
הייר העירותכימז 

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

ר ו ט ו ק ו ל פ

( מיום1101) 14/27מיוחדת מס' מישיבת מועצת 
בחדר הישיבות בבית התמר  03.06.2020תש"ף   י"א סיוון  מיום  רביעי 

 :נוכחים
 ראש העירייה -מאיר יצחק הלוי

 העירייהסגן ומ"מ ראש -אלי לנקרי
 סגן ראש העירייה-סטס דינקין

משנה לראש העירייה-סימה נמיר, עו"ד
 ראש העירייה סגן  -יהודה מורדי

 חבר המועצה-אלי דהן  
 חבר המועצה - יהודה פרץ

 חבר המועצה - צרפתי סלומון
 חבר המועצה - מומו ביטון
 בר המועצהח - מתן בארי

 חבר המועצה - חן בן אפרים
 המועצה חבר - שמוליק שלם

 ברת המועצהח – יערית אבוטבול
 חבר מועצה  – דובי כהן
 חבר המועצה -יניב חנו 

 חבר המועצה -משה אלמקייס 

 נוכחים לאחר הפתיחה:
משנה לראש העירייה -עו"ד סימה נמיר 

 :חסרים
סגן ראש העיר - חה"מ יהודה מורדי

 משתתפים:
מנכ"ל העירייה - פיליפ אזרד
העירייה גזבר - אסי בן חמו

 דוברת העירייה - דנה זנטי
 עוזרת ראש העיר - גל הפנר

מנהלת מזכירות העירייה, מזכירת המועצה - אנריאט זנו

 על סדר היום:

:2021. דיון ואישור צו הארנונה לשנת 1

mailto:anriet@eilat.muni.il
mailto:anriet@eilat.muni.il


 
 
 
 מזכירות העירייה

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

  1/2020. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 2
 
 + מפת האזורים   2021. הצעת צו הארנונה לשנת 3

  

mailto:anriet@eilat.muni.il
mailto:anriet@eilat.muni.il


 
 
 
 מזכירות העירייה

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

 ראש העירייה  –מאיר יצחק הלוי 
. שלום לסבא מאיר.  וערב טוב לכם. תגיד ה' נולדה לנולד הנכד הרביעי ברוך  בת לפני חודש איתמר 

. לושבוע, ו ו נולד לה בן עכשי  ירדן 
 

דו zoom -ב נבצר ממנו להגיע, אבל הוא פההגזבר ראשית לכל,  . הוא בריא, אבל הוא דכי הוא בבי
ה וחיה בבידוד, כי הוא  . מאומתחולה  לע במקום בו דו  . נאחל בריאות לכולם ותשגיחו

 
ו , שהי נו  למשפחת שופן ן  םאנחנו רוצים מפה לשלוח קודם כל את תנחומי לצערנו הגדול בבית העלמי

ופעיל.  נפרדנו מיוסף שופן, שבאמת היה , והיה מאוד עצוב, איש ציבור צדיק  הספדתי אותו בשם כולנו
 ילדים והרבה נכדים שיהיו בריאים.  3אז אתם מוזמנים כמובן לנחם את המשפחה, אישה, 

 
ום הוא גם את אנחנו גם שולחים פה  ו נפטר, והי נקבר השתתפותנו בצערו של עו"ד שמוליק קורקוס שאבי

ו לנו רק שמחות ושל אני מאחל .בירושלים הי . לכולנו שי  א נדע צער וזה האיחולים שלנו

 
  .2021ון ואישור צו הארנונה לשנת די .1

 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
ום  צו הארנונה 27/14, מספרה 24.6אנחנו פותחים את ישיבת המועצה המיוחדת מי ום, אישור  . על סדר הי

ו. יש כאן כמובן הצע7.6-ה ביום ה, פרוטוקול ועדת כספים שהי2010לשנת   .מפת האזוריםת צו הארנונה 
 
צו הארנונה. על המסך מאחור נמצא  -zoom ב  גם גזבר העירייה שהוביל את המהלך של 
 

ד  :כמה דברים בחלקים של הפרוצדורה אני רוצה להגי
ליפ  7-ב ואסי גם בחודש כמתבקש, התכנסה ועדת כספים, השתתפו בה בנוסף לצוות המקצועי שזה פי

 , צו המיסים באישור אלי חבר המועצה מתן בארי , ושם אישרנו את   על דעת כל החברים. ולנקרי ואנוכי
 

, על פי בקשה מיוח וגםהקואליציית  מורחבת,הקואליציה ה זימנו אתדת, לאחר מכן ים  חירום,  פה התקי
ון  צו המיסים. די , וגם הקואליציה אישרה את   איכותי

 
צו  . כל שנה נקבע מגדשבעצם ארנונה יש כאן  נוי אחוזירים טייס אוטומטי . השנה האחוז שנקבע הוא השי

 ני חייב להגיד שהיא תוספת שולית כשבוחנים את משקי האב. אכתוספת, ש 1.1%
 

תן התייחסות תיאני מציע ש, שהוא עשה. אסיאני מציע שניתן לגזבר להתייחס, לכבד אותו על העבודה 
 .ונשמע את החברים

 :גזבר העירייה –אסי בן חמו 
, מתייחס לתקופה שבין ה או עד  31.6-, אנחנו מחויבים כל שנה עד ה31.12-ל 1.1-החיוב הוא חיוב שנתי

ן, אנחנו קוראים לו הטייס האוטומטי,  1.7-ה . שיעור העדכו ו . זה מה שאנחנו עושים עכשי לאשר את הצו
 .  הוא שיעור שמשרד האוצר יחד עם משרד הפנים הוביל אותו

 
ן במשק. והשנה הוא עולה מחירים ה פרמטרים. פרמטר של מדד כוח אדם ומדד 2-מורכב מהשיעור  עדכו

צו הארנונה שלנו 1.1%-ב ים, לפני שנתיים 2021לשנת .  נוי בו שי נו -לא נעשו  שלוש סידרנו אותו כשעשי
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נו ן, בשדה התעופה, שי יויים בבתי המלו נו נו שי את השטחים העתידים להיבנות, כמו  הכנסנוכאשר , עשי
יים ואלאזור המשטרה, אזור הגולף.  נו זה אזור  ,במפה לדוגמא 8על המפה. אזור שנמצאים  כל השי

 . ל ישר לחייב אותםנוכ תהיה מוכנה המשטרהכך ש הכנו מבעוד מועדהמשטרה שנבנה. מבנה 
 

נו כמה בדיקות, לראות בעצם מה ההשפעה של הלקראת הישיבה הדבר הכי כואב לכולם על  1.1%-, עשי
 .תושבים, היום

 
נים. העלייה של  למ"ר. ₪  0.48במגורים, זה בעצם תוספת של  1.1%אז רק ככה לצורך ידיעה כמה נתו

מרת, זאת או. ₪ 43.61הוא  2021בשנת  ,למ"ר לשנה₪  43.13היה  2020אם התעריף הממוצע לשנת 
שאנחנו  בתוספת, לחודש. ההכנסה₪  5לבית בערך ממוצע תוספת מגורים סך הכל למ"ר. ₪  0.48

ן  1-כהיא מגורים מדברים עליה  ו לי  ₪. מי
 

ירות, גם באזור נו שבעסקים, גם באזור התי לי וגי נוספים,  התוספות בעיר  עשינו גם בדיקות בעסקים 
הן  ואפילו פחות. זאת אומרת, ה₪  600לשנה, ₪  500המקסימאליות  ן לו השפעה גדול 1.1%-בשנה  ה אי

 על הנושא של התשלום השנתי של התושבים. 
 

כן נאשר. דרך אגב, עש ני קולות, בואו לא נאשר, בואו  , כי שמעתי כל מי י נו יתי בדיקה גם שוב, לעשות שי
יות ש ן אי קבלה של , כל ה או רשות חזקהיתנלא רשות א כל זמן שאנחנו אישרו.עם הרבה רשו עדכו

לויה י 1.1%התוספת של  יב אותנו ללכת  ן  .משרד האוצר אישור משרד הפנים ואישורל ש זהורולדוחי אי
ון ו ניסי . טוב בזה   לא יאשרו לנו

 
 . לענות אני אשמח מפהאם יש למישהו שאלות לגבי הצו ולגבי ה

 
  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

, תרגיש טוב ותישאר איתנו , תודה. אסי ופי . מי מחברי המועצה רוצה להתייחס?  י  על הקו
 

 :מומו ביטוןחה"מ 
ירות. היבוועדה שהי ירות במפה  אזורתה שאל מתן לגבי מרכז תי   ? 2או  3זה של מרכז תי
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 גזבר העירייה –אסי בן חמו 
 .3אזור מה שמעל למרכז תיירות או מגורים זה . 2אזור 

 
 מומו ביטוןחה"מ 

וגם לא פותחים ולא  וט גדול שם, בעלי העסקים שם באמת עוברים עונש,  מרכז תיירות באמת זה עובר סי
ניתן  . ואם היה    ? הגזרה היקרה הזאתאת הזיז ליפתחו

 חה"מ אלי דהן:
 מה זה אם? למה, זה בסמכותנו? 

 
 ראש העירייה  –מאיר יצחק הלוי 

 ברור שלא, ברור שלא. 
 

 :מתן באריחה"מ 
 למה ברור שלא? 

 
 ראש העירייה  –מאיר יצחק הלוי 

כי אתה מכניס את עצמך לבעיה. תעש ה קודם כל, אני מציע לך הצעה, אל תתערב בנושא מרכז תיירות, 
כי יש לך תחליט אם אתה רוצה. אתה גם בוועדת הכספים ו מה שאתה רוצה היית צריך להתערב,   אתלא 

וגם מספר הוא ב ,שלך שיצא עכשיוברשימה  3מספר  ן את זה,  גוד, ואתה מבי  שלך.  6ני
לנו מי אני לא מציע לך להתערב בזה. לכן, אתה רוצה, תתערב. לא שדואג  מציע לך. הצעה חברית. יש 

נים.  גודי עניי ני  תמיד להזכיר לנו שיש 
 

 :מתן באריחה"מ 
ניםאני ב גודי עניי בוועדת כספים. ?  ני  לא אמרת את זה 

 
  :העירייהראש  –מאיר יצחק הלוי 

יש מי שנותן לנו תאו זה באמת היה לא טוב שלא אמרנו, אבל אני לא צריך להגיד לך כל  רת יתר.ברור. 
כי אני לא שמרטף.   דבר 

 
 :דובי כהןחה"מ 

, אתה יכול לספר לנו על גבייה ב  ? 2020-אסי
 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
לי רגע להסביר, ואני רוצה רגע  ,  ,להגיד משהו ברשותכםשנייה רגע. תנו   בסדר?ואני אומר את זה לך מתן

יש כללים, שנדע אותם. אני רוצה להג יודע, בפוליטיקה  ן הזה. תראה, כשאתהאתה  י יושב  יד משהו בעני
נכונה לא נכונה,  כי אתה חבר ועדת כספים ואתה מקבל החלטה, לא משנה כרגע אם היא  בוועדת כספים 

 עת לכבד את ההחלטה. אתה קיבלת החלטה, אתה חייב לד
 

 :מתן באריחה"מ 
 . לי לשאלות ששאלתי  על סמך מידע שנתתם 
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 ראש העירייה  –מאיר יצחק הלוי 
 וקיבלת החלטה, קחמותר לך דרך אגב לבדוק גם מידע שניתן לך, הכל בסדר. זה לגיטימי. אבל ברגע 

 עליה קצת אחריות
 

שנית, אני רוצה לשאול אותך באמת, כי אתה דיברת על מרכז תיירות, אני שואל, באמת אני רוצה לדעת, 
אני גם . את התושבים פחות מכל מי שיושב פהכדי לא לעשות פה פוליטיקה, בסדר? אף אחד לא אוהב 

ו ייודע מה אנחנו עושים כדי שהתושבים   ומה עושים אנשים אחרים. מרוצים הי
 

בואו יודע מה ההשפעה של ה אבל  ? לדוגמא  על הדובים 1.1%-נדבר רגע. אני שואל אותך שאלה, אתה 
?  אתה זו ואומר אני שואל אותך שאלה לא כדי להכשיל אותך. כשאתה בא יודע להגיד מה ההשפעה לשנה 

".. יודע מה ההשפעה? בדקת את זה? "תשמעו, אתם מוסיפים פה.  . אתה 
 :מתן באריחה"מ 

נוי  ירות, דיברתי על שי בדקתי מול אסי, ברמת הכלל, לא ברמת פאב הדובים. כשאני דיברתי על מרכז תי
וג.  ו  סי

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
 . השאלה לא מציע לך שאתה תשאל. תן את זה למומו שישאל את

 
לפני  ר עם פוסטיםכדי שנדע, ואני אומר את זה פה כדי שלא נצא מפה כבר עם פוסטים, הרי יצאת כב

ן הזה התקיים.  ו יש כללים. אז אפשר לעשות פוליטיקה, כולנו פוליטיקאים, בסדר? שהדי גם בפוליטיקה 
בוועדת כספים, אתה מקבל החלטה, אתה שואל שאלות. אתה היחיד ששאלת שאלות  יושב  אבל אתה 

לישיבת קואליציה. אתה בחרת לא לה גיע אבל כל השאר וקיבלת את התשובות, הצבעת בעד, הוזמנת 
 .  הגיעו

 
ו אני כשבאים לבדוק,  . האחד ועכשי ן ביטו המאושרות  סוף מי שמקבל החלטותב, בסוף –עונה לך שלמה 

וגם תקבלו את הבמועצה,  יות אמרו ומה קרהזה משרד הפנים. כדי שניישר את זה   ?  נתונים כמה רשו
 

ו ברורים וגם את זה נפרסאכד , ושדברים יהי היום על ם. י שתדעו אז התוספת , 1.1%כשאנחנו מדברים 
, התוספת היא "מסי" ₪.  41זה  12לשנה, חלקי ₪  493לחודש. זאת אומרת, ₪  41זה  "הדובים"של 
 בחודש.₪  41 "ברנז'ה" ,ליום₪  1-לחודש. זה פחות מ₪  25 שזה בערך₪,  309

 
ויצרנו וסידרנו, בסדר?  נו   בואו נראה על מה אנחנו עושים פוליטיקה. כדי להגיד עשי

 
יוצא מוציא  יום אחרי זה אתה   . 'אני אתכם' גיה. אתה הרי ישבת הצבעת, אמרת  ו אני עושה דמגו עכשי
פוסט, עושה מזה אירוע כאילו אתה מציל פה את העולם. לך תביא כסף במקום לעשות פוסטים. אז אתה 

ים. ס נובל. לחודש, ואתה עושה מזה אירוע כאילו פה קיבלתם פר₪  41בר על מד ו רציני  תהי
 

 :מתן באריחה"מ 
ים.  ני  אנחנו רצי

 
 :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

ו שתדע,  , מה עושים במקום זה, אני אספר לך עוד משהו עכשי ן יעבוד. כדי שנבי ואני אומר לך, זה לא 
ואני   פה הולך לפרגן לשמוליק.שנייה אחת, שנייה. 
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 :שמוליק שלםחה"מ 
יוצא מהישיבה. ירות אני   מאחר ומדברים על מרכז התי

 
 יצא מחדר הישיבות שמוליק שלםחה"מ 

 
  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

וגם  בו  וכדאי שכולם יקשי ירות,  ן בעיה. אני פה מפרגן לשמוליק שלם, מרכז התי זה אולי אפשר את אי
ירות קיבל בהשקעה,  ירות כדי לשדרג את א, מקופת עיריית אילתלהכניס לפוסט. מרכז התי ותו מרכז תי

ן  10.5 שאתה דואג לו ו  ₪. מילי
 

 כזה, הרוויח מהכסף של קופת יםפאב הדובברנז'ה כזה, עסק כזה, בחנו לבדוק כמה זה, כמה כל 
, כדי שהעירייה כדי להשביח את הנכה יותר.סים שלו ייראה  סכומים של  אנחנו מדברים פה עלאז  מקום 

ו 10-, אם מחלקים למטראז' את העסקשכל ₪ עשרות אלפי  לי  יחים פה נכסמה קרה? אנחנו משב₪. ןמי
ו כדי לע נותנים, ₪עשרות אלפי ב . עכשי  4פוסט כדי לקבל עוד שות פה עוד לאנשים האלו, תפרגנו

יקים על  די, ₪  40לי יודע שאתם רוצים בחודש? בחייאת,  ן. הציבור לא מטומטם. הוא  גם הציבור מבי
ו היה פה אירוע שא ו סיבוב. אם עכשי ואומרים, מעלים פה לעשות עלי יש  יש מה להגיד 9%נחנו באים  ו

 מה לדבר.
  

 , וכולנו דואגים, ואנחנו רצים כמו מטורפים בעת הזו אני אגיד לכם עוד משהו , כשכולנו מדממים  בעת הזו
, אז משחקים אתנו משחקים, להביא עו ן כדי שנוכל לנהל את העיר הזו ו ן ועוד מילי ו ועוד מילי ן  ו לי ד מי

ות.   תסלח לי, של פוליטיקה הכי נמוכה שיכולה להי
 

 :מתן באריחה"מ 
. הפוסט לא יצא 4חודשים ישבנו בשקט. אנחנו עשינו בדיוק מה שצריך, אני לא לבד בסיעה, אנחנו 

, יצא מדף , הסיפור של הארנונה, כשאני שאלתי  מהדף הפרטי שלי ן י . ועדי יכול לבדוק אותי הסיעה, אתה 
 .להתנגד חד משמעית אי אפשר –את השאלות בישיבה, אמרת לי 

 
 סגן ומ"מ ראש העירייה  –אלי לנקרי 

נגע למ ירות רכזהפוסט   ?  התי
 

 :מתן באריחה"מ 
, אני לא דיברתי על מרכז התי ני ירות בכלל. לא, לא, על הארנונה באופן כללי י שאלתי אתמול באופן עני

  .את אסי
 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
נגעת רק במרכז התיירות.   בישיבת ועדת כספים 

 
  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 

נגע לתושבים?   הפוסט 
 

 :מתן באריחה"מ 
נגע לעליית הארנונה באופן כללי כאמירה בתקופת קורונה. שיש  אנשי עסקים שהמצב שלהם לא הפוסט 

 טוב, שיש אנשים שהמצב שלהם לא טוב, זה הכל, זה הכל.
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  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 

יותר נמוכה.  100דירה של אג' למ"ר.  48אתם מבינים כבר?  מ"ר, שזו לא דירה ממוצעת, דירה ממוצעת 
 חודש. חבר'ה, פחות מכיכר לחם. ל₪  3.80לשנה. ₪,  48מ"ר, התוספת השנתית היא  100דירה של 
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  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
אני אומר את אתם חושבים שהתושבים מטומטמים.  גם התושב הכי זה, תעשו פוליטיקה כבר בגדול. מה

ירשו לך להעלות, זה בחיים  3/4שנים. בצו המיסים  16זה  , לא  כי קבעו לך את הטייס האוטומטי פיקציה, 
, ואנחנו מדברים  לא עלה. מועצת העיר, אפשר למנות על כף יד אחת כמה פעמים הצליחה לשנות משהו

 , על מה אנחנו מדברים?1.1%על 
  

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
נות, צריך להגיד את זה, יש רק  10מאיר, במשך  יות שקיבלו אישור להוריד ארנונה.  2השנים האחרו רשו

יות בישראל מתוך אלפי 2  בקשות.  רשו
 חדר הישיבותחזר לשמוליק חה"מ 

 חה"מ שמואל שלם:
קו , זו שנה אחרת. לא הייתה  לנסות, כמו שערים אחרות, כמו בנימינה, כמו עפולה, רונה עד השנה הזו

ן שלפחות ראש העיר ומנכ"ל העירייה כתבו מכתב לנסות, להראות לתושבים לפחות שהם  כמו רמת השרו
לי לא להעלות את הארנונה השנה, זה לא ה יעשו לאף אחד שום דבר. ₪  5-ה₪,  5-מנסים או  לא 

 
  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 

. , א נראה למי יאשרו בו  אם יאשרו
 

 :מתן באריחה"מ 
ושוב, אני לא אגיד את השם של ועל ידי משרד – מי שאמר לטענת אנשים,  ידי בעלי הנכסים   שולם על 

ירות.   התי
 

 :מנכ"ל העירייה –פיליפ אזרד 
ן. מעבר ל 10.5מתן, מאיר דיבר על  ו לי ן  2.5הייתה השקעה של עוד  10.5-מי ו סך , מבעלי הנכסים ₪מילי

ן  12.6הכל זה היה  ו לי  . ₪מי
 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
בואי תסתכלי את הדבר המגעיל  –רוחמה אברהם הייתה שרת התיירות. אני לקחתי אותה ואמרתי לה 

ירות הזה. והצבעתי על ן ביאהיא הראשונה שה. מרכז התי ו לי ן ומשם התחילנכדי שנצא לתכ₪, ה חצי מי . ו
כן בעלי הנכסים. זה בסדר  שהושקע, כסףה ירות, וחלקו הקטן גם  חלקו מהעירייה, חלקו ממשרד התי

ן  12-גמור. יש השקעה כוללת של מעל ל ו לי ו מדברים על  אז אנחנו₪. מי ן  ₪, 40עכשי ו נו באמת. כל הדי
 הזה מיותר, מיותר. 

 
יותר חשובים. הדברים היותר חשובים זה היום לדבר על דברים  הקורונה והדברים היותר חשובים  צריך 

 .כסף לוחצים על הממשלה להביא מאיפה מביאים כסף, והדברים היותר חשובים איך
 

 :שמוליק שלםחה"מ 
אמר הצבענו על העלאת הארנונה.  אמרתי  הנהלה, הוא בא והוא יתה לכם, ישיבתימתן, אחרי הישיבה שה

אלי ומאיר אמרו לי טייס  –הארנונה? הוא אמר לי אנחנו בתקופת קורונה, מה אתה מצביע בעד , לו
לו  . אמרתי  ני כל כך, למה אם זה טייס אוטומטי, למה מביאים את זה בכלל  –אוטומטי ו לי הגי לא נראה 

לאישור המועצה?
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  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 

עת, היועצת המשפטית חוות דאת קיבלת להביא את ההעלאה לאישור המועצה. לא צריך באמת. לא צריך 
  ברעם. רוית חברי המועצה את חוות הדעת המשפטית של עוה"ד לעירייה שלחה לך ולכל

 
 :שמוליק שלםח"מ 

. פה יצא , שלוקחים את השילוב של המדד עם השכר הציבורי פה  בקיצור, מדובר פה בטייס האוטומטי
נוס 2% נ. מה שאני רוצה להגיד, 1.1%-ל יעווהג 0.5%, פה יצא מי ויש ראשי ערים נוספים שיש דרך  וספת, 

ויש את עפולה, שחברי הקואליציה  שנייםשעם  ויש את בנימינה  ן  מהם גם יצרתי קשר, יש את רמת השרו
, בגלל שאנחנו בתקופת קורונה,  יחד עם ראש העיר, כתבו מכתב למשרד הפנים ולמשרד האוצר וביקשו

 בואו נעשה הפחתה ולא נעלה את הריבית הזאת. 
 :אלי דהן"מ חה

יותר חשובים מאשר האתה לא חושב שכדאי להשקיע את כל המאמצים מול משרד הפנים בדברי ₪  4-ם 
בואו נריב עם משרד  לעיר. ו אומרים על דברים שאנחנו צריכיםבמקום להביא כסף כמו שאנחנהאלה? 

ן  4הפנים על  ו לי  ₪. מי
 

  סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
יודע על מה  קופה צריך להילחם, שמוליק? צריך להילחם בשביל שהעסקים באילת ישרדו את התאתה 

היינו הראשונים לשים. אגב, מה שאחר כך האוצר החליט, זה זה את. על זה אנחנו נלחמים. אנחנו 
בעקבות זה שאנחנו הגשנו את הדברים. הם תיקנו את ההחלטה לגבי כל ישראל בעקבות מה שאנחנו 

. כי הם רצו ל נו ולא להפלות איזושהי עיר. תלמעשי  דו את הדברים, חבר'ה. יישר קו בכל מדינת ישראל, 
 

צריך להילחם על הדברים החשובים, צריך להילחם כדי שלא תהיה כאן אבטלה, צריך להילחם כדי 
ז קדימה. זה מה  להחזיר את העבודה מהר ככל האפשר. צריך לשים תכניות כדי שהעיר הזאת תזו

. הבאנו  נו ן  60שעשי ו לי ן  15-שמנו תכנית אירועים עכשיו ב₪. מי ו לי  ₪. מי
 

 :מתן באריחה"מ 
ועדה.  לקואליציית חירום הצטרפנו זימנו אותנו לשום  , לא  וחצי  לפני חודש 

 
  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 

ישי נים. אני הזמנתי את כולכם לכל  , אני בה של ועדה. מתן, אתה עוד פעם אומר דברים לא נכו מתן
 הזמנתי אותך באופן אישי.

 
 :יניב חנוחה"מ 

י  נוכח בישיבה לפני מספר ימים, וגם ביקשתי שיחזרו אלי אני . 2019מינואר  ם מספר מדויקעגם הייתי 
יודע את המספרים, אני לא מתנגד להם. אני  .םל רוב התושבימדבר על המגורים כרגע. אני מדבר ע אני 

בן  יודע מה הצבענו. הטייס האוטומטי הוא נגיד להםומו גידו לנו לא,  ברור, אם  י   .לא הם 
 

ה ואני חושב שאפשר להצביע על זה, אבל לצד זה, לקבל את ההמלצה של החברים  ייתי מציעמה שכן 
, פה, לכתוב מכתב למשרד הפנים ולשר הפנים, שתצא מפה איזושהי קריאה מכל חברי המועצה

ון בערך ישפו את החוסר של ה. שמצב קטסטרופאליהתקופה ששמבקשת ממשרד הפנים שישפו את ה לי מי
ן  ו ייפול על גב התושבים, בסך הכל זה מילי , ד הפנים מבקששרמצד שני, שמ₪. על גב התושבים, שזה לא 

ן לנו ברירה, אנחנו מקבלים את זה.   אי
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  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 

. על מה? לדאוג להביא כמה שיותר הישיבה הראשונה הבוקר שלנו הייתה עם משרד הפנים ועם המל"ל
כסף, כדי להוציא כאן תכנית, שתבטיח את מה ששמוליק חרד ממנו וגם אני חרד ממנו וגם מאיר חרד 
. שהעיר חלילה תיסגר בגלל התפרצות קורונה. אנחנו לא ישנים בלילה בגלל  וכולנו חרדים ממנו  , ממנו

ורצים להביא כסף מכל העולם ומדברים עם כל החבר או פטנט אחר כדי ות שיש להם פטנט כזה זה, 
ן  2הוצאנו לשמור על העיר.  ו לי על הבוקר ממשרד הפנים, כדי לטפל בנאמני העיר הירוקה, כדי ₪ מי

ו כאן עוד   יא מהאבטלה. איפה? בלשמור על העיר. וצעובדים שנ 30שיהי
 

כי אתה צריך לבחור איפה לרכז מאמצים. אתה צריך  לבחור איפה למקד את למה אני מספר לך את זה? 
י המאמץ שלך. אנחנו כהנהגת עיר, חייבים למקד מאמצים  איפה שבסוף אנחנו רואים את התועלת הכ

 גדולה. אין ברירה, אין ברירה. 
  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

ן  ו , לא על מילי י . כשאנחנו מבקשים שיפו ניב, אני אגיד לך משהו י ₪, י על זה כשאנחנו מבקשים שיפו
ני ע ו לי ום. ₪, שרות מי הי  זה נמצא על סדר 
 

ן כדי לעשות  ו דרך אגב, חלק מהדברים כבר מקבלים. אנחנו לא נשב כמו פוליטיקאים גמדים, ונבקש מילי
נים, במקום  סיבוב פה על הציבור. בחיים לא, לא אני. כשאתה היום עושה פעולה שמביאה לך לצהרו

 4זה פי ₪  700-ה₪,  700יוכל להכניס את הילדים שלו ולקבל ₪,  300הבן אדם ישלם ₪,  1,100לשלם 
ים.  ני  מכל הדיבור הזה באירוע אחד. זה מה שצריך לראות לנגד העי

 
י על  י על  30אתה רוצה לדבר עם שר הפנים, אתה רוצה לקבל שיפוי? תבקש שיפו ן, תבקש שיפו ו לי  40מי

ן. אל תעשה סיבוב על  ו לחודש לתושב. התושבים לא מטומטמים. ותפסיקו עם הפוליטיקה ₪  1.5מילי
 . בואו נלך ביחד.הקטנה הזו

 
היום ישבתי לארוחת צהריים כדי להביא  , והבאתי את ה₪  150,000אני  ₪.  150,000-לאנשים שיאכלו

ן  2-ואנחנו כל מערכת הקורונה הבאנו קרוב ל ו , מכספים שאנחנו ₪. מילי אספנו את זה מן היקב ומן הגורן
יודעים על מה אני מדבר.  , ואתם   ביקשנו מאנשים, כדי לדאוג לאנשים האלו

 
ועובדים אני מצי ן כזה, בתקופה כל כך קשה, שכולנו מדממים ולא ישנים בלילה,  ו די עם זה, 24/7ע בדי  ,

ליבי, לא מתאים עכשיו  נו לי, לא מתאים. אני אומר לכם את זה מעומק  לא מתאים, לא מתאים. תאמי
זו בושה. תדברו על דברים גדולים, זה מה שצריך לדבר. 1.1%לדבר על  זו בושה,   , 

 
 משנה לרה"ע: -ה נמירעו"ד סימ

בואו באמת נמקד את הכוחות שלנו ואת כל המאמצים שלנו, בלהביא משהו שהוא באמת, אם תוכן כאן 
זוכרת את  אז באמת כדאי לבוא ולהילחם. ואני זוכרת רק דבר אחד, מה לעשות. מערכתית תכני אני 
ורצה לעשות הנחה לתושבים. הביאו את זה למועצה, הצביעו על זה, ז"ל.  עירון פפילי בא למועצת העיר 

תתביישו לכם, ההנחה הזאת היא אפילו לא חצי פלאפל, והוא הוציא ככה מתחת לשולחן  –והוא אמר 
 חצי פלאפל.

 
נותנים? בקיצור, הצביעו במועצת העיר על הנחה  –ואז הוא ככה הוציא את הפלאפל  יותר זה מה שאתם 

אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים עם הפלאפל  –גדולה. אגב, החוק השתנה מאז. משרד הפנים אמר 
 שלכם, אני לא מוריד ארנונה, וזה לא התפקיד שלכם. 
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 מזכירות העירייה

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

שיעור עדכון הארנונה  –אני מתחברת למה שכתבה היועצת המשפטית. היועצת המשפטית כותבת ככה 
נוסחה קבועה בחוק. אנחנו קובעים, אתם תאשרו את זה או לא  –הם אומרים לנו  השנתי מבוסס על 

. כך שהם יכולים לאשר את זה מבלי שאנחנו , ומביאים לנו את זה לכאן  –ואז הוא אומר  נאשר תאשרו
נוסחה קבוע ן  השיעור עדכון הארנונה השנתי מבוסס על  . שיעור העדכו בן בחוק, שהוא משוקלל כמו

יות המקומיות, והופך להיות חלק מסכום הארנונ , המתווסף באופן אוטומטי לתעריפי הארנונה בכל הרשו
 ללא צורך בהחלטת מועצה. שמעתם? 

 
 :מתן באריחה"מ 

 למה אנחנו פה? 
 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
. מה לעשות?   לאשר את הצו

 :כהן דוביחה"מ 
 .  בקטע הפרטי, כמה באמת יש בעיה עם הגבייה? אסי

 
 :גזבר העירייה –אסי בן חמו 

זים. אבל  וות באחו , עשה עי כי ההכנסה של משרד הפנים שהחזיר לנו  , ני ו י ף  אני יכול לתת תשובה רק בסו
יכול להגיד שבערך  .  60%אני   מהוראות הקבע של מגורים בוטלו

 
 :דובי כהןחה"מ 

 ?  בוטלו ולא שולמו
 

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
 חלק משלמים. הם קודם כל העדיפו להחזיר את הוראות הקבע. 

 
  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

צו הארנונה לשנת   , פלוס מפת האזורים. מי בעד? 2021תודה. אני מעלה להצבעה את אישור 
 

 :שמוליק שלםחה"מ 
לי . 90ה לפני שאתה מעלה רגע? דקה עמאיר, אפשר לתת הצ . אנחנו נהיה 100%בשביל שיהיה לך או

 מוכנים להצביע בעד, במידה וכן תנסו לכתוב את המכתב הזה. 
 

  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
, אני אראה לך מכתב שאנחנו כותבים לשר  י ון הפנים, תבוא אלי ניב, ₪, לא על מילי י י, מה שאמר  השיפו

ן  15על  ו לי ן על התקציב ₪, מי ו בסדר? שיבוא לטובת העיר, לטובת התושבים, ואחרי זה אתם במסגרת הדי
, כולנו, להביא את  , לנו לי . יהיה לכם כסף, זה מה שאני יכול להגיד לך. תילחמו איתי ותעזרו  בו נו  תדו

ן  1הכסף. לא  ו לי ן  ₪15, מי ו לי  ₪.מי
 הצעת החלטה:

 + מפת האזורים 2021אישור צו הארנונה לשנת . 1
 

 התקיימה הצבעה:
 11 -בעד
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 מזכירות העירייה

 l.iunimlat.t@eiriean  1001088 ת לי, א14ת.ד.  49/106367-08טל.  תלית אייירע 

ים, ) חה"מ: מתן  5 –נגד  בן אפרי , חן  ויהודה פרץשמוליק שלם, בארי  (יערית אביטבול 
 

 :1/27/14החלטה מס' 
 מאושר

 
 הצעת החלטה:

 07.06.20מיום  1/2020. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 2
 

 התקיימה הצבעה:
 13 –בעד 

( 2 –נמנע  ניב חנו וי  ) חה"מ: דובי כהן 
 

 :27/14/2החלטה מס' 
 מאושר

 

 :מתן באריחה"מ 
ירות,  לי הערה לפרוטוקול. כשאני דיברתי על מרכז תי ירות יש   על כלל המרכז.דיברתי על מרכז תי

 
  :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

 . יודע מי עוד היה אתנו ואני לא  זוכר,  זוכר וגם אסי לא   אני לא זוכר דבר כזה, גם אלי לא 
 

  :מנכ"ל העירייה –פיליפ אזרד 
ו ניתן להפריד עסק מגוש שלם. זה מה שנאמר. היה. סטס וגם הי   מה שנאמר לך, שלא 

 : ה ל ע נ 1נ 8 : 5 0 
ו נ ז אט  י נר א  : ה מ ש  ר

ת  מו תי  ח

 
 מנכל העירייה – פיליפ אזרד

י  ראש העירייה - מאיר יצחק הלו
 

 27/14מועצה מן המניין 
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