שלם, יערית אבוטבול, דובי כהן ויהודה פרץ( ) חה"מ 5 - נגד

 
  :8/23/14החלטה מס' 

 מאושר
 חה"מ  יניב חנו חזר לאולם המועצה

 :עדכון חברים בוועדות 2.3
 מינוי גב' יעל דארבי לחברה בוועדה לקידום מעמד הילד  2.3.1

 
 התקיימה הצבעה:

 7 -בעד
 מתן בארי, שמוליק שלם, יערית אבוטבול, דובי כהן, יהודה פרץ ויניב חנו(  ) חה"מ 6 - נגד

 :9/23/14 החלטה מס' 
 מאושר 

  לחבר בוועדת בטיחות בדרכים, במקומו של חה"מ יהודה פרץ מינוי סגן ראש העיר, סטס דינקין   2.3.2
 התקיימה הצבעה:

7 -בעד   
( ויניב חנו יהודה פרץ, מתן בארי, שמוליק שלם, יערית אבוטבול, דובי כהן ) חה"מ  6 - נגד  

:23/14/10החלטה מס'   
מאושר   
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  מינוי ראש העיר מר מאיר יצחק הלוי ליו"ר ועדת תחבורה , במקומו של חה"מ יהודה פרץ   2.3.3
 התקיימה הצבעה:

7 -בעד   
(ויניב חנו יהודה פרץ, ) חה"מ, מתן בארי, שמוליק שלם, יערית אבוטבול, דובי כהן 6 - נגד  

23/14/11החלטה מס'    
  מאושר

  מאיר יצחק הלוי, רה"עוועדת תחבורה מ"מ יו"ר מינוי סגן ראש העיר, סטס דינקין ל   2.3.4
 

ויהודה , יניב חנו ) חה"מ, מתן בארי, שמוליק שלם, יערית אבוטבול, דובי כהן  6 -נגד7 -התקיימה הצבעה: בעד
23/14/12פרץ( החלטה מס'   

 מאושר
  מינוי מר משה בלומנטל לחבר בוועדת ערים תאומות  2.3.5

 13/23/14מס'  חלטהפה אחדהתקיימה הצבעה:
 מאושר

 מאולם המועצה ואולג צרנומורץ יצאויערית אבוטבול   חה"מ
 . גזברות:3

 רצ"ב –אופיר  -אישור שינוי מורשה חתימה בבת ספר    3.1
 

מורשה 
חתימה 
 –שלישי 

אסי בן חמו  
ת"ז 

079157939 
  גזבר העירייה -

 
 6-בעד התקיימה הצבעה:

 מתן בארי, שמוליק שלם, דובי כהן, יניב חנו ויהודה פרץ( ) חה"מ 5 -נגד

 :14/23/14החלטה מס'  
 מאושר 

 

 חה"מ  יערית אבוטבול חזרה לאולם המועצה 

 מתן בארי ויניב חנו יצאו מאולם המועצה  חה"מ 

 : ים"אישור תבר3.2  
 :2018שיפוץ בתים  – 259תב"ר מס'  

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :15/23/14החלטה מס' 

 מאושר
 

  חזר לאולם המועצה –חה"מ אולג צ'רנומורץ 

   'חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה: –1012תב"ר מס 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד
 :16/23/14מס' החלטה 

 מאושר 
 פיתוח ותחזוקה בעיר: – 1072תב"ר מס'  

 פה אחד התקיימה הצבעה:
 

 מאושר :17/23/14החלטה מס' 
 

 שיפוצי בתים: – 1073תב"ר מס'  
 10 -בעד התקיימה הצבעה:

 ) חה"מ דובי כהן( 1 -נגד 

 השינוי המבוקש בנק שם ביה"ס
 שינוי בעלי זכות חתימה

 
 024360919דולב ארן ת.ז.  133276דיסקונט  אופיר

 031446859ימית הררי ת.ז. 
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: מאושר18/23/14החלטה מס'   

חזר לאולם המועצה –חה"מ מתן בארי   
:20-2019 רשות הניקוז – 1074מס'   תב"ר  

 התקיימה הצבעה:
 11 -בעד 

 
 ) חה"מ דובי כהן( 1 -נגד 

 מאושר :19/23/14החלטה מס' 
 

 :ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי
בהשקעה עבודה הגיע לחלק המזרחי של העיר באזור תעלת הקינט לראות את העבודה שנעשית שם בנושא הניקוז. כדאי ל

 הולכת ומתרחבת. זה אפרופו ניקוז.מגה תכנית שרק  מהשטף שיכול להגיע לעיר.כדי לטפל בחשש  ₪עשרות מיליוני  של
 בחצר בי"ס רבין: –מתחם כושר גופני  – 1075תב"ר מס'  

 פה אחד התקיימה הצבעה:
 מאושר :23/14/20החלטה מס' 

 
 פה אחד התקיימה הצבעה: שיפוץ חדרי מורים, ספריה ומרחבי הכלה: – 1076תב"ר מס'  

 מאושר :21/23/14החלטה מס' 
 

 פה אחד התקיימה הצבעה: עיצוב מרחבי למידה בבי"ס: – 1077תב"ר מס'  
 פה אחד התקיימה הצבעה: צביעת כבישים: – 1078תב"ר מס'  מאושר :22/23/14החלטה מס' 

 :מאושר23/23/14החלטה מס' 
 

 :2020משיפוצי קיץ  – 1079תב"ר מס'  
 התקיימה הצבעה:

  11 -בעד
 ) חה"מ דובי כהן( 1-נגד 

 
 :24/23/14החלטה מס' 

 מאושר
 

 פה אחד התקיימה הצבעה: רכישת מחשבים למוסדות חינוך: – 1080תב"ר מס'  
 מאושר :25/23/14החלטה מס' 

 
 :2020הצטיידות מוסדות חינוך  – 1081תב"ר מס'  

 פה אחד התקיימה הצבעה: 
 

 :26/23/14החלטה מס' 
 מאושר 

 
 :ישן מול חדש  (7.8.19מיום  14-14מועצה )עבודות פיתוח  הגדלת קרן – 1026תב"ר מס'  

 התקיימה הצבעה:
  11 -בעד
 ) חה"מ דובי כהן( 1 -נגד 
 

 :27/23/14החלטה מס' 
 מאושר

 
 קש  לפרוש( יבנוריאל )ה במקומו של עו"ד אלמוג ר ועדת ערר בארנונאישור מינוי עו"ד כרמית לוי ליו"   3.3

 רצ"ב חוו"ד משפטית
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :28/23/14החלטה מס' 
 מאושר

 
 חה"מ יניב חנו חזר לאולם המועצה 
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 חה"מ שמוליק שלם יצא מאולם המועצה 

 . נושא לבקשת חה"מ מתן בארי:4
 מצבו של מרכז התיירות וקבלת החלטה לפתרון מידי  4.1 

 
 :מתן באריחה"מ 

מרכז התיירות עבר איזושהי מתיחת פנים מדהימה, מהפך אפשר להגיד בשנים האחרונות, כתוצאה ממאמץ של עיריית 
אילת, החברה הכלכלית ונציגי ועד של מרכז תיירות, יחד עם משרד התיירות. התאמצתם, עבדתם קשה, גייסתם 

 .ועדלהתאגד ולבחור  תחם, במרכז התיירות בחרוהמ שיפוץתקציבים, שיפצתם את המתחם. אחרי 
 

הוועד הזה תפקידו היה לאגד את מרכז התיירות, לימים גם להיות בעצם אחראי על כל נושא הטיפול, עמידה מול עיריית 
 אילת, גבייה, תיקונים, שיפוצים. נחתם איזשהו הסכם או סוכם איזשהו הסכם שבעל פה, יחד עם אסי בן חמו ואפרים

 . רהב
 

תחזוקה מעבר לניקיון, הי.ס.ד ו סוכם שבמרכז תיירות הניקיון ימשיך להתבצע על ידי חברתלאחר שהדברים סוכמו, 
של מרכז תיירות וכל מה שקשור למפגעים תברואתיים, לוגיסטיים, ביוב, שיפוצים, יעברו באמצעות דמי  השוטפת

חליט להתפרק. הוועד היום תשלום שעוברים בסעיף מסוים בארנונה. הכסף הזה לא עבר לוועד מכרז תיירות. הוועד ה
 לא קיים. 

 
 :גזבר העירייה –אסי בן חמו 

 . אין אישור להעברת כספים אחרים כספים של הניקיון עברו
 

 :מתן באריחה"מ 
. בחודש האחרון מרכז התיירות נראה ועד בחר מה שנקרא להתפטר, להתפזרבסדר, לא היה אישור. על כל מקרה, הו

 זוועה, זוועת עולם, וכל מה שקשור לשטחים הציבוריים, יש כאן תמונות שאני צילמתי בצבעוני. 
 

צריכה להיות  עסקים. ההתקשרות היחידה במרכז תיירותבעלי בלי  עם ועד בלי ועד, עם בעלי עסקיםבשורה התחתונה, 
לעיריית אילת, בעיניי לפחות, יש אינטרס ציבורי עליון לשמור על מרכז תיירות נקי, ובפעם השנייה, עם בעלי העסקים 

ן אלכ י ומסודר לטובת אותם תיירים שבאיםמצוחצח, ואת הראש לשבור איתם, אחרי שהמקום עומד כמו שצריך. נק
יקיון, אז הם מסתובבים כאן, וצריכים למלא משוב כשהם יוצאים חזרה הביתה. וכששואלים אותם על תוכן ונו

מסתובבים במרכז תיירות ומזדעזעים. גם תלונות כאלה קיבלנו, מעסקים שפתוחים שם במהלך היום. זה נהיה מפגע 
 תברואתי נוראי. 

 
אני חושב שמעל הכל, מבלי להיכנס עכשיו לחוקיות הדו"חות, כן חוקי, לא חוקי, כן נכון, לא נכון, יש שטחים פרטיים, 

ותפים. אבל את השטחים ציבוריים המשותפים האלה, צריכים קודם כל לנקות עיריית אילת, יש שטחים ציבוריים מש
. אבל כרגע האינטרס הציבורי העירוני הוא לנקות שואחר כך להתחשבן עם אותם בעלי עסקים, ולתת למי שצריך ברא

 את המרכז. 
 

מתעסקים במזון, יצטרכו או לסגור את ירדו לשם פקחים של תברואה, שהתברואתיים הגיעו לשלבים כאלה שהמפגעים 
העסקים, או לחייב מישהו באופן אוטומטי לנקות. כרגע, כל הנושא מצד השירותים העירוניים לא מטופל, נקודה. לא 

 הגיוני גם שנותנים קנסות בצורה כזאת כמו שנותנים היום, בצורה שרירותית לחלוטין לעסקים. 
 

ותפת, שהמרכז יחזור להיות נקי ומסודר. מה יקרה לאחר מכן עם בעלי העסקים אני חושב שלכולנו פה יש מטרה אחת מש
י ציבור, הוא של מרכז התיירות או עם בעלי הנכסים? זה צריך לדון יחד איתם. האינטרס הציבורי כמועצת העיר, נציג

 בוע יקבלו מקום נקי. תושבי אילת והחיילים שיוצאים לבלות שם כל סוף שבוע, במהלך השלדאוג שהבליינים, תיירים, 
 

בודדים ₪ או עשרות אלפי ₪ בשיפוץ, אפשר השקיע בעוד כמה מאות אלפי ₪ הם השקיעו במקום הזה עשרות מיליוני 
 במהלך השנה, לשמור עליו נקי ומסודר ומריח טוב, ולא מזעזע כמו שהוא נראה היום. 

 
  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

, יש איזושהי בעיה או אי הבנה הנהלת עיריית אילתכי נוצר הרושם שכאילו חלילה לרק כדי לקבל את הפרספקטיבה, 
רק כדי לרענן ולשים את הדברים בפרספקטיבה הנכונה, אז, בדבר חשיבותו של מרכז התיירות שיושב בטבורה של העיר. 

 רוצה להגיד כמה דברים. 
 

עם שרת תיירות שקראו לה רוחמה אברהם. בשנים באמת שכח, הייתה פה פ-הדבר הראשון, ונתחיל קצת, למי שבאמת
אש עיר. הייתי ביחד אתה ועם מר שי וינר ר, זה היה השנים שהיא הייתה שרת התיירות, אני סיירתי אתה כ2008-2009

שהסתכלנו כהמקום הראשון אליו לקחתי אותה היה, מרכז תיירות. שהיה סמנכ"ל שלה, לימים היה מנכ"ל החמ"ת. 
היא אמרה ז תיירות בטבורה של עיר התיירות". תסתכלי איך נראה מרכשרה "אמרתי לח למערב, עליו ממבט ממזר
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נראה. אמרתי היה איך הוא נראה זוועה, ותיכף אנחנו ניזכר  מהשניים, או שמעלימים אותו כי הוא היה ת'מרכז כזה אח
רוצה כסף לתכנון. והדבר הראשון שקיבלתי מרוחמה קודם כל אני רוצים לשפץ ולשדרג אותו וגברתי, אנחנו  –לה 

, עוד אף אחד לא קם והתלונן על נראותו של המרכז שהיה בושה מבישה, את מי שגר שם, מי שחי 2008אברהם בשנת 
 לצאת לתכנון. ₪ כרבע מיליון שם, בוודאי ובוודאי מי שמבקר שם, היה סך של 

 
אני באופן אישי, וגם אנחנו, פות וכל זה. יאס ם ולשמוע אותם, וקיימנוישבנו עם אנשים לדבר איתהתחלנו אז בתכנון, 

וי היו בוועד, אז ראיתי שיש כאן גיב ושל אליאב, כשהםלהגיד פה לזכותו של שמוליק שלם  ישבנו כמה פעמים, אני חייב
 של אנשים שרוצים באמת לסייע לעסקים שלהם, במקרה הזה לנכסים שלהם וזה לגיטימי לגמרי. 

 
וף האילתי, בנוף של מדינת ני כמה שנים, קיבלנו החלטה שהיא החלטה עם משמעויות אסטרטגיות חריגות, לא בנלפ

אחרת אין שום יכולת חוקית  , כישאבים. כמובן שהיינו חייבים למצ'ינגולגייס מ ישראל. לקחת מרכז, שהוא מרכז פרטי
ף, נהמרכז הזה ממרכז מוזנח, עלוב, מכוער, מזוהם, מטולהיכנס למהלך. ונכנסנו למהלך שתכליתו הייתה להפוך את 

-השקעה שנאמדה בסיכומו של יום במעללם. ונכנסנו בשכל הריחות שהיו שם זה ריחות של שתן ולא היה נעים לשבת ש
 . זה דבר שהוא חסר תקדים בכל קנה מידה. 25%-20%-כאשר השותפים משתתפים משהו בסדר גודל של כ₪ מיליון  10
 

הייתי באקפולקו, אמרתי הדבר הראשון שאני רוצה, זה לקדם גם את החזית המזרחית של הסתפקנו בזה. כש אבל לא
ביצוע טיילת "אקפולקו" שזו, החזית של המקום. בכל הפעולות, טיפלנו בות המרכז והמרכז הזה. בצד זה שטיפלנו בחזית

היום על השקעות שמגיעות רק בדגש על נחנו מדברים א₪. מיליון  3-זו עוד השקעה של כ "אקפולקו"טיילת על כל פנים, 
לתת רווחה לבעלי הנכסים ולתת רווחה  –כל מה שעשינו רק מסיבה אחת . ₪מיליון  13-כ מעל ל"מרכז תיירות. סה

 לתיירים ולתושבים כדי שייכנסו למרכז שיכבד את עצמו. 
 

סים וניכנס, התבלבל קצת. כננהיה הבעלים של הובסוף גם חסרות תקדים  אם מישהו חושב שאנחנו ניכנס פה להשקעות
ילוט שהיה בעבר , זה לא השהשילוט ואסתטי. ואם היום רואים אתז צריך להיות נקי, מצוחצח אנחנו חושבים שהמרכ

 .היה גועל נפש. ואם היום יש תאורה, אז יש תאורה מודרניתש
 

 חה"מ מתן בארי:
 גובה ארנונה בהתאם. אבל אתה

 
  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

מרכזים מסחריים. אנחנו באנו ואמרנו צריך מרכז מצוחצח ונקי. המרכז מוגדר בהגדרה,  17אני גובה ארנונה גם מעוד 
יש כאן  ?בדקתי את זה היום עם היועצת המשפטית, יש שם הגדרות לגבי איך מתייחסים לניקיון בשטחים פרטיים

 מאוד פשוט אומר שבעל המקום מטפל בניקיון שלו. -כללים. הכלל המאוד
 

פנה אליי כפיר טלפונית לפני שבועיים, ואמרתי לו כפיר, אני מצטער, צר לי שאתה נאלץ לפנות אליי, אבל את המרכז 
ה שיח עם העירייה? על צריך לנקות. ומי שצריך לנקות את המרכז, זה הבעלים. זה לא העירייה. רוצים להגיע לאיז

פעולות שאם חלילה נעשה אותן בצורה לא א בעלים פרטיים, זה לא כסף פרטי. אלו הכיפאק, אבל יש כללים. אנחנו ל
נכונה, אנחנו נצטרך לתת הרבה מאוד הסברים למה אנחנו עושים את זה פה, למה אנחנו משלמים כספי ציבור לריק, 

 ר. הרי מחר יבואו אליי מפנינת אילת. עושים את זה במקום אחלא ולמה אנחנו 
 

אנחנו רוצים לעבוד על פי כל דין, על פי חוק. ודבר אחרון אני רוצה להגיד, ואני אומר את זה פה לחברים שלי, וכל מי 
תשמע, אני לא בעל הנכס. אני  –שאני רואה פה, אני גם מצפה שתהיה פה הוגנות. אז יכול להיות, כמו שאמר לי כפיר 

קום, אחלה מקום, אני עוד מעט אלך לשבת שם, אחלה מקום. זה בעיות שצריך לטפל בהן. אבל בטח ובטח לא בניתי מ
לטובת כל ₪ מיליון  11 השקענוחבר'ה,  –לגלגל את הזבל למשרדי העירייה. לא כך נוהגים בשותף שבא ואומר 

מבחינת הערכים האנשים ולהשבחת הנכסים. אני יכול להניח שהנכסים צמחו פה במאות אחוזים 
 שלהם. 

 
 :מתן באריחה"מ 

שנים, לפני שהיה הוועד, ניקיתם וחייבתם. מה הבעיה לחזור על אותה פעולה? היא לא  4-5הנקודה היא פשוטה. לפני 
שנים, אתם עשיתם וחייבתם את בעלי העסקים  5-6הייתה חוקית אז? אני מנסה להבין. אסי, פעילות של הניקיון לפני 

 דרך הארנונה. מה הבעיה לחזור לאותה נקודה? 
 

 :גזבר העירייה –חמו אסי בן 
 ביום חמישי העברנו אותו. הסכמנו, הכנו נייר כזה דומה. 

 
 סגן ראש העירייה: – סטס דינקין

ז כרשלך על הניקיון. ונכון להיום, המרצאה עכשיו אני רק מבין שאנחנו חיכינו עד ישיבת המועצה כדי לשמוע את הה
ביום רביעי שבוע שעבר. התקשרתי דחוף לאפרים רהב עד מיום שישי צריך להיות כבר מצוחצח מיום שישי עד עכשיו. 

אז לא ידעתי שהוועד התפרק, פניתי לאביתר אוחנה. הקפצתי אותם. יום שישי הגיעו כולם, באנו וסיכמנו את הכל 
 לפרוטוקול.
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תעצור, אנחנו רוצים יום ראשון לראות כולם את הפרוטוקול'. אמרתי  הכנסתי צוותים, אליאב התקשר אליי אמר 'סטס,

'בסדר, אני עוצר, נחזיר את הצוותים אחורה'. יום ראשון אני מקבל גם את מה שאתה מחזיק ביד, ואמרתי לאליאב "אני 
עכשיו, לא דיבר  בערב למרכז להיפגש אתך". מאז השיחות נעלמו. אפרים רהב לא השגתי עד 21:00-עכשיו  מוכן להגיע ב

 עם אף אחד. 
 

 :מתן באריחה"מ 
  ? הם קנס בלילהלאני שואל שאלה אחרת אבל, ממקום לפתור את זה, למה לא לנקות בבוקר, ואם צריך לתת 

 
  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

 רויות החוקיות של העירייה? מה את אומרת על האירוע מבחינת האפשלשמוע את דפנה, לפני זה, אני פה רוצה 
 

  :יועצת משפטית –עו"ד דפנה ישראלי 
הרשות בבקשה  קשות של מתחמים פרטיים, שפונים אלאני אתחיל כללי. מעת לעת במהלך השנים עולות כל מיני ב

לעזרה, בעיקר בבתים משותפים שיש קושי לנהל את הרכוש המשותף. הרשות, היכולת שלה, האפשרויות שעומדות 
יה במצבים כאלה, הן די מצומצמות. כי מה שנותנת המסגרת זה למעשה חוקי העזר. חוקי העזר שלנו מאפשרים בפנ

 להיכנס לטיפול בשטח פרטי רק כאשר מדובר במפגע או במטרד. 
 

נעבור לדוגמא הנוכחית, כרגע מצבו של מרכז התיירות מוגדר כמפגע תברואי. שלחנו תברואן לשטח. יש דו"ח תברואי. 
במצב דברים כזה, ככל שבעלי הנכסים נדרשים לנקות בזמן שמוקצב להם.  בהתאם לזה ייצאו התראות. בעלי המרכז

כדי לשמור על  מבצעת במקומםהרשות ת אותם, וגם זה מכוח חוקי העזר. ומחייב קים, הרשות מנקהנעצמם לא מ
 ולה. של הפע התוצאההניקיון או  בהוצאות ת מחייבובריאות הציבור ונוחותו 

 
יכולים להיות מצבים חריגים שבהם כאשר מדובר במתחם כזה כשהדברים חוזרים על עצמם ונותנים דו"חות, ורואים 

-שבעלי הנכסים לא מצליחים, אפשר במצבים מאוד חריגים כן להגיע לסוג של הסכמות, וגם זאת אומרת, בתנאים מאוד
  .לעשות בעצמם הדו"חות שניתנים, בעלי הנכסים לא מסוגליםמאוד מסוימים, כשיש ראיות כמו במצב הזה, שלמרות 

 :מתן באריחה"מ 
 תה הפוזיציה? יסליחה על השאלה, זה בדומה למה שהיה לפני הקמת הוועד בעצם? זאת הי

 
 :גזבר העירייה –אסי בן חמו 

 תמיד היה ועד.
 

  :יועצת משפטית –עו"ד דפנה ישראלי 
, ולא מסוגלים מסוגלים או לא יכולים לדבר זהשלא  םמפעילים, בעלי נכסים במקוזה במצבים שבהם מדובר בריבוי של 

לנהל את הניהול השוטף. העירייה לא נכנסת כחברה מנהלת, שלא נבין לא נכון, זה אסור לה. היא נכנסת לטפל במפגעים 
  על מנת למנוע היווצרות המפגע. אבל שוב, זה באמת במשורה וזה במקרים חריגים.

 :תן בארימחה"מ 
האם אנחנו יכולים להחריג מתחמים ציבוריים שיש להם אינטרס תיירותי, אינטרס ציבורי. הרי בסוף היום, אם יש להם 

מתוך זה, שאת השטחים  ובתוך השטח הזה הכל מצוחצח ומבריק, אפשר להבין שימור רחובות שטח שהם משלמים עליו
 הציבוריים ..

 
  :יועצת משפטית –עו"ד דפנה ישראלי 

אתה דווקא גורע מהעמדה שלך. כי מה אתה אומר? אתה אומר שהם מתחזקים את הריבוע הקטן שלהם אז הם מסוגלים 
 מעבר.גם לתחזק גם את ה

 
חוות דעת מאוד מקיפה, זה משרד עורכי דין שמייצג אותנו שנים רבות.  2015-, אז קיבלנו כבר בבגלל שזה חוזר על עצמו

וחוות הדעת בעצם אומרת את מה שאמרתי עכשיו בתמצית. אם רוצים, אפשר לשבת ולדבר, זה עניין של החלטה של 
וזה עומד בתנאים של חוות  יש אינטרס ציבורירואים שהמצב הוא באמת בלתי נסבל והחלטת מדיניות בתפיסה. אם 

 כזה ולחייב את בעלי הנכסים בהוצאות הניקיון. שהדעת שאפשר לבנות במסגרתם את ההסכם, אפשר לבנות הסכם 
 

 משנה לראש העירייה: – עו"ד סימה נמיר
להיות  אני לא נגד. ההיפך, יכולים, כשאתה נכנס לשכונה או לבית. זה מקום פרטי. אתם יודעים כמה בתים באילת שנרא

כי אם אני הולכת לפי חוק עזר עירוני שבא ואומר 'אני כרשות שבים יהיה יותר נקי, לא רק לזה. מזה ייצא שלכל התו
רשאית  מתריעה על כך שהמקום שלך לא נראה טוב, ואתה לא מנקה אחרי ששולחים לך דו"ח ראשון ודו"ח שני, העירייה 

 לעשות במקומך אבל גם לגבות ממך.
 

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
 זה מתייחס לבטיחות הציבור. אלה לא דברים שמסכנים. פה זה מתייחס לתאורה ולהחשכה. 
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  :יועצת משפטית –עו"ד דפנה ישראלי 
מאיר, שנייה. אנחנו לא יכולים לצקת תוכן בחוק עזר כשהדין, החקיקה הראשית לא נותנת לך. ואם פקודת העיריות לא 

 מאפשרת לך בתוך הסמכויות או החובות שלה, אז את לא יכולה להרחיב אותן במסגרת חוקי העזר. 
 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
העירייה אין לה שום כוונה, לא יכולת, לא מסוגלת, ולא תיכנס בנעלי בעלי  אני רוצה להציע הצעה, שאני כבר אומר,

 העסקים, שיהיה ברור. אנחנו גם לא יכולים להיות חברה מנהלת, שלא נתבלבל, אף לא לרגע. זה דבר אחד. 
 

אני יודע . נכסים כולנו רוצים שהמרכז יהיה נקי וכולנו מבינים שמי שצריך לטפל בניקיון ולממן אותו, זה בעלי העסקים,
להגיד שהמרכז צריך להיות נקי, וזו תהיה הדרישה שלנו גם אם פה מישהו לא יהיה נחמד וכן נחמד. אנחנו נדרוש כדי 

 ₪. מיליון  11שהמרכז הזה יהיה מרכז נקי, בוודאי ובוודאי אחרי שהשקענו בו כספי ציבור בסדרי גודל של 
 

מוסכם על ידי הבעלים, אתם תחליטו מי, והישיבה,  2יה, יישב עם נציג או אני רוצה להציע שצוות מקצועי מהעירימה ש
מאחר ויש בה גם היבטים כספיים, גם היבטים משפטיים וגם היבטים של טיפול לוגיסטי, הצוות הזה יישב, כדי לקבוע 

 זה מוסכם.  עסקים,את הנוסחה שאומרת איך מנהלים ואיך משלמים. מי שמנהל ומשלם זה בעלי הנכסים או בעלי ה
 
צוות הזה צריך להיות, המנכ"ל לא נמצא פה פשוט, וכולנו רוצים שזה יקרה יחסית מהר, הצוות הזה צריך להיות ב

עם עו"ד דפנה ישראלי. הוועדה הזו תצטרך לתת את המלצותיה לא עירייה, יחד עם עו"ד גבי אביטל ובשיתוף של גזבר ה
  איך, באיזו דרך מטפלים בניקיון. יאוחר מיום ראשון, ואז תיבנה קונסטרוקציה

 :מתן באריחה"מ 
אפשר לטובת אותה הצעה, לפנים משורת הדין, מחווה של רצון טוב למרכז תיירות, מחר בבוקר לרדת ולנקות ולצחצח 
את המרכז לכבוד סוף השבוע ואלפי התיירים שאמורים לפקוד אותו. ועד אז הצדדים יראו איך אפשר לשבת ולדבר, 

 מה עושים עם הקנסות שהיו. ולהחליט 
 

  :יועצת משפטית –עו"ד דפנה ישראלי 
 שעות.  48-שעות לנקות. אנחנו לא ניכנס לפני תום ה 48נתנו להם  לא, לא. 

 
  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

 .תפוח ונציג מטעם שפ"ע ימונה צוות מקצועי בראשות גזבר העירייה, היועצת המשפטית, ראש מינהלצעת ההחלטה, ה
 גישו ביום ראשון את הקונסטרוקציה. מחרתיים ו-יישבו הנציגים מחר, מחרואתם תחליטו מי הנציג שלכם. 

 
 מרגע והצו הזה שנשלח של התברואה תקף, אנחנו מחויבים ללכת לנקות, ואז נצטרך לגבות. לא יודע מתי הוא תקף. 

 
 התקיימה הצבעה:

 אחדפה 
 

 : 29/23/14החלטה מס' 
 מאושר

 
  במרכז: בעל עסק –קלרו  כפיר

לום לכולם, כמה דברים. קודם כל, אני חושב שהבלבול הכי גדול פה זה בעניין בעלי הנכסים ובעלי העסקים. אפרים ש
גם עסקים במרכז. אבל הם  ן הוא אמנם שמוליק ואליאב, ויש לוהוא נציג של בעלי הנכסים. הוועד שהתקיים עד לא מזמ

 כל זה בעלי העסקים. השסופג את מה שקרה פה שמי  ועד של בעלי הנכסים, לא של בעלי העסקים. 
 

. אני חושב שהבלבול פה ראה ולא כלוםתבפעם הראשונה שנתקלנו בעניין, זה שקיבלנו את הקנס. לא ה אנחנו למשל,
שלם את זה, כולנו יודעים. זה גם משהו מאיר, צריך ל מו שאמרתהגדול הוא בין בעלי העסקים לבעלי הנכסים. לגבי כ

 . בעלי הנכסיםבחוזים בין בעלי העסקים ל רשוםש
 

את הסיפור הזה. אבל כרגע מי שסובל מהסיפור הזה, גם מהזבל  סייםאיך לעשות את זה? דיברנו על העניין הזה, לשבת ול
 שמשתולל שם, וגם מהקנסות. 

 
 :יניב חנוחה"מ 

 יש מה לעשות עם הקנסות באמת בוועדה המקצועית? 
 

  :יועצת משפטית –עו"ד דפנה ישראלי 
יכול להגיש  עילה כי זה בסמכות בלעדית של תובע. זאת אומרת, כל מי שקיבל קנס וחושב שיש לו לא. –באשר לקנסות 

 אישום. הבקשה הינה פרטנית.דו"ח זה כתב  – שיהיו לו עילות בחוק לביטוללביטול דו"ח לתובע, צריך  בקשה
 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
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העסקים וכבוד אני מאוד מקווה שהמרכז הזה יהיה מרכז שיביא כבוד לעיר אילת, כבוד לבעלי הנכסים, כבוד לבעלי 
 אילתיים, מחו"ל וכו'.  ,לתיירים הישראלים

 

 חה"מ שמוליק שלם חזר לאולם המועצה 

 .  מהנדס העיר:5
  הרפסודה הלבנה ) מצ"ב( –בשם עיריית אילת   0688333-602אישור הגשת תכנית  מס'  5.1 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
 הנושא המהותי תכנוני יידון בנפרד בוועדת משנה. בשם עיריית אילת. 602-0688333אישור הגשת תכנית מס' 

 
 יועצת משפטית  –עו"ד דפנה ישראלי 

ימים  10מכיוון שוועדת המשנה תהיה עוד יתקיים בוועדת המשנה. הדיון עצמו  ,אבל הותי.טכני, זה מ זה לא עניין שזה
 בערך, חשבנו, בגלל שיש מועצה, רצינו להספיק ולהביא את זה לאישור. 

הערה טכנית. לצורך העניין, בדרך כלל בדברים האלה, גם כשאנחנו מכניסים נושא באיחור, אז יש הסכמה. אם רוצים 
 לדון ויש התנגדות, צריך לדון בהתנגדות. 

 
 ראש העירייה  –מאיר יצחק הלוי 

 עצה. בכל מצב צריך להביא את זה למועצה? אם לא נעלה את זה, אני צריך להביא את זה פעם הבאה במו
 

 יניב חנוחה"מ 
 אבל אנחנו נראה את זה. 

 
 ראש העירייה  –מאיר יצחק הלוי 

אבל את מה תראה? אתה תראה את התכנית רק במשנה. אני לא מצליח להבין אתכם. אתה רוצה לדון בזה? תדון בזה 
להבין. רוצים רק לקדם מה הבעיה? אני לא מצליח ת זה למשנה, אני לא מצליח להבין במשנה. מבקשים אישור להעלות א

 .דברים, לא רוצים לעכב דברים. תתנגדו שם, תעשו מה שאתם רוצים שם
 

 מהנדס העיר: –אינג' אסף אריכא 
ובמקומות מסוימים יש תחומי  מקטעים,-מתכננים אותם מקטעיםחלק מהתכנית האסטרטגית של רצועת החוף, אנחנו 

רה של הרפסודה, תכנון שבהם יש גם מרחב ציבורי שבו לעיריית אילת יש את הקניין בקרקע, וגם נכסים פרטיים. במק
 לבין מיקה שנמצאת באזור הזה.  עגנהעל הקטע שנמצא בין גשר הכניסה למ אנחנו מדברים פה

 
מור להיות מוגש כתב"ע. התב"ע הזאת, המגישים שלך צריכים הרפסודה הלבנה, א המזח + מדבר עלהנושא הספציפי 

 להיות בעלי הקניין, שזה עיריית אילת ובעל הנכס של הרפסודה. 
 

פה דפנה תדייק אותי, אבל ההנחיות אומרות, שכדי שעיריית אילת תהיה מגישת תכנית, מועצת העיר צריכה להחליט 
 שהיא מגישה תכנית. 

 
  :משפטית יועצת –עו"ד דפנה ישראלי 

במנותק מהדיון התכנוני בית המשפט העליון סבר, שכשזה מגיע לנכסים שהם נכסים של העירייה, אז מועצת העיר, 
הרפסודה היא לא של העירייה, אבל בתוך התכנית המעגנה היא שלנו. הגישה צריכה להחליט אם היא רוצה. בוועדה, 

 בתוך הקו הכחול של התכנית. 
 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
  עצה דנה בוועדת המשנה בעניין הזה ?אבל למה אנחנו מקדימים את הדיון? אני לא מבין. אני רוצה דיון האם המו

  שזה דיון מספיק גדול כדי לדון בו במליאה. אם תחשבו כך, תדונו במליאה. אני חושבתקום ועדת משנה, תגיד, 
 חה"מ יניב חנו:

לחו"פ ולאור המצורף למייל, כגון שהואולי בעניין הזה של תכנון וזה  במייל, כי באמת בהבנתי הקטנה אני ביקשתי בקשה
עמודים. אמרתי רגע, אנחנו פה כנראה  20-לא אישר, הוא עתר לבית משפט, ובית המשפט אמר לו ללכת. כל מה שכתוב ב

ה מוסבר במייל ולא היו כל הצרופות האלה דנים במשהו וזה לא רק החלטה להעלות אותו לוועדת המשנה. אם זה הי
 שצריכים לתת עליהן את הדעת. 

 
 מהנדס העיר: –אינג' אסף אריכא 

 זה רק אישור על הגשת תכנית, זה הכל. הדיון בתכנית עצמה תהיה בוועדת המשנה. 
 

 חה"מ מתן בארי
 יש לי שאלה עקרונית, אם אני כחבר מועצה אמור לאשר את הדיון בתכנית, למה אני לא דן גם במהות שלה? 
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 מזכירות העירייה
  

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

 יועצת משפטית:  –עו"ד דפנה ישראלי 
 כי אתה נמצא במועצת עיר, זאת יישות משפטית אחרת. הדיון התכנוני צריך להיעשות בוועדת המשנה. 

 
 ראש העירייה  –מאיר יצחק הלוי 

 ציג בוועדת המשנה. יש לך נ
 

 יניב חנוחה"מ 
 . דר היוםסהנושא ממאיר, הבנתי ואני מסיר את הבקשה שלי להסיר את 

 
 ראש העירייה  –מאיר יצחק הלוי 

 מאה אחוז, אני מעלה את זה להצבעה.
 

 הצעת החלטה:
 )הרפסודה הלבנה(, בשם עיריית אילת. 602-0688333מאשרת הגשת תכנית  מס' מועצת העיר 

 
 פה אחד  התקיימה הצבעה:

 : 30/23/14החלטה מס' 
 מאושר 

 כאסיפה כללית: –עין נטפים  -. תאגיד המים והביוב 6
דירקטורית לגב' ד"ר חנה רוזנפלדכ אישור הארכת כהונה  6.1   

 ראש העירייה  –מאיר יצחק הלוי 
 .תאגיד המים והביובפותח ישיבת מועצה כאסיפה הכללית של 

תקופת כהונתה של ד"ר חנה רוזנפלד מבקשים הארכת . בתאגיד דירקטוריםאנחנו חסרים כמו שאתם יודעים 
 כדירקטורית בתאגיד. 

 
 מומו ביטון

 אני בניגוד, אל תרשמי אותי. 
 

 התקיימה הצבעה:
 6 –בעד 

  5 -נמנעים 
 1-נגד  

 : מאושר 23/14/13החלטה מס' 
 

הר מ וש נ ז ט  א י ר נ א  :  
 : ה ל ע נ 4נ 51 9 :  

 מנכ"ל העירייה - פיליפ אזרד
 ראש העירייה - מאיר יצחק הלוי

 23/14מועצה מן המניין 
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