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 על סדר היום:
 ראש העיר: 

 דיון חירום )מצ"ב מכתבו של ראש העירייה( –קורונה  1.1
  

 מזכירות:
 החברה חני רובין –הצהרת אמונים  1.1
 חה"מ מתן בארי למשנה לראש העירייה, שלא בשכר והאצלת סמכויותמינוי  1.2
 בין סגן ראש עיר בשכר למשנה לראש העירייה. 07.04.2021אישור "הצרחה" בתאריך  1.3

 

 רצ"ב: –ועדות עירייה  -אישור פרוטוקולים 
  06.09.20מיום  04/2020אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס'   1.3.1
 06.09.20מיום  2/20אישור פרוטוקול ועדת בטיחות מס  1.3.2

 

 גזברות:
 רצ"ב  –אישור תבר"ים  1.4
 רצ"ב – 2019-2020אישור הלוואה במסגרת תכנית התייעלות עיריית אילת לשנים  1.5
 רצ"ב. –אישור שינוי מורשה חתימה בחשבון בי"ס ובחשבון תשלומי הורים בבי"ס עציון גבר  1.6
 אישור הנפקת כרטיס חכם לגב' לאה אגם חשבת אגף הרווחה 1.7

 

  לשכה משפטית:   .4

    לפקודת העיריות, לעמותת מוסדות אור החיים, למטרת הקמת  188אישור חוזה להקצאת קרקע בהתאם לסעיף  4.1
 רצ"ב חוות דעת +חוזה על נספחיו – 912חלק ממגרש  39חלקה  40121בית כנסת בגוש      

 על סדר היום:
 ראש העירייה    –מאיר יצחק הלוי 

 .YouTube -ב המועצה מועברת בשידור ישיר ישיבת

יום רביעי  30/14פותח ישיבת מועצה מס'   ערב טוב לכולם. 14.10.20, 

 עדכונים:
י החלק המערבי של לפני כשעה קבלנו הודעה מסמנכ"ל  .1 נו הים  חילמשרד ראש הממשלה, על כך שפי

ום, זו עבודה שנמשכה  הי זו בשורה שנה 17-קרוב לאושר  נו. מבחינתי  י קצא"א ענקית שמתחברת לפי
נוי בשורה שול  חוף חברת חשמלל פי

נו, בעצם אותה פעולה  21.10.10ביום חמישי הבא  .2 אנחנו אמורים לקבל את הניהול של חוף הדקל לידי
 שנים  16-17 -שהתחילה לפני כ

ליד הטרמינל הישן, המשך רחוב שדרות פורצים א 29.10.20-ביום חמישי ה .3 ת החומה שנמצאת 
ו אתם מוזמנים התמרים.   הוזמנה גם שרת התיירותלאירוע אלי

 אילתית שלנו. ממשפחה אילתית ותיקה ושורשית ,הכי משמח שמצטרפת למועצת העיר חברה חדשה .4
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 מזכירות העירייה:
 :חני רובין החברה –הצהרת אמונים 

    :העירייהראש  –מאיר יצחק הלוי 
ינקותה. אילת שאני מכיר אותה ממש משח שמתווספת למועצת העיר אישה, ילדת הדבר הכי משמח, ר 

 יר והכרתי את אבא סלים ז"למכ. 612-גרה בהכרתי אותה, שנים, אז  41אילת לפני הגעתי לר שאכ
ד  המשפחה.מכיר היטב את האמא ומכיר את לחיים ארוכים,  למאוד קרובה, ושתיבד-בהיכרות מאו

 
פת כוח תוס של מועצת העיר. אני חושב שזאת אנחנו שמחים שמחה גדולה להכניס אותך למשפחה

כי אני מכיר את בוועדות  ה מאוד שנים, אם זה במתנ"ס,כבר הרבשלך הציבורית ייה עשה משמעותית, 
יודע איזה דור המשך חינוך, תמיד עסוק כוח שהיא  תהבאת לעולם, באמת גאווה גדולה. תוספה. אני גם 

ן משמעותית.   לחלוטי
, אז זה גם כן דבר טו יתי רוצה מאחר ואנחנו בכלל יש לנו חיבה לכך שנשים מנהיגות אותנו הי ב. אני 

ואני מקווה שתהיינה  3 יש לנו כרגעאבל נשים,  6,7,8,9,10לראות פה לפחות  בקדנציות נשים נפלאות, 
ועוד.  , בברכת הצלחה ותודה רבה. הבאות עוד   מקבל אותך בשם כולנו

 
נים,את צריכה על פי הכללים להצה  בבקשה.  יר הצהרת אמו

 
 חני רובין:

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל 
 

 המשנה לרה"ע: –חה"מ סימה נמיר, עו"ד 
נו אישה, לע ,חני יה בעצם, המדהימה שקיימת פה בעיר שייהאני שמחה שהצטרפה אלי . את ממשיכה עשי

בוועדת הבריאות-לא מתחילה כאן עשייה. וחברה מאוד מאז שהקמנו את הוועדה את  מאוד פעילה גם 
נגישות לקחת את זה על עצמך ומקדמת את זה.  ,מטעם סיעת "ים" פעילה בה ומגיעה. וגם בנושא של 

 צועית לעיר. ואני מאחלת באמת המשך הצלחה. ת שזו תוספת מדהימה, ערכית, מקבואני חוש
 

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
, קודם כל אני רואה את ההתרגשו יודע עד כמה את באהאני רוצה גם לברך אותך. חני  ת בפניך, אני 

מעבר לעובדה שיש כאן תוספת של אישה שאנחנו כולנו מברכים על כך, ונברך כמובן  נחושה לתפקיד.
, יש פה הרבה  כמה שיותר. כשמדברים על נשים, תמיד מדברים על תוספת שיהיו ופי לי . ומעבר  ופי י של 

, ציבורית ממש.איכות.  כי אני מכיר אותך גם באופן אישי יש כאן תוספת של איכות,   אז להגיד לך שבאמת 
 

נים אותך זה שאת דעתנית וזה טוב. להיות כאן דעתן ודעתנ ית זה מעבר לזה אחד הדברים שמאפיי
יש לך דרך ארוכה,  נהדר, בעיקר אם אתת מביאה את זה עם הוכחה של עשייה. אני רוצה לברך אותך, 

 בהצלחה גדולה.  חה שלך היא ההצלחה של כל המועצה.ולאחל לך הצלחה גדולה, כמובן ההצל
 

 :חני רוביןחה"מ 
 תודה רבה לכולם

 
 ראש העיר: .  2     

 דיון חירום  –קורונה . .12      
    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

נתחיל בנושא הקורונה. אני מניח שכולכם  שיך את סדר היום, ברשותכם.אנחנו רוצים להמה. תוד
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מאוד חשוב שתהיה כאן אמירה גם של ו שכתבתי אליכם, שמספר על מה המצב קיבלתם את המכתב
כי א המועצה ביחד שנבוא לעתירה כשותתקבל החלטה שאנחנו הולכים לעתירה, טוב ם חברי המועצה. 

 אני מקווה שפה אחד. ו מקבלת החלטה
 

גודל הטלטלה שהעולם מטולט נים את   בנגיף מדוברנה. כתוצאה מנגיף הקורו לאני מניח שכולנו מבי
 , ן לנו תורת לחימה שיודעת לטפל בו , ואי נו מוכנים לא, לא מכירים אותו י הי , לא  ו שאנחנו לא נערכנו אלי

עיר כמו אילת שמושתתת על ים, חלקם קשים, חלקם קשים מאוד. הרבה מאוד דברולכן קורים פה 
, זה אטרקציות ן ירות זה לא רק בתי מלו ירות, ותעשיית התי , מסעדות, מסחר, תעשייה שהיא תעשיית התי

יות ומה לא? אז כל התעשייה הזו מטולטלת עד הרמה שמתרסקת.  ניות וחנו  נהגי מו
 

מרץ אנחנו חודש דרך אגב לא מהיום, מ - . הדרישה שלנולהחרגת אילת להדרישה שלנו ממדינת ישרא
וכבר הוכנו  וים 4דורשים  אומרת  - מתווים לממשלה 4ת ישראל שהגישה במדינ העיר היחידה . אנחנו מתו

גו את העיר אילת:  תחרי
ירוקה. .1  משום שהיא עיר 
ה.  .2 ופגיעה נפשית לתושבי  משום שהיא נפגעת פגיעה כלכלית 
 

 : מציעים לכם את הדברים הבאים לכן אנחנו
ה , "מגן אילת"ים לו אתפעלו על פי המתווה שקורהדבר האחד,  ו מונח המתוו על שולחן הכנסת. עכשי

ום  היום הי , זה לא הצליח להגיע  היה צריך לעבור קריאה טרומית. מסיבות טכניות שאני לא אכנס אליהן
ביום שנילקריאה, זה אמור להגיע לנשיאות הכ ביום ולע נסת  . התקווה היא רביעילות לקריאה טרומית 

ן  בי וחים של  ל  10-ל 6שבטו ום, מי שמובי ן להי נוכל להעביר הצעת החלטה. אני חייב להגיד שנכו ימים, 
יואב קיש, סג, את זה ירות החדשהון שר הבריאות זה   אלו בהצעה הזו . מי שתומךאורית פרקש שרת התי

ו"ר הכנסת ירי לי אדלש בי יו יחד עם   , ן י יו"טלו זוהר, יחד עם  ו"ר הקואליציה מיקי  י יחד עם   , ן י ועדת י ר 
גינזבורג זיציה. בעצם יש  ,הכנסת איתן  גורמי האופו ויחד עם  יו"ר ועדת החוקה יעקב אשר,  יחד עם 

 .  קונסטרוקציה שלמה של תמיכה, שאומרת 'אנחנו אתכם בהצעת החוק. זה דבר אחד שביקשנו
, זה שיאפשרו לעיר הדבר השני  , לא חיצאשביקשנו לי ילת בתקופה הזו להיפתח, פנימי ונית, לאפשר לבע

יות,  לייצר פה סירקולציה כלכלית.העסקים, לחנו  לספר, לסנדלר, ולכל מי שהוא בעל עסק, לפתוח כדי 
יכול לה ירושלים, הם לא מאשרגאני   ם, ואנחנוייד לכם שנכון לשעות הצהריים, בשיחה שקיימתי עם 

נים ללחוץ עליהם כדי לתת לנו  זו ומתכו ים וכלכליים לתוך העיר,  ונטיל של קצת שחרור, לחצים נפשי
ין מערכת של   כלכלה, ואנחנו הולכים להילחם על זה.  30%-25%עדי

 
ו –הדבר השלישי שביקשנו   , ן ו די נושא את זה  יו"ר פורום שרים  היותו  זה ביקשתי מראש הממשלה מתוקף 

ן עומק בכל מה שקשור להעיר אילת. זה  ו ייחודה של העיר אילת, משום אפיוהחרגתה די הייחודיים ו ניה 
זו עי בנושאים הכלכליים.  17 -בראש העיר כ ר שמקבלת פה טלטלה. אני אומר לכםאנחנו לא עוד עיר, 

נות שנים היום בכל בית האחרו . אני חושב מה קורה  זוכר תקופה כל כך קשה ברמה הרגשית אצלי , לא 
יות לא פשוטות 19,000-מ ו ים חו יושב שם? יושבים שם אנשים שחוו מי  אמרתי  היום בוועדה .בתי אב, 
. זה אירוע שהוא ש ייצאו החוצה אנשים לעולם שהם לא הכירו ו  , ייפתחו אני חרד מהיום שהדלתות הללו 

.  לא אירוע פשוט. ואני אומר לממשלה, מישהו גם צריך לקחת אחריות על הדברים הללו
  

, ,  –ר עתירה מוכנה כב ,נחבק אתכם בחיבוק גדול,  היה ולא -היה ותיעתרו  אמרנו אני רוצה שתדעו
ין הזה לבג"מיתר עו"ד, משרד  לראות את מה שבדיוק  יםיכולמכתב אתם ע ב. זה מופיץמכין עתירה לעני

, אני אשלח לכם את האמירה שהיא לפני העתירה.  תאושר ק הצעת חואם והיה באמת כתוב שם. אם תרצו
ן עם ראש הממשלה וצוות השרים. ובטו ו ח של השבועיים הקרובים, אנחנו נסתער עליה ונבקש את הדי

 שר האוצר והשרים הרלוונטיים, כדי שנוכל לדעת שאנחנו מקבלים את מנת תשומת הלב הגבוהה ביותר. 
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יותר מהסיטואציה שבה אנח לסיכום, ן סיטואציה קשה  , עבראי נו לי הרבה מאוד נו נו נמצאים. והאמי

נים  משברים. ו לנו פה אירועים מאירועים שו הי לקחו לנו את הטבת המס, רצו לקחת לנו את המע"מ, 
ו. , גם כאישי ציבור  ומגוונים, שדה דב וכן הלאה. לא דומה לשום דבר מה שקורה לנו עכשי לכן, אם אנחנו
, והתקופה הזו תהיה תקופה ארוכה, ל שלב ידיים. ואני אומר לכם, אני וגם כקהילה, חייבים בתקופה הזו

נים שיש להם צבעים פוליטיים, ונצטרך להסתער על המשימה ביחד.  מסיר כל גלימה, אני מסיר כל עניי
ים, ואני מאוד . -הכנו את כל מה שצריך לעשות כאנשים אחראי  מאוד מקווה שתצלח דרכנו

 
 :שמוליק שלםחה"מ 

אנחנו פותחים את העסקים גם כשהממשלה  –ים לקחו את החוק לידיים, וראש העיר החליט  -תראיתי שב
, והפקחים שלנו לא נותנים קנסות. זה שיקול שעבר לך, עובר לך?   לא נותנת לנו

 
    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

ולתמיד. אני מכיר את צביקה, דרך  אגב אחלה ראש עיר אני רוצה להגיד משהו לגבי זה, ושנבהיר אחת 
יכול לעשות  יש דברים שהוא  יכול לעשות,  ו יודע לעשות  יש דברים שראש עיר  נכנס לעבודה.  צעיר נמרץ, 

ויש דברים שלא מסכימים עליהם. צביקה יכ ל אולי בנושא הים לעשות תעלולים ואבל הם אינם חוקיים, 
ועוד פעם א יכול,  . הוא לא  , הוא לא יכול אליוה בהערכה גדולה ני אומר את זבתוך מסגרות שמוכרות לו

ם  ן שו יות שיש. אבל אי ץ, הוא יכול להפעיל את הסמכו לעשות שום דבר שהוא מנוגד לחוק. הוא יכול ללחו
גוד לחוק יכולת  . לפעול בני

 
י   תושבים יקרים, אתם  מוזמנים "וחברי מועצת העיר באים ואומרים שנהיה ברורים, אם מאיר יצחק הלו

, מי שיצטרך לתת פה,"לחופי הים, ותעשו מה שעל ראשכם להגיע  . מחר אדם אחד נדבק מהשהות הזו
 .  זה פלילי דרך אגב, זה עבדך הנאמן

 
ישי , כי אני אומר את זה בכל  ואלי עדי  , קורונה. אני רק את מטה ת בדרך אגב, דבר אחד אני אמרתי

נוח לי להגיד מה שאמרתי לפני כמה  האמת אגיד לציבור. אני לא אסובב אותם, לא אייצר אשליות. לא 
, אתה רוצה לבוא עם בשורות. אבל האמת היא אמת  דקות על המצב הקשה, כי אתה רוצה לבוא אופטימי
ת  לא פשוטה. וכשנדע כולנו שאנחנו נמצאים במקום שהוא מקום קשה, יכול להיות שתהיה פה לכידו

 ואחידות דעה ומאבק משותף, לשם אני שואף. 
 

ני אמירות של הרבה מאוד ראשי שמעתי כ ד עיר. אם תפרטו את זה לפרוטות, תגל מי לו שבהרבה מאו
מקרים אין אחרי האמירות הללו שום דבר למעט יחסי ציבור. ראשי עיר במהותם הם לא פורעי חוק. מי 

ניצלנו את שרוצה להיות פורע חוק, בבקשה. אנחנו ידענו להילחם. למשל, כש סגרנו את העיר במרץ, 
נוצר מ .אמרתי למשטרה תעמדו בכניסות לעירו מ' 100-של ה יסוראה  .עצמוצב מאז 
 

, אני ח ין הזה כולם מסכימים שקולה של שולכן וקולנו נשמע, אני מניח שבעני ב שמה שאנחנו עושים, 
. ולכן, אנחנו נמשיך להשמיע יותר מכל עיר אחרת, נדמה לי לי  ן -אילת נשמע, נדמה  ולכן אני אומר, אי

, זה חד משמעית. וצריך לעשות מעשה.  דינה של אילת כדין של אף עיר. אני אומר את זה באופן קטגורי
ב -ואני מאוד לנו כבר  –מאוד מקווה שנצליח בטוב. לא נצליח בטו נצטרך לעשות פעולות אחרות. יש 

 . ני אירועים כאלו  מיומנויות בכל מי
 

ליק,  תצאו. דרך אגב,  –קיבלנו החלטה לגבי שימור רחובות, זו סמכות שלנו. אמרנו ו למשל יכולנושמו
 אלי, בבקשה. זה, אבל בסדר. אפרופו קרדיט, אנחנו העיר הראשונה שעשתה את 
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  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
יכול להנחות את הפקחים לא לאכוף פתיחה של עסקים.  מי שאוכף פתיחה של אבל צריך להגיד שהוא 

ניקח את זה בפרופורציות.   עסקים זה בסוף המשטרה. מה הוא יכול להגיד למשטרה, לא לאכוף? בוא, 
 

ירוקה. חשוב להגיד את זה. שיעורי התחלואה באילת הם מהנמוכים בואו נתחיל עם זה  שאילת היא עיר 
נים.  ירוקה בכל השבועות האחרו ואילת שומרת על מעמדה כעיר  אגב, עד לפני ימים במדינת ישראל, 

רים, כי הסגר עהאחרונים הצטרפו עוד  בימים .העיר הירוקה היחידה במדינת ישראל אילת הייתה אחדים
ירוקות.  ונוספו עוד ערים   בכל זאת עשה את שלו 

 
ן את זה י ל ,אני מצי ירוקה. זה תנאי בסישהצענו  פיכל פעולה ככי הבסיס   סי.במתווה, הוא שהעיר תהיה 

עלול שכלומר, אנחנו גם כאנשים אחראיים, כהנהגה אחראית, לא מוכנים להוציא לדרך שום מתווה, 
יר במדינת ישראל. צריך עוד להגיד שהעובדה חלילה לסכן תושב או ת שמרה על מעמדה כעיר שאילת י

ו בסך הכל היו  ועל שיעורי תחלואה נמוכים, אגב, מיום ראשון עד עכשי  3.5%מאומתים,  11ירוקה 
 מאוד נמוך. -חיוביים, שזה שיעור מאוד

 
משמעת  ,מאוד גדולהמגלים אחריות ה אילת של תושבי לזכותםצריך להגיד את זה גם ו אילת ירוקה

גם לזכותה של תכנית  להגיד את זה צריך. המאוד גדול-ות וערבות הדדית מאודמאוד גדולה, סולידרי
מאוד חשובות, גם לקטיעת שרשרת ההדבקה, -העיר הירוקה שהוצאנו לדרך. יש שם פעולות מאוד

גיות מהירות שהיום עושים באילת בתוך  לו לוקח ימים. בתוך  שעות. בארץ 12עד  6חקירות אפידמיו  6זה 
ן היתר גם עובדי עירייה  12עד  בי גי. אנחנו עושים את זה באמצעות  לו שעות, מסיימים תחקיר אפידמיו

ונותן תוצאות עוד  , כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה. בית החולים, שעושה בדיקות מהירות  שתגברנו
יום, ואנחנו מוסיפים מכשיר נוסף שבית החולים מקבל לבדיק  84ות מהירות, מכשיר שעושה באותו 

וכאשר נצטרך.  ין לכל הבדיקות, אם  ייתן לנו מענה מצו  בדיקות בשעה, וזה 
סיירת נאמני הקורונה, נאמני העיר הירוקה, שעושים ועשו עבודה נהדרת הט עובד, קבינט הקורונהמשל  ,

ד, ועוד סייעו לעיר להגיע לתוצאו ועו , שבסופו של דבר  , פעולות שעשינו  והן תוצאות טובות מאוד,ת הללו
 כמו שאמרתי, שלא דומות למה שקורה במדינת ישראל. 

 
כי לפחות לפי מה שנראה כעת,  נט  ולפי ההחלטות של קבינט הקורונהלמה הצענו מתווה?  הקבי

, זה ברור לגמרי. המלונאות, הממשלתי,  ן ירות תהיה האחרונה לחזור, כמו שהיה בסגר הראשו התי
 בחלק השני של דצמבר,הן בסוף התור. כרגע מדברים על כך שזה יהיה כנראה המסעדות, האטרקציות, 

לי אפילו לקראת סוף דצמבר.   או
 

, לא פחות מזה.  ן ג הזה על העיר אילת, זאת החלטה הרת אסו מי שמבין מה המשמעות של החלטה מהסו
מאוד גדולה. -מאוד. אני אומר את זה באחריות כלכלת העיר לא יכולה להחזיק מעמד בעוד סגר ממושך

 . יתם את זהאגב, העברתי לכולם את המתווה, אני מניח שרא וה.ולכן הצענו מתו
 

לוגיות שיאפשרו בדיקות מאוד ו -בראייה קדימה, אנחנו מצפים שתהיינה בקרוב טכנו מאוד מהירות. אנחנ
ה  בקשר עם לא מעט חברות. אני מאוד מקווה שזה יקרה, ואנחנו רוצים להתחבר אל האפשרות שתהיינ

גיות כאלה, ולהיות ערוכים ומוכנים.  לו  טכנו
דבר שני, מה שאנחנו רוצים להגיע, זה למצב שההצלחה במתווה הזה תביא לכך שאילת תהיה אחת 
ום הגבלות  הי הערים היחידות במדינת ישראל שיהיה אפשר להוריד בה הגבלות. כל המהלך שעושים 

ל, כל זה ה יימשך בכל המדינה. אצלנו יש אפשרות שאם נצליח במתוו כמובן במדינת ישראל, כל התו הסגו
ורידו הגבלות, עד כדי מצ י יוסרו מירב  בהזה,  יצליח לגמרי ונראה אפס תחלואה באילת,  שאם זה 

ירוק לגמרי בלי לסכן את  ההגבלות. וזה חשוב להגיד את זה. כי להסתובב באופן חופשי ולהתנהל כאי 
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ירים שלנו חופשה . האנשים ולתת לתי זו המטרה שלנו  מהנה, איכותית, מגוונת וגם בטוחה, 
 

משדה או  90על כך שאילת הופכת לאי ירוק, שהכניסה אליה תתאפשר רק מכביש  מדברהמתווה 
. כלומר, כניסה אחת לעיר. כל תייר ן נה ו התעופה רמו גיע אל העיר, יצטרך לעבור בדיקת קורו אדם שי

יכנס לבידוד בבית שלו או בכל  י שהתוצאה שלה תהיה שלילית. כמובן שאם התוצאה תהיה חיובית, הוא 
, כמו שאומרים הכללים של משרד הבריאות.  ו יחליט עלי  מקום שהוא 

של חברות תחנות  20עד  15-אילת, לבצע בדיקת קורונה ב אנחנו נאפשר לכל מי שרוצה להגיע לעיר
ברחבי הארץ. כלומר, כל אחד חברות שזכו במכרז של משרד הבריאות , אותןשמשרד הבריאות מעסיק 

יוכל לבצע בדיקת קורונה עד  שעות לפני שהוא מגיע לאילת. זה לא יעלה לו כסף,  48בקרבת ביתו 
יר, למי שיבצע את הבדיקה.  ה והיא שהוא עבר בדיק קבל אישוריבדיקות הקורונה תהיה בחינם לתי

בעצם מאשר שהוא עם בדיקת קורונה ר שא ,ניירעל ברקוד או  הנייד שלו לנמצאה שלילית, הוא מקבל א
 שלילית. 

ותוך כמה כשהוא מגיע לאילת, במחסום יעמדו נאמני הקורונה שלנו עם  סורק ברקוד, יסרקו את זה, 
יכנס לעיר בשמחה.  י נים מראש שניות יקבלו אותו בברכה והוא  מקום, ולא בנוסף, מאחר ולא כולם מזמי

ירים,  ויש שבאים כולם זה תי   Airbnb-ליש אנשים שבאים לביקור של משפחות, אנשים שבאים לאכסניות, 
 לכל אלה כמובן תתאפשר גם בדיקה כזאת. 

, לא כולם, שרובם יעשו את הבדיקות מראש. אבל אנחנו מציבים עוד   5אנחנו מעדיפים שכולם יעשו
י ועד  ן יהבטבתה. בחצבה, ותחנות לבדיקות מהירות בדרך לאילת, מדימונה  בנאות סמדר בכביש , בעי

ה ו, גם בי40ואחר כך יכולים לרדת בכביש  12 ו שם תחנות לבדיקות מהירות של קורונ טבתה. יהי
ת  15שהתוצאה של הבדיקה ניתנת תוך  באמצעות מכשירים שנקראים מכשירי סופיה,  דקות. במקומו

זו בדיקת  וק כמו PCRהאלה הם ממילא עושים הפסקה.  הבדיקות האלה, . PCR. השיטה היא שיטה בדי
יהיה כרוך בעלויותהן בדיקות מהירות ו  .זה 

 חה"מ מתן בארי:
. ככל שיותר אנשים יבינו שאפשר להיבדק מראש וזה יהיה ללא עלו ת, יחסכו לעצמם החומר הפרסומי

 .  הרבה זמן
 

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
אין ספק. יש עוד כמה תמריצים שליליים ותמריצים חיוביים שאנחנו עושים על מנת לעודד אנשים 

יהיו הרבה. אם מדברים על  ן  י ום ש 7,000 - 5,000להיבדק מראש. עדי בי אמורים להיכנס לעיר אנשים 
גיעו לתחנות האלה. 2,000 - 1,500מעריכים שלפחות נחנו . אבחודשי החורף י כן  אבל אנחנו נציב  מהם 

 .תחנות 5 הרבה מכשירים וכמו שאמרתי יהיו
 

 :יניב חנוחה"מ 
 . 90 כבישיעמיס על ? , למה לא תתאפשר כניסה12כביש 

 
  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 

ניב, אבל המחוקק רצה רק  י  , נו ן ועוד כניסה. רמון נחשבת אחת.  2אנחנו רצי  כניסות לאילת: רמו
  

 . ו ים קלים. אבל בסך הכל קיבלו את המתווה שלנ נוי בו שי ו  הי קיבלו את המתווה הזה כמו שהוא, אולי י
של שרת רוב השרים,  , של משרד הבריאות, שלמאוד ברורה של חברי הכנסת-ויש כאן אמירה מאוד

ירות  . ואנחנו מאוד אורית פרקש. התי יוצא מן הכלל תומכים במתווה הזה ומריצים אותו כולם בעצם ללא 
 בעזרת השם נתחיל להפעיל את המתווה.  1.11-מקווים שזה יעבור בשבועיים הקרובים, כדי שב

 
, אבל אנחנו לא סוגרים  ת כמה שיותר בדיקות במקור.המטרה לעשו נה גמייצרים קו האת אילת הרמטי
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ן בריאותי חזק ו, מאמי ון שעברנו עד עכשי יחד עם כל הפעולות שאנחנו עושים. אני באופן אישי, מהניסי  ,
שאנחנו שולטים בשיעורי התחלואה בעיר באופן מוחלט. אני מאוד מקווה שלא תהיה כאן שום התפרצות. 

 ם לסגור אותה. עוד פע י שיהיה איום על העירזה יבטיח לנו לאורך זמן לפעול בל
 

 :שמוליק שלםחה"מ 
ת  ו ירים שמגיעים לאילת, האם כשהם חוזרים למדינה שלהם, הם אמורים להי שאלה ראשונה, אותם תי

ירוקה. זה שהעיר שלנו ירוקה .בסגר? שאז זה קצת פוגע בנו   .המדינה שלנו לא 
 

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
יידעו להתייחס  יותר קלה לקבל את זה שלאאני חושב שהם  ירוק. ואז ההחלטה תהיה להם   לאילת כאי 

וקים את אילת כאקס  .יצטרכו בידוד אחרי וקים את אילת כאי ירוק. אנחנו משו אנחנו קודם כל משו
יחליטו  נקייה, בריאותית. כך נשווק אותה. מה  , ואקס טריטוריה  טריטוריה למדינת ישראל אם תרצו

זו החלטה שלהם. המדינו  ת, 
 

 :שמוליק שלםחה"מ 
, פתאום הגיע, כמה  . שאלה שנייה. אותו הרשל'ה שהחליט מחר בבוקר לבוא לנסיך הקטן תעלה  כמובן

 לו הבדיקה ומי הולך לשלם אותה? 
 

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
עושים ו הזה אנחנו מנסים לוטהגדרנו את הדבר הזה כפיילוט לחודש. בפיי אנחנו עושים מאמץ שאנחנו

ינה פטורות מתשלום לכולם.  יוצא מן הכלל תהי  מאמץ מאיר ואני שכל הבדיקות ללא 
כי זה אחד הסקרים  למה זה נכון למדינת ישראל ולמה זה נכון למשרד הבריאות? מכמה סיבות. קודם כל, 

יכולים לעשות, אם תרצו על א ים על אנשים. וה-הכי גדולים שהם  ם רוצים לעשות כזה דבר. סימפטומטי
ירדשנית, יש  -60,000ימים עשו   10-כעד לפני . עודף היצע של בדיקות היום. היום הביקוש לבדיקות 

ו עושים  65,000 ליום. עכשי יש 35,000-40,000בדיקות  ו.  עודפים האלה אנחנו רוצים את העודפים, 
, יש כאן כדאיות מובהקת למדינת ישראל.   להשתמש בהם. ולכן

 
ורדים הולכיםשל הבדיקות גבי המחיר, המחירים ל ורד לבדיקות וההיצע עולה, וה, וי י היצע ככל שהביקוש 

ן .לא מעבדות במדינת ישראלעלה בצורה בלתי רגילה, יש מ ן פתחו אי  ספור מעבדות קטנות וגדולות, אי
ורדים. נכו י ן ן להיום, ספור גופים שעושים בדיקות ולוקחים דגימות, ולכן המחירים  נעים בי  120המחירים 

  לבדיקה. ₪  220-ל
         

ן ייפתחוא כי חשוב לפתוח את העיר לתיירות, אני מעריך שחלק מבתי המלו  נחנו פותחים את העיר 
ויפתחו בהדרגה.  , כך שזה ממילא יקרה. אני חושב אם ינהגו בזהירות  ן  בהדרגה בסגר ראשו

 
 :חן בן אפריםחה"מ 

 ? ן ירות הכי ווקית שתאגיד התי  האם יש איזושהי תכנית שי
 

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
ווקי  .יש תכנית לתיירות חורף ן חורף שי י גדול שיהיה. מחר תכנית שעמלו עליה הרבה מאוד, כולל קמפי

ירות אמור לראות  היא אמורה את התכנית להיות מאושרת על ידי משרד התיירות. מנכ"ל משרד התי
 ולאשר אותה. 
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 :חן בן אפריםחה"מ 
ואני יאני חייב לדבר על התקופה שהנוסף, הדבר ה . אילת הייתה מפוצצת.  יתה בין הסגר הראשון לשני

וגם בתור תושב העיר יר מנות חד פעמית לבוא ולהוכיח ללנו הזד תהייה. מדבר גם בתור בעל עסק  תי
לו  אצלנו בעיר, ונחנו פה, רוצים אותא, ישראליה , ולהוכיח  ונקבל אותו בזרועות פתוחות ולחבק אותו

, טורקיה, מכל ן ו ו המקומות שכל הזמן שמים אותנו בהשוואה. אני חושב שקצת  שאילת לא פחות טובה מי
 .החמצנו את זה

 
ל  .תשומת לב 100%שהוא בא לפה, לקבל גרום אנחנו בתור הנהגה צריכים לחשוב איך ל אני מדבר ע

כן אפשר  לבוא ולחשובם בפרט על המחירים. אנחנו צריכיהכל,  ן איך  את ד להוריביחד עם בתי המלו
יר? שיסבסדו כמו ה הזאת. המחירים בתקופ ירות לתי האם אפשר לקבל איזושהי תמיכה ממשרד התי

טיסות או  ,שסבסדו את הטיסות במדינות באירופה, לבוא ולסבסד לתיירים פה בארץ מחירים של מלון
יבים לבוא ולהילחם על הדבר הזה.   דברים כאלה. אנחנו חי

 
לו יש לנו פה הזדמנות חד פעמית,  לעיר אילת ושהם  םתיירות הפני היסטורית לבוא ולהחזיר אתאפי

 ייצאו מפה בביקורות טובות. 
  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 

. לגבי  נות, גם ביקורות בעייתיות. אבל בגדול, לגבי המחירים אתה צודק לגמרי אני שמעתי ביקורות מצוי
ו הגבלות, לא יכולנו להוציא שום תכנית אירועים, שום תכנית פסטיבלים.   השירות, תזכרו דבר אחד, הי

 
 :יניב חנוחה"מ 

 . ן הסגר הראשון לשני נאמני קורונה,  200מדובר, אם אני לא טועה, על יש לי משהו להגיד על התקופה בי
ום. כמ הי יודע כמה יש  יש? אני לא   ה 

ן גם משמעתי  בווטסאפ חברים, על מה קורה בבתי המלו לי  לו שהעבירו  נים אפי מלא מעט אנשים וסרטו
כן צריך להתיי יותר לאחוז תפוסה בתוך בית חס שהם עמוסים, המשמעת של המסכות, הריחוק. אולי 

 , ן לו מלו לי לאשר  זים Xאו ירוק, לפחות בחודשים הקרובים של הפעולה, ולא במכה  אחו כדי שנישאר אי 
ן ב נפוצץ את בתי המלו  ואחרי חודש נחזור להיות עיר אדומה חס ושלום.  100%-אחת 

 
  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 

לו נאמני קורונה, אמרתי שאנחנו שואפים לכמ 200אף פעם לא דובר על   200ה שיותר, מבחינתנו אפי
, הוצאנו יחד עם הסטודנטים.  נאמני קורונה ומשהו 30כיום יש  ן  2לשמחתי ו לי  ממשרד הפנים₪ מי

ו במאמץ לגייס עוד כסף.  ן יש בלתכנית הזאת. אנחנו עכשי  מפקד קורונה. כל מלו
 

    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
 ? ן יודע כמה אנשים נדבקו בבתי מלו  אתה 

 
 :יניב חנוחה"מ 

, נהפכנו להיות עיר אדומה.  ן יודע שברגע שפתחנו את בתי המלו  לא. אני 
 

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
ירוקה במהזמן 95%-אני אומר לך שב נו עיר  י .  98%-, הי לו  אפי

 
    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 

ן. אתה טועה. אתה פשוט טועה.  נכו , לא  ן . הרביעי של אוגוסט, שהשפיעהשלישי או  שבוע אחדהיה לא נכו
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ינו דע הי ירוק. ואני אומר עוד פעם, אני מא-תמיד אותו שבוע  ו ל לעיר אילת עוד חתמיד בגבול של צהוב 
כי בהר . בהתחשב בזה בה חודשים.  , אוגוסט ומחצית ספטמבר העיר קיבלה בוסט כלכלי לי יו חודשים 

ים וחצי האלה  ושמרה על איתנות בריאותית למשך איש  700,000-850,000 אילת קלטה העירשבחודשי
נו את התמונות על הגשר של אנשים ברור שיש עשבים שוטים, כל התקופה, מלמד פה על בשלות.  ראי

 חסרי אחריות. 
 

בין הבוסט הכר שאכ ,אבל , אתה בוחן את המכלול  דרך אגב לא אושפז לכלי שהיה לבין האתגר הבריאותי
נזכור את הדברים האלו. מה שמלמדאפילו לא אחד בבי שבסך הכל ההתנהגות הייתה  ת חולים, בואו 

, -בסוף התנהגות נכונה. יולי  , ני ו י  , ל, מאי בסוף אנחנו מביאים את ההתנהלות שלנו בחודשים אפרי
, אני לנתח שצריך בעיה היתהישבוע אחד באוגוסט, ספטמבר, ומראים שיש כאן התנהלות רצינית. אם 

ן נדרש לעבוד על פי  המדד. כלחושב  שזה לא  ן יש לו מכסה, כל הבית מלו . כל בית מלו לו בו  תקן שהכתי
ן.  לו במלו ן היה חייב מפקד קורונה שיהיה   בית מלו

 
 :מומו ביטוןחה"מ 

ן רציתי ירות ה להילחם בשביל לפתוח את העיר לפחות להגיד שאני חושב שכן יהיה נכו  פנימית. לתי
ן  וים בחורףורגשבעונה רגילה הם סכי באמת אם מישהו חולם שיפתחו פה בתי מלו היה פה נהירה ת, 

ן מה לעשות פה, זאת עיר קיץ, ואף משפחה לא תרד לפה ולא  כי אי לאילת  אז הוא יכול רק לחלום, 
. לא לים ולא לבריכה.   יכולים להיכנס לבריכה אפילו

 ראש העירייה: –מאיר יצחק הלוי 
 הצעות החלטה:ל נושאים שאני רוצה לבקש הסכמה שלכםעלות להצבעה רוצה להאני 

 
 הצעת החלטה:

 מועצת העיר מבקשת מכנסת ישראל וממשלת ישראל לאשר את הצעת החוק "מגן אילת".  .1
 אזור מוגבל ירוק (  –הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש ) הוראות שעה(, ) תיקון         
 2020 -התש"ף         

 
 כמשק עסקים  מועצת העיר מבקשת מכנסת ישראל וממשלת ישראל לאפשר את פתיחת עסקים אילתיים ולהתנהל  .2

 .לאלתר ,סגור
 
 משבר הכלכלי השרים לנושא אילת לקיים דיון בנושא  ממשלה בתוקף היותו יו"ר פורוםה מועצת העיר פונה לראש .3

 אילת ומציאת פתרונות להתגבר על המשבר.הקשה הפוקד את 
 
  תאלץ העירייה להגיש עתירה לבג"ץ לשם הגנה על בריאותם הנפשית ,ככל ולא יאושרו הבקשות המצוינות לעיל  .4

 .אילתומצבם הכלכלי של תושבי העיר 
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 :1/30/14החלטה מס' 
 מאושר
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    :ראש העירייה –מאיר יצחק הלוי 
ה. ני הקואליצי י נוצר מומנטום ואפשרות גם פוליטית וגם ציבורית, לגרום  אני עובר לנושא הקשור לעני

לכך שאנחנו עושים חבירה ממועצה שיש בה אופוזיציה וקואליציה, למועצה שיש בה קואליציה רחבה, 
לו מקיר לי אפי אנחנו הולכים לקראת שנתיים מאוד מאוד ברור לציבור. -לקיר, כדי להעביר מסר מאוד או

ו ,כנציגי הציבור חנו חייביםאנו קשות, כלכליות, חברתיות  ללכד את השורות, כל אחד הגיע מטעם שולחי
נו וב  בשנים הבאות. יחד להתמודד עם האתגרים שניצבים בפני

 
ן מצאתי עצמי משוחח עם כל חברי המועצה לייצר פה הליכים של במקש על מנת בחודש האחרו ום 

ו גים  ני, הדחות, פילו היום ו נדבר על הסכמותכל מי ב.  ריאירוע ציבונייצר  ת אנחנו חשו צריכים לעשו
נוחות  מאחדת ומלכדת, ולא פעולה שמדיחה או עושהפעולה   כלפי אף אחד. פעולות לא 

 
, קיימתי שיחות ארוכות  ן ן, עם חבר המועצה  בעיקרבמהלך החודש האחרו דינקי עם סגן ראש העיר סטס 

. אבל השיחות התקיימו עם כולם. ואמרתי לכולם את אותם דברים  ו"ר סיעת הצעירים מתן בארי נו  –י פני
. ולטפל באתגר לציבור כיחידה אחת שתפקידה עכשיו להתלכד ולהסתדר נו ל ים שניצבים בפני יכו אני 

ו ל , והי היום שעם כל הקושי ל פעולות פשוטות כלל ועיקר,  א מעט קשיים, לאבסיפוק גדול  בסיכומו ש
נוסחה, קונסטרוקציה שהיא כמעט מושלמת. אנחנו נשלים   אותה.דבר נכנסנו לאיזושהי 

 
ד  ים עוד ישיבהשבועיכעו , מחויב לעבור אישורף כל הסכם הוא מחויב להיות חתום ובסו-כי בסוף. ים תתקי

אני דרך אגב  עושים שום דבר אם הוא לא מאושר. הנהלים, לאאלה הם  להגיע גם למבקר המדינה.ו
וי שלךרוצה  ו () את הלי  לאורך כל הדרך.  עו"ד דפנה ישראלי

 
ים, מה שבדרך  נים הציבורי אני רוצה להגיד עוד משהו, מצאתי את עצמי באמת קצת צולל לתוך העניי

, כי מאוד בתוך עבודה, אני -אני מאוד כלל אני לא עושה. אני מודה. יכול להיות שאנשים נפגעים ממני
ה פחות בתוך החיים הפוליטיים. אבל מצאתי עצמי צולל, והנה אני אומר פה לכולם, יש מספיק עב וד

יימדד בסוף בתקופה הזו על מה שהוא עושה. הצעתי להרבה  אני אומר את זהלם, לכו הכי ברור. כל אחד 
ל נמאוד א ויעשה אותה טוב. יש משפט במשלי שאומר "דבש מצאת אכו שים, כל אחד שייקח את המנה 

יך פן תשבענו והקאתו".   די
 

ן לא מעגן את זה, כי האנשים,  מאחר ודיברתי עם רוב י ן כאן שום דבר, עדי אני אגיד לכם מה דובר, אי
וני כפי שאמרתי מא צי יק. קודם הדברים האלו צריכים להיות חתומים בהסכם קואלי ן ומדו נכו ו ושר וכתוב 

ן כאן שום תזוזה. לא העברנו אף אחד  . אי מי יש לו תפקיד, נשאר בתפקידו כל, כל מי שבעל תפקיד, כל 
נוספים.  יקבלו תפקידים  ו  . ישנם אנשים שעכשי ו דו נכון לעכשי  משום דבר. כל אחד נשאר בתפקי

 
כיו"ר ועדת מכרזים. אני יכול להגיד לכם  יבה הקודמת אישרנו,ביש :למשל את חבר המועצה דובי כהן 

ום, דובי כהן הצטרף לקואליציה,  נית הי שבסיכום עם דובי כהן, שהיה בשיחה אחד על אחד ובשיחה טלפו
ינת לעשות למען העיר.  ואני מקווה שתהיה לך הזדמנות מצו  , ני  ואני מודה לך על כך אדו

, שישבנו אתחה"מ  ן בי , תטפל בכל הנושא של חני רו ה, וכפי שכבר אמרתי את זה בישיבה בהתחלה, חני
ירות. משימה מרגשת נו נגישות של אזור התי י ירותית, דהי יודע שהרבה  מאוד אנשים , נגישות תי אני 

 מאוד חשובה. נסגור את זה בהסכם מסודר. -יעזרו לך להצליח, כי ההצלחה היא מאוד
ן הודיע  ביטו ון חדש והופך  שהואחה"מ שלמה מומו  ו ן סיעת כי בינו לבי נכנס להסכם של שיתוף פעולה 

ייקבע הסכם חדש על  ו ן, ממשיך במשימות שלו  וזו החלטה של שלמה ביטו להיות חלק מתוך הסיעה, 
.  ההסכם הנוכחי

נושא איכות הסביבה שמוליק שלם,  חה"מ , ביקש שמוליק שלם להיות היה טבעי לקחת את  ודבר שני
יה, שנשב ז. בקשר עם התושב ו קונסטרוקציה שאנחנו נשב ונבדוק. אני אמרתי את זה גם למנכ"ל העירי
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נכונה ומושכלת.   ביחד ונבדוק איך אנחנו עושים את זה בצורה 
, דיברנו שתטפל בקהילת הלהט"בים. גם קיימת חה"מ ן י שיחה לבקשתה עם יערית אבוטבול סיטבו

גות.  ו"ר הוועדה המייעצת לראש מקסים, לה, דבר שאני חושב שהוא אתמול הצעתי המנהי כי העיר לשמש 
  . גיל ממן יהיה המזכיר של הוועדה בנושא להט"בים,

ל חה"מ  בן אפרים ביקש להמשיך לשמש כדירקטור בחברה הכלכלית, מבלי הצורך לשמש כמ"מ, ולטפ חן 
, כפי שעשה בעבר בנושא של רישוי עסקים. סיכמתי ע עם גבי ית ושנשב ביחד עם היועצת המשפטם חן

נכונה. אביטל, כדי לבנות   קונסטרוקציה שהיא קונסטרוקציה 
נראה  ר את תיק הדת, הוא אצלי, אם והיהשומ, זה משה אלמקייס. אני צטרףמחכה לו שינוסף שאני חבר 

, ואני לי אך טבעי, אנ ן נכו ה, י חושב שזה   מקווה שנוכל לראות אותך מצטרף אלינו לקואליצי
י , נשב ונדבר בהמשך. ואותו דבר לך, מר  יש לפעמים דברים שצריכים את ניב חנו התחלנו לקיים שיחה. 

וה, אם זה יסתדר.  ואני מקו  המשך שלהם. 
לי  יהודה פרץ, דיברתי חה"מ נכנס לקואליציה, אבל אתו שלשום, אמר  אני לא אופוזיציה. כרגע אני לא 

ואני נמצא בהחלט זיטיב   . אומר לך אני בפו
 

ן כאן שום סודות, הכהמטרה שלי לארגן  ני רחב. דרך אגב, כולם יראו את המסמכים, אי ו צי ל ומסמך קואלי
י ו  .צריך גם לעבור למבקר המדינהו שקוףגלו

נו יהיו שנים טובות. אני חושב-אני מאוד ואני אומר את זה מעומק ליבי, שהשנים הבאות עלי  מאוד מקווה, 
יותר טוב להיות חלק מתוך בהציבור. אני חושב שהרזה הזמן לעשייה למען שזה הזמן לאהבת חינם.  ה 

. אני חושב  שזה מכובד  אירוע של עשייה. אני חושב שזה מכובד שאנחנו מכבדים את החברים שלנו
, נ . ולכן מאוד משמעותי -שה פה מהלך מאודעשאנחנו מגיעים לדברים בהסכמה ולא בהתרסה. זו דעתי

 לטפל ולהגיד את הדברים. 
 

ים ומשהו אני רוצה להגי . אני מכיר את סטס באופן מאוד אינטנסיבי בשנתי ן דינקי ד משהו לחברי סטס 
נות, אני חייב להגיד  , לא  בהתחשבהאחרו ואני עברנו יות שהוא  ו , כמות החו בזה שסטס שנתיים בתפקידו

איש שקם ש, בראש ובראשונה, איש עבודה. למדתי להכיר אישנים.  5עובד איתם הייתה לאנשים שאני 
ו קר ובאבבו ד  לי להגיד לך. -זה דבר שמאוד. רוצה להכירלעבוד. רוצה לעבוד, רוצה ללמו מאוד חשוב 

, אני חושב שאתה חבר, ואני מאוד מעריך את זה. איך אמרת לי  'מכל דבר לומדים', זה דבר  –דבר שני
 .שאני מאוד אהבתי לשמוע. ואמרת שגם בתוך משברים לומדים הרבה מאוד דברים

 
ואני אומר  את זה פה, אני לא התכוונתי בשום צורה לתת ידי לתהליך שהוא לא אמרתי לך בשיחות, 

לשמחתי, בעבודה הקשה, עם הרבה מאוד מאמץ, הצלחנו להגיע למהלך של הסכמה שאתה מכבד. 
יותר טוב ממהלכים אחרים. מדבר פה מישהו  וזה הרבה   , ו , ואני חתום עלי ו ו ומתן חתום עלי חתום עלי

יודע מה זה. 6.10.96-ודח מתפקידו כסגן ראש העיר, בשה , אני הודחתי מתפקידי כסגן ראש העיר, אני 
, אני חל . ושכן ייפגשו יודעים איפה הדרכים שלנו  ב שאנחנו כבני אדם צריכים לעבוד ביחד. אנחנו לא 

. לכן אני אומר לך, אנחנו עוד הולכים לבלות הרבכאני חושב שצריכים ל ה מאוד בד אחד את השני
ולהגיד תודה רבה על העשייה.  ב,  היום השתדלנו לעשות את זה הכי טו חודשים. אבל אני אומר, עד 
ואני מקווה שנמצא את הקונסטרוקציה הכי טובה  ו יש לך עוד חצי שנה של עבודה קשה ומאומצת,  מעכשי

 להמשיך ולעשות עבודה ציבורית, זה בסיכומו של דבר המשימה. 
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 . מזכירות:3
 :ראש העירייה – יצחק הלוימאיר 

  .שלא בשכרמינוי חה"מ מתן בארי למשנה לראש העירייה,   3.1
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 :2/30/14החלטה מס' 
 מאושר

 
ת  3.2 יו ו 17בהתאם לסעיף  אצילת תפקידים וסמכו  לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגני

בתחום  אצילת סמכויותראש העירייה, שלא בשכר, משנה ל, מתן בארימר ל 1975 -ל"הוכהונתם( התש
  אקדמיה.וצעירים  

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 :3/30/14החלטה מס' 
 מאושר

  
 :גזבר העירייה – ן חמואסי ב

 2021לשכרו של הסגן בשנת  שההתחייבות הכספית 3.6לפי סעיף   4/2017בהתאם לחוזר מנכ"ל מס' 
 .של הסגן כהמשכיות לשכרו 2021תקציב ה במסגרתתתוקצב 

 
 :היועמ"ש לעירייה – עו"ד דפנה ישראלי

ו ן  י נעשה כדי נו ן בו המי ק או הנוהל, וכי המועצה אישרה אצילת מהוראות החויה יחריגה או סטמשום אי
ן. נים. סמכויות כדי גוד עניי ני נושא  י בכפוף לבדיקת  נו  המי

 
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו  15לפי סעיף  ,בשכר ,מינוי חבר מועצה מר מתן בארי לסגן ראש העיר  3.3

 07.04.2021המינוי ייכנס לתוקף  ביום  .  במקום חבר המועצה סטס דינקין, 1975 –וכהונתם(, התשל"ה 
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 :30/14/4החלטה מס' 
 מאושר

 
 .212007.04 ביום תוקף  המינוי ייכנס ל -קין למשנה לראש העירייה שלא בשכר ינוי חה"מ סטס דינמ  .43
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 30/14/5החלטה מס' 
 מאושר
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ו  17בהתאם לסעיף  אצילת תפקידים וסמכויות  3.5 יות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגני לחוק הרשו
בתחום צעירים  אצילת סמכויות בשכר,ראש העירייה, סגן  ,מתן בארימר ל 1975 -וכהונתם( התשל"ה

  .07.04.2021החל מתאריך  .ואקדמיה
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 30/14/6החלטה מס' 
 מאושר

 
ו  17בהתאם לסעיף  אצילת תפקידים וסמכויות  3.6 יות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגני לחוק הרשו

יות בתחום  שלא בשכר,ראש העירייה, משנה ל סטס דינקין,מר ל 1975 -וכהונתם( התשל"ה אצילת סמכו
  .07.04.2021החל מתאריך  רווחה ותחבורה.

 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 30/14/7החלטה מס' 
  מאושר

 
 אולם המועצהה אלמקייס וחן בן אפרים יצאו מחה"מ יניב חנו, מש 

 
  לשכה משפטית:   .4

 כנסתת מוסדות אור החיים, למטרת הקמת בילפקודת העיריות, לעמותת  188אישור חוזה להקצאת קרקע בהתאם לסעיף   4.1
 רצ"ב חוות דעת +חוזה על נספחיו – 912חלק ממגרש  39חלקה  40121בגוש 

      
 התקיימה הצבעה:

 חברי מועצה( 14פה אחד )
 

 :30/14/8החלטה מס' 
 מאושר

 
 

  אולם המועצהיערית אבוטבול ודובי כהן יצאו ממומו ביטון, חה"מ 
 
 
 :ועדות עירייה -ישור פרוטוקולים א

  06.09.20מיום  04/2020אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס'   2.3.1
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

  :30/14/9 החלטה מס'
 מאושר
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 06.09.20מיום  2/20אישור פרוטוקול ועדת בטיחות מס  2.3.2
 התקיימה הצבעה:

 אחדפה 
 

 :30/14/10החלטה מס' 
 מאושר

 
 גזברות:. 5

  רצ"ב –אישור תבר"ים   15.
 תכנית תקשוב לאומית –שידרוג ציוד בי"ס  – 1107תב"ר מס'  

 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 : 30/14/11החלטה 

 מאושר
 

 תכנית התייעלות –הלוואה לכיסוי גרעון  – 8101תב"ר מס' 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 :14/30/21החלטה מס' 

 מאושר
 

 סגירת מרפסות אשכולות פיס בגין – 9110תב"ר מס' 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :14/30/31החלטה מס' 
 מאושר

 נגישות אקוסטית חושית במוסדות חינוך – 1042 תב"ר מס'
 תקיימה הצבעה:ה

 פה אחד
 :14/30/41החלטה מס' 

 מאושר
   2020 שיפוצי  -0791תב"ר  מס' 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 :14/30/51החלטה מס' 
 מאושר
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 2020-2019הלוואה במסגרת תכנית התייעלות עיריית אילת לשנים לקיחת אישור    5.2 

 
 בנק: מזרחי טפחות בע"מ

 ₪ 5,000,000סכום : 
 שנה 15 תקופה: 

  0.15%מסלול ריבית: פריים מינוס 
 

 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ:
 ₪ 5,000,000סכום: 

 שנה 15תקופה: 
  2.95%מסלול ריבית: ריבית קבועה לא צמודה + 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד 
 :14/30/61החלטה מס'  
 שרמאו 

 
בבנק דיסקונט כמפורט  בי"ס עציון גברהורים בובחשבון בי"ס מורשה חתימה בחשבון אישור שינוי  5.3 

 :להלן
 

 514926מס' חשבון בנק:  - חשבון בית ספר 
 השינוי המבוקש:    
 25658154בן חיים ענבל ת.ז.  
             022364178טלי חזן          ת.ז.  
  

 8005מס' חשבון בנק:   -  חשבון תשלומי הורים
 השינוי המבוקש:  

 25658154בן חיים ענבל ת.ז.  
 31445521עדי אזולאי ת.ז.                  
 החתימה ממורשה אחד בהיעדר 79157939 ת.ז. חמו בן אסי שלישי חתימה מורשה        

 התקיימה הצבעה: 
 פה אחד 

 :14/30/71חלטה מס' ה 
 מאושר 
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 הנפקת כרטיס חכם לגב' לאה אגם, חשבת אגף לשירותים חברתיים.אישור  .45

 התקיימה הצבעה: 
 פה אחד 

 :14/30/81החלטה מס'  
 מאושר 

 
 רשמה אנריאט זנו

 20:30:ננעלה

י|    מנכ"ל העירייה -פיליפ אזרד  ראש העירייה -מאיר יצחק הלו

 30/14מועצה מן המניין 
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