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 ( 9109) 14/52מס' טלפונית  המישיבת מועצ רוטוקולפ
 ממשרדי העירייה  23.03.2020  תש"ף כ"ז באדר - אשר התקיימה ביום  שני

 
 על סדר היום:

, הכתה סופה דרומית חזקה ביותר בחופי אילת וגרמה לנזקים בקנה מידה 2020במרץ  12-14בימים חמישי עד שבת 
 . חסר תקדים לכל אורך רצועת החוף וברחבי העיר

 
ות בטיפול בנזקים והסרת דחיפלאור שעת החירום בה אנו נמצאים ובאין אפשרות לכינוס ישיבת מועצה וה

שבתוספת השנייה לפקודת  לתקנון 47הוראותיו של סעיף המפגעים לשם מניעת פגיעות בנפש וברכוש, מתקיימים 
 .(חוות הדעת של היועצת המשפטית לעירייהצורפה למייל העיריות )

 
 . מלש"ח עירייה 5מלש"ח חברת הביטוח +  5מקורות המימון :  – מלש"ח 10בסך של המועצה לתב"ר נדרש אישור 

 
 הצעת החלטה:

 .₪ 10,000,000בסכום של  12-14/3/2020לטיפול בנזקי הסופה שהתחוללה בתאריכים  1087מס' אישור תב"ר 
 מקרן לעבודות פיתוח₪  5,000,000 -ו השתתפות חברת הביטוח₪  5,000,000מקורות מימון : 

 
 הערות הצבעה תפקיד משתתפים

  מייל –מאשר  ראש העירייה מאיר יצחק הלוי
  מייל –מאשר  סגן ומ"מ ראש העירייה אלי נקרי

  מייל –מאשר  סגן ראש העירייה סטס דינקין
  (12:14מאשר )שעה  סגן ראש העירייה יהודה מורדי

  מייל –מאשר  משנה לראש העירייה סימה נמיר, עו"ד
  מייל –מאשר  חבר מועצה אלי דהן

  (12:18מאשר )שעה  חבר מועצה צרפתי סלומון
  (12:35מאשר )שעה  חבר מועצה ד"ר אולג צ'רנומורץ
  מייל -מאשר  חבר מועצה שלמה )מומו( ביטון

  1ראה הערה  חבר מועצה מתן בארי
  (12:48מאשר )שעה  חבר מועצה חן בן אפרים
  2ראה הערה  חבר מועצה שמוליק שלם

  1ראה הערה  חברת מועצה יערית אבוטבול
  (12:39מאשר )שעה  חבר מועצה דובי כהן

  (12:41מאשר )שעה  חבר מועצה משה אלמקייס
  2 ראה הערה חבר מועצה יניב חנו

 לא מאשר  חבר מועצה יהודה פרץ
 –חה"מ מתן בארי ויערית אבוטבול לא השיבו למייל וכמו כן לא ניתן היה להשיגם טלפונית )לא ענו(  – 1הערה 

 23.03.2020רוית אסולין מיום  למצורף מייל ש
 נתנו עמדתם.לא יניב חנו ושמואל שלם שאלו שאלות, קיבלו התייחסות כתובה אך לא השיבו ו חה"מ – 2הערה 

 
 : החלטה

בהיעדר הסכמה של כל אינה מאושרת )ב( לתקנון שבתוספת השנייה לפקודת העיריות, ההצעה  47בהתאם לסעיף 
 .ודה פרץחברי המועצה שניתן היה להשיגם וזאת לאור ההתנגדות היחידה של חבר המועצה יה

 
 

 רשם: פיליפ אזרד
 מנכ"ל העירייה - פיליפ אזרד

 ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
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