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 :ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי

 (. 1105) 31/14ערב טוב, אני פותח ישיבת מועצה מספר 
 

. ואני רוצה להגיד לחברים שנמצאים פה, לפתוח באני רוצה ברשותכם, שלא כהרגלי  אמירה אישית שלי
ואנחנוו נכנסתי  ביחד כברת דרך בעשייה הציבורית. יש כאן חברים שהולכים אתנו כברת דרך, 

דיי בחיים הפוליטיים בנובמבר  יו"ר , שנים 27לפני  1993לתפקי יתי  הייתי סגן ראש עיר שנתיים, הי
ואני מכהן כבר  5האופוזיציה   ש עיר. אשנים בתפקידי כר 17שנים, 

 
אני בתוך העשייה הציבורית בהתמסרות. אפשר להגיד דברים טובים, אפשר להגיד דברים  40מגיל 

הייתי איש חרוץ,  ושילבתי ידיים, תמיד  פחות טובים. דבר אחד אי אפשר לקחת, אף פעם לא ישבתי 
ועושה למען הציבור במשך  י. בעשייה ציבור 27שבא  ית נאבקנו על המע"מ, על הטבות שנים משנות חי

 המס, על הדוכנים, על החופים, על המסתננים. 
 

ונות  ניסי ו פה הרבה מאוד  כי בשביל זה אנחנו נמצאים בחיים האלה. ואני רוצה להתחבר הי לעשות טוב, 
יתה כל כך לא חברית, יתשמע, עוד לא הייתה מועצה שה. הלמה שאמר יהודה מורדי בישיבת הקואליצי

, אני חייב להגיד לך שאתה צודק.  לו ואני אמרתי   ושהשמחה לאיד בקרב חבריה היא בעוצמות. 
 

ו אני אומר את זה פה בפנייה לכל ורואים אותנו עכשיו עכשי זו מי שנמצא פה  אני ה. חשוב שנדע את 
היום  יש מצו 19,000אומר את זה עכשיו משום שיושבים   קה, בכל בית יש קושי.בתי אב, שבכל בית 

. ולא  גנו , ושואלים מה קורה בקרב מנהי ורואים אותנו נו  ויש ואנחנו שוכחים שמסתכלים עלי פעמים 
ניבמשנה כרגע אם קוראים לך מאיר, שמוליק,  ד . אלי או י ומה הם רואים? רואים אנשים ששמחים לאי

ויש אנשים ששמ ל, בכאב ענק.  יש אצל חברים. אני אומר את זה בצער גדו חים לאיד על כך שיש בעיה, 
חולשה. ובמקום שתבוא סולידריות ותמיכה הדדית של חברים, אני שומע דברים שאני פשוט המום 

ת חוזקה. והדבר הכי עלשמוע אותם. יש אנשים שנמצאים פעמים בעת צרה, יש אנשים שנמצאים ב
ה שהיא חגיגה בלתי חברית גרוע, כשיש רגעים של חולשה אצל חבר, להתנפל עליהם ולעשות מהם חגיג

ל.   בעלי
 

 . ו כשאנחנו ואומרים אני אומר את זה גם לנו חברי המועצה, מתבוננים בנו הרבה מאוד אנשים עכשי
, הציפייה שלנו מכם אנשי הציבור, תראו לנו את האחדות את כולם קורונה שמטלטל נאבקים עם נגיף

ניות והסולידריות. תשמרו רגע את החלקים הפחות נחמדים  והרעים לעת אחרת. אבל יש אנשים שבצי
ניות  ? נתאפק ובואו נראה איך מסתערים בואו, נסבלת בתקופה הזו, במקום להגיד בלתי מנצלים בצי

ביותר את התקו  פה. הגדולה 
 

יש קבינט קורונה,  ו בתקופה שכל בוקר  יושבים לראות איך אנחנו  במסגרתואנחנו נמצאים עכשי אנחנו 
יעים לתושבים נזקקים בעיר אילת. במשך , . אחד הנושאים המרכזייםמסי סיוע לאנשים  זה סעיף שנקרא 

חודשים אנחנו עובדים בכל האמצעים, בכל הדרכים, לראות איך אנחנו מביאים תמיכה לאנשים 
ויש לנו אלפי בתים  ורצים, והמפרנסים בבית אינם עובדים.  2בהם שזקוקים,  מביאים עוד אנחנו רצים 

ןומחלקים עשרות אלפי  כסף ועוד כסף ו ויעיד .מנות מזו יה   פרידה שלא נמצאת אתנו.על כך גזבר העירי
 

ן  7גייסנו בחודשים האחרונים, כולל לשנה הבאה,  ו לי כדי להביא בנושא.  שלחתי אליכם מכתב₪. מי
בית "ל "לתת"דולר. דרך אגב, חלקם הגדול עבר לעמותת  100,000כספים, הלכנו עד טורונטו, הבאנו 

ו אני שומע₪. . במאות אלפי "רפאל ניםבשבועיאיך רואה ו ועכשי לוקחים את המצוקה הקשה  ים האחרו
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יום הולדת השני בא עם  ביותר של האנשים המסכנים ביותר והופכים את זה לאירוע פוליטי. אחד חוגג 
נים ומצלם שם מוסיקה מזרח ל ר שעכשיו פתאום הסיפו ית. לאן הגענו, חבר'ה? מה, השתגענו?סרטו

נייותר או ₪  10,000 ן  7 , הבאנוחברים?  פחות לתת הפך להיות אירוע עירו ו לי ₪,  20,000לא ₪ מי
יודעים למ כי מדובר באנשים בשקט, בצניעות. אתם   שזקוקים לסיוע. ה? 

 
נו  וע לקחנו את בית רפאל, במקום להחביא ולהצניע את העשייה, הפכנו את זה לאיר –תראו מה עשי

 . ליטי נגיע? מה, אנחנו השתגענו? הפוליטיקה  תסלחופו . התבלבלו הקודים שלנו כבני אדם. עד לאן  לי
 מקדשת את הכל? גם אותם אנשים מסכנים? 

 
, ואני אומר את זה לכולנו בצורה הברורה ביותר, אנא שמרו  י על כל פנים, מה שאני רוצה להגיד, חברי

 . וודאי בתקופה הזו  על צלם אנוש, בואו נשמור כולנו על צלם אנוש. ודאי 
 

זו החלטה שלי ואני אומר את זה הכי ברור בעולם, אני  ו  . שנים הייתי עסוק  17ואני אגיד עוד משהו
יבורית ואני אמשיך להיות עסוק בעשייה ציבורית. עד היום שאני אחליט שאני עובר למחוזות בעשייה צ

, לא . נגמרה החגיגהאחרים. קיבלתי החלטה בימים הללו ו נגמרה התקופה שאנשים , ור מה שקורה עכשי
ן להם ש נים שאי ו הזאת. עכשינפגעים וחשופים בצריח. נגמרה התקופה , ם קשרויפגעו באנשים חסרי או

עוד משהו. אם מישהו חושב גיד איקבל ממני תגובה ותגובה מסודרת ומאורגנת.  כל מי שיפגע באנשים
יטבול ושרץ בידו שהו  התבלבל.  –א 

 
זיציה, מותר להיות  לכן אני מציע, כל אחד שיתמקד בעשייה הציבורית שלו, מותר להיות באופו

, מו , מותר לבקר את יהודה, מותר לבקר  תרבקואליציה, מותר לבקר, מותר לבקר אותי לבקר את אלי
יש סטנדרטים, יש דברים שלא חוצים אותם. אז אני אומר לכולם,  יש כללים,  כל אחד, זה לגיטימי. אבל 
. הביאו אותנו לפה אנשים כדי שנייצג אותם  נזכור מה המשימה שלנו בואו נשמור על הכללים, בואו 

 לא המטרה. ונטפל בהם, לא כדי שנשתמש בהם. זאת 
 

, בואו נשמור  לי להגיד. והמסר המרכזי שאני אומר כאן לכולנו זה ככה הדברים המאוד קצרים שהיה 
יה להערכה, ובואו לא נפגע באנשים שבאמת הם אל ום ש ועל תרבות ציבורית ראו נמצאים על סדר הי

.  הציבורי
 

י עובדי עירייה אנשי ציבור או שמצלמים אותם מוטרדים מזה שמגיעים אליהם  דרך אגב, כאשר פנו אלי
ליועצת המשפטיתאו שמתשאלים אותם, אני נתתי הנחיה מאוד ברורה, ג ד , ם למנכ"ל וגם  להוציא עו

 פעם את ההנחיות מה מותר ומה אסור. 
 

לגיטימי לפעול בכוח השררה כחברי מועצה  . לא  לגיטימי זה השולחן של המועצה, פה להגיד הכל זה 
 זה דבר שהוא מבחינתי בלתי נסבל. ולפגוע בעובדי עירייה. 

 
 :מומו ביטוןחה"מ 

, אני חושב שבמסגרת  ו ניב, אני חושב שבמסגרת שלמה שאתה אמרת עכשי י אני חושב רק לפני שיגיד 
, אני חושב שהמצב צריך להיות תשל מה שאתה אמר ו יה שלא מוסכם גם הפוך  עכשי גם עובדי עירי

  .ינצלו
 

 :יניב חנוחה"מ 
יודע מאיקודם כל, אני  ה אתה מביא את האינפורמציה, בטוח שהטעו אותך. לא צילמתי מעולם פלא 

, לא מבית רפאל ולא משום מקום, אתה יכול לבדוק את זה  ן אף איש מקצוע, ולא העליתי שום סרטו
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יך, אני בינתיים דובר אמת ולא  אני מוריד בפניך את הכובע. או –בוק. תוכיח אחרת  בפייס קיי? תחי
וולם בשקר, שלא כמו אחרים. נתפסתי מע ה  זיצי יו"ר האופו ו"ר ועדת ביקורת, קודם כל בתור  י

הייתי מצפה לא על שיתוף פעולה מלא, אבל הייתי מצפה לשקיפות ולקבל על פי כל  בתפקידים שלי 
ן, אם זה לפי סעיף  , את140די ' וכו מתית אני לא מקבל כל מה טהמסמכים שאני מבקש לקבל וסיס א' 

י? אפשר גם להתעלם מה שקורה כרגע  החברה הכלכלית, בפרט בחברה הכלכלית, אושקשור לנושא  קי
 בחברה הכלכלית, כמו שנוהגים לעשות. 

 
זיציה פניתי אליך במכתב לעשות קואליציית חירום אמ ו"ר האופו י , אני  ן תית ולטפל יבגל הראשו

במה כל אחד מתעסק,  תפקידיםהרטת את יפבמצוקות. אתה מה עשית? שלחת מכתב במייל לכולם, 
איתי אפילו לא דיברת. זאת אומרת, לקחת את המכתב. מאיר, אמרתי לך את זה גם בערב ראש שנה. 

נגד מישהו פה, ובטח למענה הציבורי של הביקורת, או אם  ובטח לא מולך. חוסר היחס, אני לא אישי 
 ה גורר. , זה מה שזתהייתי בתיק אחר, אז בתיק אחר. החוסר יחס והחוסר התייחסו

 
אף הבהרתי בפניך, כשיצאנו בדיוק מהפגישה בערב ראש השנה, שאם לא נקבל מענה לכל המכתבים 
כי גם כשאני שלחתי לממונה על  שנמצאים אצלך, אני אצטרך להוציא אותם ולפרסם אותם ציבורית. 

 המדינה. המלצה של מבקר אני צריך להגיש עוד עתירה, זהשז ולמבקר המדינה, קיבלתי תשובות המחו
 . ן וגם ניצחתי בחוף נפטו . כלומר, הוצאתי מכספי האישי בשביל העתירה   אבל מכספי האישי

 
ום לבד, ברוך ה' בחוץ הי נ ,נשארתי  ום אני לא לבד, הקדוש ברוך הוא אתנו. אבל  זיציה הי שארתי באופו

לי מקבל את הרשמים ואת מה שהציבור אומר לך, אבל אניפה יחיד. לבד, יש  שומע מה  אז אתה או
. לי הוא מוח לי לי 'תמשיך להיות בצדקת דרכך'. א הציבור אומר  , ואומר  ד' 'כל הכבו  כפיים ואומר 

 
י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו

 ל בסדר, מותר לך. ול בסדר, הכומאה אחוז. אז תמשיך להיות בדרכך. הכ
 

ום. את הדברים משום זעקת התושבים אני מצטער, אני הרגשתי צורך להגיד  ברשותכם, נעבור לסדר הי
 אליי בדרך שאני מקבל

 אותם. 
 

 הצעת החוק "איים ירוקים": .1
 

י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
ום רביעי שעבר להעביר את הצעת -אחרי מהלך מאוד בי יש לומר, הצלחנו  מאוד קשה, ארוך, מייגע 

נינו בצורה החוק של חוק איים ירוקים שבעצם מאפשרת לעיר אילת להיפתח.  בי חילקנו את העבודה 
, ולכן גם מצאתי עצמי מבלה בכנסת הרבה מאוד  כזו שאני נכנסתי לטפל בכל האירוע הציבורי פוליטי

צוות של אנשים נפלא לטפל בהיבטים ים והאחרים.  ימים. אלי לנקרי לקח על עצמו ביחד עם   הלוגיסטי
 

זו פשר לתושבי העיר אילת להתפרנבעצם התכנסנו לטיפול באירוע, שהתכלית שלו הייתה לא ס. 
 בתי אב ישב לפחות מפרנס אחד 15,000-בתי אב בעיר אילת, ב 19,000מתוך התכלית. צריך לזכור, 

. זה מצב שהוא ברמה של עיר הוא מצב  שניבתי אב  5,000-שלא עבד, ובקרוב ל מפרנסים לא עבדו
, וכא , יצאנו למאבק חסר פשרות להשיב לעיר בו מצב טי הרקמה החברתית הבסיסית משתבשת. ולכן

 את כבודה בכך שנבנה המתווה הזה. 
 

ואני מניח שאתם מכירים את כל ההצעת ת אוד גדולים, הצלחנו להעביר אמ-אחרי מהלכים מאוד חוק, 
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. לא יכולנו להרש נו , זה לא הדבר המושלם שרצי ו ו מסביב. עכשי או  –ות לעצמנו להגיד האירועים שהי
נו אומרים והכ י כי אם הי ן ערוך ל או לא כלום, הסיכוי שהיה כלום גואו הכ –ל או לא כלום.  בוה לעי

י שהי  חלקים נכבדים מתוך המתווה.   ומהסיכו
  

יכול להניח שמחר. ם על פי המתווה ומתקדמיםהחל מהיום אנחנו בעצם פועלי ים, המערכת -אני  מחרתי
יותר בתחום של תהיה כבר  נוחה לתת רווחה לתושבי אילת במה שיש. אנחנו רוצים לראות  ו מאורגנת 

כי אטרקציות במקומות פתוחים מאפשרים.  יותר אטרקציות במקומות סגורים,  המסעדות, רוצים לראות 
כי כרגע מאפשרים את המסחר בחוץ. יש עוד מ יותר מסחר,  נוך רוצים לראות  שימות. רוצים מערכת חי

, יש כאן שורה של אתגרים.  שתפעל לכן  בטבע ובחוץ. 
 

 , ו וח  נותניםשזה מה שקורה עכשי ובטו ן החוק, כדי לעשות הערכת מצב.  נו כי ום  ים, מי פרק זמן של שבועי
יותר, או שהולכים אחורה, זה תלוי במצב 2-הזה יבדקו אחד מה לי שיהיה בעיר. ולכן: או שפותחים   החו

כי בלי זה, כל השיחה הזו הופכת להיות הצורך לשמור על חוסנה הבריאותי   . של העיר אילת הוא קריטי
ויבחלקת האלוהים שלו יעשה את המכל אחד שיחה לא רלוונטית.  ימים  10המיטב, כדי שנוכל בעוד רב 

יושבים מול גורמי המשרד, לבוא להגיד  , בואו  –בערך, כשאנחנו  נו חברים, עשינו את אשר מוטל עלי
, כי יש כאן עיר בשלה, תאפשרו לנו לעשות  עכשיו תאפשרו לנו יש כאן קהילה בוגרת יש כאן עיר בוגרת, 

. זו התקווה שלי ן וחים הנראים לעי   .עוד פעולות בטו
 

לן לידו. למנכ"ל,  צריך להגיד פה תודה גדולה גם לאלי ולכל הצוות שנתן שעושה עבודה חדידה אי
ואני מאודאנשים ועוד הרבה  יוצאת מן הכלל טובה, בצלאל טרייבר נוכיח -טובים,  מאוד מקווה שבאמת 

 את עצמנו בצורה הטובה ביותר. 
 

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
נו להקדים את פתיחתה של אילת,  אני אגיד רק כמה דברים לגבי החקיקה והתהליך. קודם כל, רצי
וברור לכולם, גם לפי מצב התחלואה בישראל וגם לפי השלבים שקבע קבינט הקורונה לצאת 

 מהמגבלות, שאלמלא החקיקה הזאת, אילת לא הייתה נפתחת. 
 

ירותאילת  , וזה תרי שאלמלא החקיקה, אילת לא הייתה נפתחברור לגמ .נשענת רובה ככולה על תי
, אבל העיר הרוויחה לפחות לדעתי חודש ימים  וחנו יודע כמה שבועות הרו אומר במבט קדימה, אני לא 

 . וזה משמעותי  בפתיחה שלה, לפחות חודש ימים, ולדעתי עוד יתברר שיותר. 
 

ין הזה, אנחנו רוצים להשיג רציפות, רצף של פעילות של העיר,  ג בעני נוסף שאנחנו רוצים להשי דבר 
וגדלים בארץ או בכלל החלטות של קבינט הקורונה,  מבלי להיעצר שוב. בגלל שיעורי תחלואה שהולכים 

, אנחנו הולכים לפיילוט של חודש ימים, תהיה  לנו כאן אני חושב שאם המהלך הזה יצליח, ותזכרו
היום, מה שאף אחד לא הצליח עד היום.  הזדמנות בעצם לחיות לצד הקורונה. מה שלא הצלחנו עד 

 בעצם לחיות לצד הקורונה מבלי להיעצר, מבלי להכניס מגבלות. 
 

, אני רוצה להגיד לכם, תושבי אילת מתנהגים למופת. המשמעת העצמית, הערבות ההדדית,  דבר שני
ן לזה אח ורע. אני אתן לכם דוגמא. ביוצא מן הכלל. אני חוש נים נבדקו לא פחות  3-ב שאי ימים האחרו

יודעים כמה נמצאו מאומתים?  3,600-מ יום 2אנשים. אתם  היום. שלשום אפס,  ל, אחד  , אחד אתמו
יודעים מה זה אומר? פחות מעשירית האחוז. תזכרו שבארץ זה  ן  2-2.5קודם לכן אפס. אתם  י אחוז עדי

 י מאומתים. שמוצאים באקרא
יעות  אנחנו עושים פעולות, בתכנית העיר הירוקה סיפרתי לכם בישיבות הקודמות, שעוזרות, שמסי

. אבל תושבי אילת מתנהגים למופת וחשוב להגיד את זה. מה אנחנו רוצים עוד להשיג בן ,  ?כמו אכן
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נות, יש פתיחת אטרקציותשוחררו קצת מגבלות. מעבר לפ מסעדות בשטחים  תיש פתיח, תיחת המלו
וכלו לצאת לעבודה. במקום שבארץ יש  י היום גם אישור שהם   4הפתוחים, הספינות הצלחנו להשיג 

ג, יהיה אפשר  וגם הבי מ"ר, הנמוך  7על כל  1איש או  20אנשים, כאן אצלנו בכל המסחר הפתוח 
, לאט יוצא מן הכלל. זה רק ההתחלה, תזכרו  לאט. -מבניהם. וזה 

 
ום יצאנו לדרך יודעים, בעצם אנחנו צריכים להתחיל לאכוף את החוק. אנחנו  הי באופן רשמי. אתם 

יחסית, לא הרבה תנועה.  יום קל  ה  ום הוא הי הי מחר תהיה שעת מבחן אוכפים את החוק, לשמחתנו 
י מחלק גדול מההצלחה של המתווה  .חשובה. אנחנו נהיה שם כולם ה יקרה בכניסה לעיר. גם תלו

נצליח להתגבר עליהם, גם בבדיקה של האנשים אנחנו רוצים בסוף לבדוק, ים שואנחנו מקובפקקים ש
יכנסו רק אנשים בריאים. וגם באמ גיים שאנחנו מכניסיםאנחנו רוצים באמת שי לו כדי להקל  צעים טכנו

ייבו על התנועה יכנסו במסלולים ירוקים, הם  י ו . קו מראשדלהביא לכך שבעצם רוב האנשים  הי כרגע י
ן ובנאות מדבר. שדה , ביוטבתהמהירות מחר בבדיקות   רמו

 
זיה ואנחנו כבר יצאנו בפרסום,  וי היום גם הוצאנו רואים בטלו שאלות ותשובות מסמך בכל האתרים. 

בין אם הוא תייר ובין אם הוא תושב. אפשר להיכנס  בן אדם יכול להעלות על הדעת,  לכל השאלות שכל 
ני מיוחד שיענה לכל השאלות, כמובן גם של חנו מוקד ל שאלה יש תשובה. פתולראות ממש, על כ טלפו

וגם של אילתים.  ירים   תי
 

גיים שיעזרו לנו בהחלט להעביר את האנשים מהר ככל  לו אנחנו שמים את יהבנו על האמצעים הטכנו
יוכל לראות שם  גיע למחסום  מסלולים לתושבי אילת,  2האפשר מהמחסום במסלולים ירוקים. מי שי

 , ולראות את  2מסלול לרכב ציבורי ים, אתם מוזמנים לבוא   . זה במקוםמסלולים לרכבים פרטי
 

 :יניב חנו חה"מ
זו הצעה קטנה, בשביל שלא תהיה עוגמת נפש גדולה למי שמגיע מהמרכז , -אני רוצה לתת אי ן צפו

ון כמו בצומת הערבה שלט לי לחשוב על רעי שאומר שמי  -ובכניסה לעיר שולחים אותו חזרה הביתה, או
יגיעובדיקה  שלא מחזיק ויחזרו הביתה, שלא  ו אז שיעשו פרסה  יפים סתם  באמת כל  הביתה.יחזרו עי

 הכבוד לך, סליחה שלא אמרתי לך מהתחלה. אחלה עבודה.
 

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
 אני חושב שאפשר לשים שלט כזה. לתאם עם מועצה אזורית ערבה ולשים שלט. 

 
 משנה לרה"ע: – מתן באריחה"מ 

חודשיים. אני לא רוצה מה שנקרא, -הפוזיציה שאנחנו נמצאים בה, לא חשבנו שנהיה בה לפני חודש
ניי הכי קריטי  . בעי נותנים להם אצבע והם רוצים את כל היד. אבל יש עוד כמה תחומים שלא נפתחו

וח איפה זה עומד?  –כרגע, כמו שכולנו חושבים  ו די יש  נוך.   זה החי
 

י      :העירייהראש  –מאיר יצחק הלו
יודעים שנפתחות גם כיתות ה ן -'קודם כל, בשבוע הבא אתם  ל ולד"ר שרו . אנחנו הצענו לשר אתמו ' ו

ובריאות. זאת אומרת, לנצל את  ים שיהיה מה שאנחנו מגדירים קפסולות טבע  ני מתווה לחטיבות הבי
ן מודל, יש כבר מודל. עטופה בטבע ובשטחים פתוחים. הנח זה שהעיר  תי את ד"ר גניאל להכי

 
, כמו שאמרנו ללימודים  ייתנו לנו בפעימה הנוספת את היכולת להכניס את הגילאים הללו אם והיה והם 
ום בעיקר בגילאי חטיבת  הי לילדים  יודע מה קורה  כי אני  בשטח, מבחינתי זה יהיה הישג חסר תקדים. 

ים, שהם צריכים להיות בשונה מכא ני לו שיותר מבוגרים שיוצאים לעבוד. אבל זו שכבת ההתייחסות בי

mailto:anriet@eilat.muni.il


  מזכירות העירייה 

 anriet@eilat.muni.il      |     8810001 , אילת 14ת.ד.      |     109/46367-08טל.      |     עיריית אילת 

ואי ונצליח.  ביותר, והלו  המשמעותית 
 

  :סגן ראש העירייה –יהודה מורדי חה"מ 
הן בבגרות, גם את זה אנחנו רואים.  , באמת תושבי העיר מתנהגים  היות ואנחנו במבחן של חודש הבנתי

גיעוהצפי ש יגיעו  י ן להם לאן לנסוע, והצפי הוא שבאמת  כי מן הסתם אי ירים תושבי הארץ,  ן תי המו
ירים.  יפיצו אני מציע הרבה תי שנפנה לכל בעלי העסקים שיש להם שלטי ענק, בעלי המסכים הגדולים 

 .מבקש לקצר את הזמן. אני כל כמה דקות כפי שהרשות עושה עם הרמקולים
, בואו נעשה כמה שיותר מאמץ.  אנחנו בחודש ן ו סי , צריך ני ני ההישג הזה. לכן ו ההישג הזה הוא דמי

לרתום את כל בעלי העסקים וההסברה, הסברה מיוחדת שהם יהיו השגרירים של הרשות, של משרד 
 הבריאות. אם נצליח לעשות את זה, יהיה לנו שקט. 

 
י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו

 יש כאן בקשה של שמוליק שלם, גם כן אמירה אישית. 
 

 :שמוליק שלםחה"מ 
, סימה, קודם כל ברכות  יודע כמה עשיתם. אחד הדברים הטובים ביותר אני חושב מאיר, אלי אני 

 .ששמעתי שמועצת העיר עשתה בתקופה האחרונה, שאפו
 

ן, התעוררתי למראה בלילה של מוצאי שבת לקראת בוקר  לי לתוך הביתיום ראשו ושמו  מזעזע, שנכנסו 
ל, אולר מפחיד לי אולר קפיצים ום., בתוך הבית פתוח, אולר גדו , אני  בקטע של אי כמובן לא היססתי

לי חובות ן  יבים. אי ו לי או הי לי אויבים בחוץ, בטח עד שהגעתי לפוליטיקה לא  נים,  לא ידעתי שיש  לעבריי
נים. גם אף  לי חובות גם לא לעבריי ן  , לא ידעתי שאני מאוים. אי לי  אחד לא חייב 

 
יודע.  מסרתי להםהגיעה משטרה,  את כל הפרטים. כמובן סיפרתי להם כל מה אני חושב, כל מה אני 

ואם יש דבר שאני  ן לי ספק בכך שזה קשור לפוליטיקה.  אמרתי להם שלדעתי זה קשור לפוליטיקה, אי
לי לשמוע את כל כך עצוב לדעת, שיש דברים כאלו בעיר. ישר הת קשרתי למאיר, ומאיר אמר לי כואב 

יודע, שקיבל איזה  ני  ן או זה, מי כמו  רימוני רסס לחצר.  2רימו
 

נו את הגבולות. שמענו על ראש ממשלה שנרצח, אז מה זה ראש עיר? כאילו אנשים,   אני חושב שחצי
ו לא לקחתי תפקידים פשוט נהיו מטורפים. כולה בן אדם מתעסק באיכות הסביבה, בחיות, אני אפיל

נים. חיות, בעלי חיים, להאכיל אותם. איך מגיעים לזה? איך אפשר להגיע לזה? באמת באמת , של בניי
 שלא האמנתי שאני אגיע למצב הזה. 

 
לי עם הממ"ר  אני חושב יודע איך מאיר, או  שכל אחד ואחד מכם אמור לדבר אתו עם הסביבה שלו ולא 

 כולנו ביחד, שדברים כאלה לא יחזרו על עצמם. 
 

  :סגן ראש העירייה –יהודה מורדי חה"מ 
.  ,מהמועצהשלנו ביחד אני מסכים עם שמוליק, אני חושב שצריכה לצאת קריאה  י נו גי אני נלחם של 

. חופשי עושים  ן הזה שדם של פוליטיקאים הוא הפקר במדינה שלנו י , בעני שנתיים בשלטון המקומי
ן המקומי מר מכתב בנושא שלחתי  מאיימים, יכולים לעשות לנו הכל. נזקים, ים ליו"ר השלטו  . ביבסחי

, סוגרים את כל הרווחה. כשפוגעים באחות, סוגרים את בתי החר שכא לים, ופוגעים בעובד סוציאלי
ורופאים. רק אותנו השאירו ככה. אנחנו כמועצה צריכים  מרכז של ראש העיר לפנייה בכתב אחיות 

ויראו ייראו  ן המקומי, למען   .השלטו
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ן כי גם לי זרקו רימו ניתי בסטה אחת. כי . הלם אני מדבר גם מכאב  זרקו  200-300מאיר פינה, כמה פי
ן לו  , זאת מאיר, רסס. לכן באמתרימו  מר ביבס הזדמנות שמועצת העיר תקרא ליו"ר השלטון המקומי

ין הזה, שייתנו גב לאותם חברי מועצה.  לו לעשות משהו בעני  שיתחי
 

 משנה לרה"ע: – עו"ד סימה נמירחה"מ 
ליפ ן ז"ל פי יושבת  עירו  . היה סגן ראש העירייה, מלח הארץ שאמר 'מה שרואים מפה, לא רואים משם'

 שנה. אני יכולה למנות לכם מה עשיתי בעיר הזאת, בהתנדבות.  30פה חברת מועצת העיר 
 

, נשק, יד הבית, אולר ל כשמדברים על למצוא ן ז. בסדר.כשזורקים סכי לי זרקו חזי כאשר אבל  גם 
בי Facebookב  -לכל אורך חייה, לא רק לעיר הזאת תורמת לעיר הזאתש מא, סבתא, אישהיא - מטיחים 

זנותיות, וקוראי לי בשמות גנאי, שמות  . ם   לא שמעתי אף אחד שבא ואמר משהו כאן
 

ו ן של-גם כאשר עכשי ו ו"ר הדירקטורי י הייתי  נים כולנו עוברים מהפכות. אני  ו בימים האחרו , חכ"א עכשי
יניב הרבה  יושבת ישב איתי  ניסיתי לעשות את הכי טוב. אני   , שנים. ועשיתי, לפחות למיטב ידיעתי
וכאשר עבר נים לא ראיתי ולא יםנו את הטלטלה הזאת, בימים האחרונבהנדסה,  , בשבועות האחרו

י  לי שמעתי חבר אחד שהתקשר אלי  . מחבקים אתכם בחכ"א סימה, את צריכה עזרה? סימה, אנחנוואמר 
 

יה הציבורית ובעשייה הכבאמת ליבי אתך, אנ ל כך וי מכירה אותך שמוליק הרבה מאוד שנים, בעשי
בילדים שלי והנכדות  ,אבל כאשר אניאיכות הסביבה. י ואתה מחוברים אליה, שזה באמת, טובה שאנ

, קיללו את  , קיללו אותנו , והילדים של עוד כמה חברי מועצה פה, שאנחנו נקראנו שלי והילדים שלו
מהקרן  $ 100,000זאת סימה נמיר. הבאתי יד רוז'ה  המשפחות שלנו. אף אחד פה, מי שהקימה את

יחד עם  ניב חנ כאשר, הצופיםהעולמית הצעירה  י ועדה וביקש ממני  לנכים, פניתי למאיר  להקים 
 –והקמנו את המועדון הזה שהוא היה אז בנושא של נגישות. אבל אז לא ראיתי אף אחד שבא ואמר 

האישה הזאת או האנשים האלה באים באמת ממקום הכי נקי בעולם, הכי נקי בעולם, ואף אחד לא יכול 
ירצה להיות להגיד שאני עומדת בזה בגבורה, אבל אני עומדת בזה גם בכאב. בכאב, כ י אף אחד לא 

 חבר מועצה, ואף אחת לא תרצה להיות חברת מועצה. 
 

ס לו הנשק הזה, הוא לא רק נשק של  , יש גם נשק אחר, שקוראים  ן שכל אחד מרשה לעצמו  Facebookכי
. להיכנס ולקלל  , אז אני ולהכפיש אותי ייבנה פה בית כנסת לא חוקי כאשר אני שומרת על החוק שלא 

וגם. ערבייהבת של  יש להב,  ן יש בה להב, אבל גם למילים  יש כוח, כוח משחית.  סכי  למילים 
 

, אני באמת מצפה מכם, שכאשר אדם נפגע  י ל ואפשר להגיד הכ בוא נקום כולנו,אני מצפה מכם חברי
לי, נו  זיציה והייתי בקואליציה, פה. תאמי יתי באופו אני חברת מועצת העיר,  1988משנת אני  אני הי

ן ולשמוע את המילים האלה, ולשמוע שאתה מותקף,  .שנים 4-5להוציא  לישו רוצה להגיד לכם שללכת 
ום.   אם חס וחלילה שמים לך אולר כזה, אז לי שמו הרבה מאוד זמן, עד הי

 
ל , זה לא פסו וכאשר מישהו כואב לו , רק מילה טובה, רק 'אנחנו  ,כאשר מישהו במצוקה,  ן תרימו טלפו

יודעת מה יקרה מחרתיים,  נים'. אני לא  . העובדים שלנו, העובדים אבל זה לא משנהמחבקים ומאמי
 בהנדסה, העובדים בחכ"א, הם לא אשמים, חבקו אותם, תגידו להם מילה טובה. 

י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
 טוב, סימה, תודה, הדברים נאמרו מלב ונכנסו ללב. 

 
 :מומו ביטוןחה"מ 

ואותו אגף הנדסה שאאם  ו מאוד  תכבר זה נפתח  יכול להגיד לכם,  .מעריךחלק גדול מעובדי אבל אני 
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וק מאותו מקום שהצגת את הדברים, אני מרגיש מותקף כבר תקופה ארוכה מאוד על ידי עובדי  בדי
יודע מהעיריית אילת, אפילו   ?עובדים באגף שלך, או שנשלחים או אני לא 

 
  :סגן ראש העירייה –יהודה מורדי חה"מ 

 זה דבר חמור מה שאתה מרגיש. מה שאתה אומר.  אני לא מקבל את
 

 :מומו ביטוןחה"מ 
אבל זה מתוך המערכת עצמה שאני  זה מתועד, יהודה. אני מצטער, אני לא מדבר על פוליטיקאים.

ורה, וכל אחד תופס מקלדת  שם Facebook -ב חבר מועצה, ואני לא מדבר על מה שקורהיושב בתור  י
נורמאלייםפחויותר/ יש כאלה . אבל /ת,  לי כלל עולמי , או , זה כלל ארצי ים. לזה התרגלנו נורמאלי לא 

יושב, כביכול  למעלה, במועצת המנהלים של מכשזה בתוך הבית שלך או בתוך המערכת שבה אתה 
יותר.  ד   אותה מערכת, אז אני רוצה להגיד לך, אני מרגיש פגוע עו

 
 משנה לרה"ע: – מתן באריחה"מ 

וגם להתנצל, אני את שמוליק שלפתי  מהבריכה  י  וידו אני רציתי קודם כל לחזק את שמוליק ולהודות 
לי 'מה אני צריך את זה בחיים?'  . והוא אמר  ץ איתי למים' לו 'בוא קפו ביד, ואמרתי  בבגד ים עם בירה 

ים. ואני ים הציבורי נות, כדי שיחזור לחי לא מתבייש  הצלחתי למצוא אצל שמוליק את התשוקות הנכו
ר  להגיד, הוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך. אנחנו כסיעה עומדים אתו באש ובמים. ובמידה והסיפו

ויתפתח, אנחנו עד הסוף באותה סירה.   הזה ילך 
 

י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
ן של חיים ארוכים מאוד שלי כאיש ציבור ותי ו לי הכי ותיק שמוליק, אני רוצה להגיד לך ולכם, מניסי ק, או

לי גם הכי מבוגר. בסוף וירה החברתיש לגיטימציה בסוף זה כמה , או ית לעשות את הפעולות האלו באו
ביותר,  ? קהילתית ום, כשלנואני אומר פה בצורה הברורה  ן להי נכו   ! כראש הקהילה 

 
עם כשבן אדם אחד עושה  .מטילים צל גדול סימן שהשמש שוקעתיש משפט שאומר שאנשים קטנים 

ואם,  זורק כל מיני הערות וארבעה חברי מועצה באים ונבהלים מזה, סימן ששקעה השמש.  ו  , המדיה הזו
כי הדה  לגיטימציה-אם יש אווירה של אי חוסן חברתי, באים האולרים ובאות המדיות החברתיות 

צ . ולכן אני אומר, על זה   ריך להתקומם. איךשנעשית מקבלת לגיטימציה וזה הדבר המסוכן
 . ים? לא בשמחה לאידמתקוממ

 
י  תהתקשרשת, כמו שאתה הרג זה בדיוק מה שנאמר פה, קורה לך משהו? בדיוק לקבל תמיכה אלי

. ואמרתי לך משפט אחד,  י בו גי יפרוץ"ו כן  ו כן ירבה  נו  ויענו  . עשו לך, לרגע אחד אל תיתן למישהו"ככל 
 .אגב, זה צומח אצלנו לא במקומות אחרים, שלא נתבלבלדרך . שיחשוב שאתה נבהל מהפחדנות שלו

 
לי  ,כל אחד, שילך מפה הביתה ן  גיד מה תרומתי לאולר של שמוליק, כל אחד, ותאמי י ו יסתכל במראה 

ישירה היא תרומה בלגיטימציה שנותנים לאותם אנשים  .יש תרומה. גם אם היא לא 
 

י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
י, מתחם ירושלים, יציג את זה מהנדס העיראנחנו עוברים  נו בי י  נו  ,לנושא הבא ברשותכם, פרויקט פי

נג' ינת שאתה עושה כמהנדס ש ,אסף אריכא אי זאת הזדמנות גדולה להגיד תודה רבה על העבודה המצו
 יישר כוח.  העיר,
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 ב"רצ)  עירונית להתחדשות מקומיות רשויות מסלול אישור – אילות ירושלים מתחם – בינוי פינוי פרויקט 1.2
 (1976 - ו"תשל, משפטי יעוץ)  המקומיות הרשויות לחוק( ג)7 סעיף לפי משפטית ד"חו+  תכנית

 :מהנדס העיר –אסף אריכא אינג' 
ן אנחנו נמצאים פה ב ו ון שנדי ירושלים השלמהלקראת מי . -י לפרויקט של צומת  ן ון ראשו מי  אילות, עבר 

 
כדי לעשות תב"ע לצורך  , תקציבמהרשות להתחדשות עירוניתהמטרה שלנו בעצם היא לקבל 

נית על המתחם. עיריית אילת שנתיים האחרונות תכנית אסטרטגית הכינה במהלך ה התחדשות עירו
נית ים הוועדה המחוזית אימצה אותה כמסמך למדיניות להתחדשות  ,להתחדשות עירו שלפני כחודשי

 עירונית. 
 

י ותמ''א מוותרו במסגרת התוכנית הזאת א נו בי י  נו ן כלים  38ופו כלים חדשים שהם לא רק פי ו אלא מגו
נית.  מתחם אחד מהם זה המתחם הזה, גדול ואותרו מתחמים שהם מנועים לצמיחה של התחדשות עירו

 .אילות-ירושלים השלמה
 

מספר מבנים ישנים וגם אזורים פתוחים, המטרה הקו הכחול הוא התחום המוצע לתוכנית, הוא כולל 
נוי עם קרקע משלימה י בי נו לייצר שם פרויקט של פי  מה שאפשר לראות זה שיש. בסופו של דבר תהיה 

ייעודי קרקע קיימים ן של  ו  חום, מסחרי, מבנים של מגורים ואזורים פתוחים.  :פה מגו
 

יצר צורך  י הוא מי נו בי י  נו לי פי ובנייה צריך להבין שכל מבנה כזה חדש שנכנס, אם מכניסים אותו במכפי
ן יכולת של המתחם הזה להכיל  בי ן  זו יש פה מן סוג של אי נוספות.  נוספים וקרקעות משלימות  של מבנים 

הדבר הזה נבדק מבחינה כלכלית שמאית . ם במינימום של קרקע משלימה נוספתבנייה חדשה בפני
נותרו בה מספר מתחמים כאלה, המתחם  נית.  הזה אגב בתוך אותה תכנית אסטרטגית להתחדשות עירו

נות הרגילות.   הוא גם מיוחד בזה שהוא נמצא על התפר שבין מרכז העיר לבין השכו
 

נית למעשה, אנחנו רוצים להתקדם ל ון שני  אשרתמצב שבו הרשות להתחדשות עירו מי לנו שעברנו 
 .ע שהיא הבסיס להתחדשות עירונית"ולכן אנחנו זכאים לתשלום עבור הכנת תב

 
 נושאים הבאים: בצת העיר צריכה לקבל למעשה החלטה כדי שזה יקרה, מוע

יות מקומיות.  .1 בו הרשות להתחדשות מסלול רשויות מקומיות לתמוך בקידום הפרויקט במסלול רשו
 .''ע שנערכת על ידי הרשות המקומיתעירונית מממנת תב

כדי לאפשר כדאיות כלכלית בפרויקט, הרשות, מועצת העיר צריכה להחליט שבבוא היום אחרי  .2
 שתמצא בדיקה כלכלית, היא תהיה מוכנה לתת פטור חלקי או מלא להיטל השבחה. 

ייעוושיא .3 ניהולו כקרן  ו  דית למטרת הפרויקט. ר פתיחת תב"ר 
ים, לתמוך בהיותו של המתחם ראוי לקבל מגרש השלמה, זאת אומר .4 ת שמתוך השירותים העתידי

 קעי ישראל ביחד.מה שיידרש כמגרש השלמה יאוחד לפרויקט, זה כמובן מה שעושים עם רשות מקר
 ה הכלכלית. חברה מנהלת, החבר ינוימ .5
 

י   :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
נכנסים לשום רזולוציה של תכנית, בעצם מה שיש  ון אסטרטגי, אנחנו לא  זה  כאןמדובר פה כרגע בדי

ן ולהתייחס לכל שאר הדברים. יש  ארוך.תהליך  תלהתח נוכל לדו כשניכנס לרזולוציה של תכנית אז 
 .של התחדשות עירונית שהמועצה מאשרת תהליך התנעה כאן מהלך

 
 סגן רה"ע: – יהודה מורדיחה"מ 
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, הבנתי מאסף שיש את התוכנית הכלכלית גם אבל אני מסתכל אסתטיקה, למה זה לא  אני השאלה שלי
ינים האלה, אחר כך מה יעשו? למה לא לקחתם קטע , קובייה אחת שלמה למה לא עשו גם את הבני
יפה שאתה  ? נשים להם , יודע שאתה עושה את כל העבודהמרובע  יגידו השכנים האלה שם עכשיו מה 

ן תב''ע לת בי ן חוצץ  וזה בסמיכות אליהם. הכביש יכול לשמש מעי ב''ע, מנופים, תביא להם טרקטורים 
 למה לא עשיתם את זה?

 
 :מהנדס העיר –אסף אריכא אינג' 

ן כולל מבנה רכבת ן -החלק התחתו בין רחוב אילות לבי בצלאל. האזור הזה כולל מבנה רכבת אטליז  זה 
ו מצריכים מגרשי השלמה ור שהי די יחידות  וכאלה שלא היה פרויקט,  -עם כמות מאוד מאוד גדולה של 

 הכדאיות הכלכלית, זה השיקול.היה מבטל את פשוט 
 

 :מומו ביטוןחה"מ 
ן שמי  ים, הדבר הזה אני מבי , או בינתי ן י אני רציתי לשאול, קודם כל גם כמחזיק תיק השכונות עדי

י או נכון?שתכנן אותו זה חברת פז כלכלה  הדבר הזה, קודם כל זה בכלל לא הגיע דרך מנהלת  .קי
נושם את השכונות האלה  , שחי ו נות, נחום סרי שנים ובסדרי  10השכונות, לא התייעצו עם מנהלת השכו

נוי כאלה ואחרים יש באזורים אחרים בעיר.  בי י  נו יות של מנהלת השכונות לשיפוצי בתים או פי עדיפו
גיד לך שיש סדרי עדי י יות אחרים מאשר האזור הזה. אם תשאל אותו  בניינים  602-ו 601פו ן  י אלה עדי

י.  נו י בי נו דווקא פי ולאו   שיכולים לעבור שיפוץ 
 

. , סינג-שני בעיר, שאחד היה סינגאיך הכניסה לפרויקט שהוא ה כן הגיע מאיזושהי החלטה, זה השני גם 
 .המנהלת לא קשורה בכלל

 
י   :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו

נים.אני רוצה  נות הו פעם אחת לעשות סדר בעניי תיקות והייתה לי הזכות להקים את מנהלת השכו
קודם כל מי שמנהל אותה זה הנהלת העירייה, היא לא  שבאמת שחקן נשמה., ולמנות את נחום סרי

נות הו נהל ההנדסה כדי יצריכה להיות חלק מתוך ממקור ותיקות במתנהלת מעצמה. מנהלת השכו
 וד בשזירה ובתיאום. בלע

 
ניות מתאריות ברמה הזו, אסטרטגיות, מי שמתכנן  המנהלת עושה עבודה מצוינת אבל כשדנים בתכו

 . נהל הנדסהיותיקות, מי שמתכנן את העיר זה מואת העיר זה לא מנהלת השכונות ה
  

מ ני ומי שמתכנן את העיר זה  ן עירו  .נהל הנדסה בכפוף להנהלת העירייהייש כאן תכנו
 

 :יניב חנוחה"מ 
אני ראיתי את ההדמיה של הדבר הזה, זה נראה מהמם בהדמיה, באמת. אני רוצה לחזור רגע למה 

לי כשראיתי את השרטוט.   שיהודה התחיל ברישא כי זאת השאלה היחידה בעצם שהייתה 
 

, היחס  ן ן נכו יודע אם אני מבי י אני לא  נו י בי נו אומרת זאת  שמתפנה. זאת אומרת מגרש 1:8הוא בפי
נצטרך קרקע  על הבניינים הישנים שבחזית הכביש, בגלל שיש מספר קומות ואזהשיקול לא ללכת 

 יותר גדולה. משלימה 
 

לו אם נכנסים פה להליך  קודם כל למה לא? אני חושב שזה מתבקש באזור הזה בפרט ואני בטוח שכאי
זה, וזה הרבה שנ 'ע וכל  ועוד של שנים של תב''ע, תכנית מתאר ותב' שנים קדימה,  10או  7או  5ים, 

ו נראים שם ממש, ממש לא טוב,  שנה,  20שנה כשהפרויקט הזה יסתיים, או  15בעוד המבנים שעכשי
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ד.   זה יהיה פשוט בתוך שכונה אחת, חדש זקן מאו
 

, שהקו הכחול צריך להגיע עד הכביש להפעיל את שיקול הדעת לגבי התיחום של המקוםבקש, הייתי מ
בן   .שצריך לאשר את התקציב לתב''ע כדי להתחיל לעבוד על זהכמו

 
י   :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו

ואני מציע-ההערה תירשם  .נבחן את זה בהמשך -ההערה שגם אתה וגם יהודה התייחסתם אליה 
 

: יניב חנו  חה"מ 
ל , יש משהו עו"ד יש לי רק שאלה קטנה  יעוץ משפטי י יש פה איזה הערה שיש פה  להאיר את קורקוס, 

בייעוץ משפטי או שזה סטנדרטי ואפשר להצביע רגיל? נו  ני  עי
 

 :קורקוסעו"ד שמואל 
החוות הדעת ככל שאני  ,ההסכם לה בצירוףאת חוות הדעת ש, יועצת המשפטית העבירה לכל החבריםה

יכולת להפנות. יש לך איזה שהן שאלות, אז מן הסתם   כל מה שכתוב בחוות הדעת, כתובה. סבור אם 
 

י   :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
 מר פה, אנחנו לא נראהכתבה את זה, זה מופיע. דרך אגב זה אירוע מאוד מאוד חשוב כמו שנאהיא 

ו, אנחנו באת זה מחר, זה ת  ם יצרנו תהליך של התנעת מהלך.צעהליך ארוך שהתחיל עכשי
 

 הצעת החלטה:
יות מקומיות .1 נית מממנת תב''ע בו , לתמוך בקידום הפרויקט במסלול רשו הרשות להתחדשות עירו

  .הרשות המקומית שנערכת על ידי
מועצת העיר צריכה להחליט שבבוא היום אחרי שתמצא בדיקה ר כדאיות כלכלית בפרויקט, לאפש .2

 כלכלית, היא תהיה מוכנה לתת פטור חלקי או מלא להיטל השבחה. 
ייעודית למטרת הפרויקט. אישור .3 ניהולו כקרן  ו   פתיחת תב"ר 
ים, מה שיידרש כמגרש  .4 המתחם ראוי לקבל מגרש השלמה, זאת אומרת שמתוך השירותים העתידי

 השלמה יאוחד לפרויקט, זה כמובן מה שעושים עם רשות מקרקעי ישראל ביחד. 
י .5 נו  חברה הכלכלית.חברה מנהלת, ה מי

 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד  
 

 :1/31/14החלטה מס' 
 מאושר
 

 אולם המועצהאת  חנו יצאו ויניב חה"מ יהודה מורדי 
 

 :ועדות עירייה -ישור פרוטוקולים א 2.3
 27.02.20מיום  1/2020פורום ועדת בריאות מס'  אישור פרוטוקול 2.3.1

 
 :הצבעה התקיימה

 פה אחד  
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 :31/14/2' מס החלטה
 מאושר

 
  06.09.20מיום  04/2020ועדת הנהלה מס'   אישור פרוטוקול  2.3.2

 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד  
 

  :14/13/3 מס'החלטה 
 מאושר

 
 15.09.20מיום  02/2020ה למיגור אלימות מס' דהחלטות הווע אישור פרוטוקול   2.3.3

 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד  
 

 :14/13/4החלטה מס' 
 מאושר

 
  אולם המועצהל חזריניב חנו חה"מ 
 

 26.10.20 -ו22.10.20מיום  02/2020מס'   2020אישור פרוטוקול הוועדה המקצועית לאישור תמיכות לשנת   2.3.4
 

י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
וועדה מקצועית לאישור תמיכות, אני רוצה לפתוח ברשותכם,  וועדת תמיכות אישור פרוטוקול  העברתי 

וועדות תמיכות שתדעו את זה, ברמה אני באופן אישי . כחבר מועצה 10ועוד כראש עיר שנה  17 נגד 
הייתי מבטל   , זו דעתי אבל  מכניסו את כל התמיכותהפילוסופית שלי יות,  ש דברים יאת זה בהשתתפו

וועדת תמיכות גוררת אחריה שובלים-לחברים הפחות ותיקים, תמידאומר . שאי אפשר  .תמיד 
 

י ועדת משנה  ,לפני כמה שנים החלטה שחשבתי שתהיה החלטה אצילית מבחינה ציבורית נו מי
יות לא פשוטותהוכיחה את עצמה כלא מספיק לתמיכות,  ו להיכנס י בל טובה, אזכיר לכם, עברנו חו
גיה הזו לצוותו. טיםעכשיו לפר המקצועי והצוות המקצועי יביא  התקבלה החלטה שמשאירים את הסו

 למועצת העיר.  את ההמלצות
 

נים.  לייצר איזושהי סימטריה, כדי שלא יהיה כדי מועצת העיר קבעה, לא גורם אחר, קבעה את התבחי
נים ומי שקבע את התבחינים זה מצב שמ יותר קריטריו ישהו חושב שיש כאן איזשהו משוא פנים, אלא 

 .מועצת העיר
 

היום, מתייחס ל ן  ו ן בשנת אם  2020שנתהדי ו נים במסגרת ההיגי אנו לקבוע , בבו2021נרצה לשנות תבחי
לו בטובתם חברי המועצה ,2021את תקציב  י יואי נו ון במועצה.  להביא את הרצון שלהם לשי אבל אי לדי

נים, להנחות את הצוות המקצועי  אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, אי אפשר לקבוע תבחי
נים וכשהצוות המקצועי שם את האמירה שלו להגיד לא.   בתבחי
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אני . אני רוצה שיהיה ברורמאחר והנושא, יש בו כל כך הרבה רחשים בחשים בשבועיים האחרונים, 
ני רעשים מיותרים, רעשי רקע חושב שה , איבדו את הפרופורציות בעיקר בגלל כל מי דברים יצאו

גורם אחר.  גורם כזה או   מיותרים שכנראה משפיעים על 
 

נים, משום שתקציב העירייה חייב לקבל אחריות בכך שאנחנו  קיבלנו החלטה אחת בלבד חוץ מהתבחי
ן ימ 9-מ הוצאהאת ה םצמצל נחייהה התנימתת הכנסה, נסובלים במהלך חודשים ארוכים  ו ן ימ 7-ללי ו לי

ניםימ 8-ל גדל ובסוף זה ון בגלל התבחי  .לי
 

ר  , י יום לפני שהיא נכנסה לאה ברמה האישית, אני מאיר יצחק הלו ון פעם הראשונה, את ההצעה,  די
לי אותה המנכבישיבת ה כי אני סומך על "קואליציה, בא הראה  , אני לא ראיתי את זה,  ום לפני ל בי

נכונה.   הצוות המקצועי שיעשה את הדברים בצורה מושכלת ו
 

נים החל מאירועי עמותת  נושאים מנושאים שו לי יש את הזכות להיות  שדרך אגב לדובי "לתת"היו פה  ו
יש  שבעיר אילתאך חשוב לומר  ,ושב שמדובר פה בעמותה חשובהאני ח .ממייסדיה יש עוד עמותות, 

ויש עמותה של חי ויש עמותה לאיילת השחר,  ויש את האגף לשירותים חברתיים ים זהבי עמותה לחב''ד 
ג ביותר, אני לא אאפשר לגוף שהוא  , ואני אומר את זה בצורה הברורה  לי  וף נתמך,שזה המסה. חבל 

ן דבר כזה. גוף שמשחק פוליטיקה שהיא לא לגיטימית, אי לאף אחד להפוך במה, אתן לא  להפוך להיות 
 .במה פוליטית, לא יקום ולא יהיה, לשהיא במה לרווחתם של אנשים

 
ולטובת כל  "לתת"לטובת עמותת מאות אלפי שקלים  באתי להביא כסף,אש עיריית אילת, ר ,אני

י שיתמקדו במטרה ולא יעשו פוליטיקה שלא עושה טוב לעמותה, והכי חמור, לא עושה  העמותות, ראו
, להם אני דואג. שמשתמשים בהם לצרכים טו יותר מטרידים אותי ב לאנשים שמקבלים את התמיכה, הם 

לגיטימיים.   שהם צרכים לא 
 

ישיבה עם המשנה לראש העיר מתן בארי  לי  הציע הצעה שאומרת שביקשו פה קבוצת אנשים והייתה 
ניקח את ואני לא נכנס עכשיו לפרטים של בוא  ונעביר את  מסגרות הנוער התקציב של מסגרות הנוער 

גורמי ני הנוערלא כנושא של תמיכות, אלא כנוה, ווחהר זה לטובת  במסגרת  שא של השתתפויות של ארגו
 .תקציבי פעולה

נושא של עמותות הדת. יודעים שכל שנה אנחנו בוחנים עמותות  הנושא הנוסף שעלה זה היה  אתם 
. רומשרד מסוימות בבדיקה של  ני יהיו השנה הבאה "ח חיצו נו לטובה, העמותות הדתיות  אלו עלי

 .היא לטובת העמותותש פעולה מאוד מאוד חשובההמבקר החיצוני שמגיע כל שנה, ע"י  בוקרושי

נושא הכדורסל ש נושא,  , וכתוצאה מאותו אירוע עלה עוד  העלה אותו סגן ראש העיר יהודה מורדי
ניתן  ים, לא  מטלטל לצערי הגדול מאוד, שהיה עם הסיוע בארגון המשחקים. אז אמרנו שניקח סכום מסו

מבקר יטפל בו ואחרי זה נחליט אם אנחנו מקזזים להם מזה מהתמיכות הבאות או הח אותו עד אשר דו
ן בתקווה שזה גם יעשה סדר ושכל כדי שנוכל להעביר לעמותות לא. זאת אומרת זה היה בגד ו ול הרעי

 את התמיכות. 

 משנה לראש העירייה: – מתן באריחה"מ 
ב, יחד שמוליק אני מבקש להודות על השלושה ימים האינטנסיביים האלה גם לך ראש העיר, גם  טו

 . וגם לאסי יום הצלחנו איכשהולמנכ''ל העירייה  וע תחת אותם תבחכמובן , בסופו של  לייצר גם סי ינים 
נוספות וועדה לקידום מעמד הילדשאני כמחזיק התיק  וגם פעולות  יצאו וגם  צעירים,  י תנועות הנוער, 

יוצאים ל החלטה מושכלת, בחרתי לקבשלוש פעולות מאוד ברורות  ואסי אישר אותה תקציבית והם 
יע לאות, במטרה לפועל נים שאני מאוד מקווה שנצליח עמותות שנתקלו בתקרת ה ןברורה לסי תבחי
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וועדה עוד ב נים ל 2020-לכנס   בדיוק כמו שביקשתי בישיבת הקואליציה. 2021-כדי לתקן את התבחי
 

י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
ב. יני  בבקשה 

 
 :יניב חנוחה"מ 

לי שזה מה שהבנת או הרושם שקיבלת מעמותת  לומר, ראשית צר  לי כמה דברים  דבר שני, , "לתת"יש 
ונטי קודם כל  תיביקשבו שלח מכתב נ לוח הזמנים להעברת כספים של התמיכות, זה מאוד רלו את 

וזה צריך להיות חשוף לחברי המועצה שצריכים להצביע פה  וועדת התמיכות לטעמי  כשדנים פה על 
 .לך אותו אני אשמח כרגע לקבל אותוותכף אני אגיד גם למה. אם יש 

 
 העירייהגזבר  –אסי בן חמו 

ים. 1/12  ולעשרה חודשים בינתי
 

 :יניב חנוחה"מ 
לעמותה שנתמכה בשנתיים  25%להעביר לעמותות בפקודת העיריות. יש עד  1/12אין דבר כזה 

נות על אותו סכום של השנה האחרונה, עד  ל גזבר ואחרי אישור שלשיקול דעתו של ה 25%האחרו
הייתי השנה, שמאשרת העברה של מועצת העיר. לא התקיימה שום הצבעה, בכל  . 25%הישיבות שאני 

ו צריכים לכנס את הוועדה ה וני או מאי או אפרילי י לי   -המקצועית בחודש או
 

 משנה לרה"ע: -עו"ד סימה נמירחה"מ 
 רק מה לעשות שהיה לנו קורונה?

 
 :יניב חנוחה"מ 

ואסי תתקן אותי אם אני טועה, יודע,  לי  תודה לך על התודה. לפי מה שאני  הועברו לרוב העמותות, או
יודע על רוב העמותות, מעל  יודע על כולם, אני  מהכסף על בסיס תקציב של שנה  25%לכולם, אני לא 

ואנחנו אומרים  נובמבר בסוף השנה, לעמותות הקדושות האלה  שעברה. אנחנו באים אליהם בחודש 
 נה יש לכם חצי מהתקציב של התמיכה.להם שנה אחרו

 
    :ראש העירייה –הלוי מאיר יצחק 

גוד עניינים דרך אגב?  תגיד, אתה לא בני
 
 

 :יניב חנוחה"מ 
גוד ענייניאני הודעתי, כתבתי מכתב.   ראש שלה. עם עמותה אחת שאחי היושב םאני בחשש לני

י  יה    –מאיר יצחק הלו  ראש העירי
  התקציב משפיעה בסוף על כולם. לא ? הבנתי. אבל כל השפעה על

 :חנו יניבחה"מ 
 העמותות שישנן פה בעיר. אני לא מדבר עליה, אני מדבר על עוד איזה עשרות "מאור החיים"עמותת 

י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
נים? ניגוד עניי  למה, אבל אם אתה יושב עם הגזבר ואתה מבקש שיוסיפו לכל העמותות הדתיות זה לא 

 :יניב חנוחה"מ 
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יושב עם הגזבר ומבקש  אני אספר לך מה  ממנו? אני ביקשתי מהגזבר, תכף אני אגיע גם לזה.אני 
. ביקשתי מהגזבר, או י בפועל העמותות האלה שבנו על תקציב שבמשך שנים הם מקבלים, באים  קי

ן בבקשה את מה ש  אני אומר, לא כל דבר זה פוליטיקה.אליהם בסוף שנה, ותנסו להבי

ים ןובתיאטרואני רוצה לגעת גם בקבוצת הכדורסל  את , אילת. אני רוצה להגיד עליהם דברים חיובי
י נאות אבל את קבוצת הכדורסל אני לו ן אילת אני לא מכיר האמת, גי נפשות ואת הכן קצת מכיר  תיאטרו

 , ואני גם שאלתי אותם, הפועלות ולמיטב ידיעתי ראיתי איזושהי הערה בישיבה של הוועדה המקצועית 
, ואחרי בדיקה שערכתי הבנתי שעיריית אילת, חוץ מכל התמיכות 2019-ו 2017מה זה הבדיקה משנת 

שהן קיבלו במיליארדים שנה שעברה, עוד נלחמנו פה והלוואות לתת להם ולעזור להם, ובאמת, העגלה 
שזה חוץ מהכסף הזה, שזה גם יות של חברת אבטחה, זזה. עיריית אילת הגדילה לעשות רשימת חשבונ

ן ותקן א ' וכו'לא מנהל תקי כו ו   .ותי אם אני טועה שמואל בבקשה. 

 , גוד לא רק אני יודע, הבן שלך הרבה על הפרקט שם, אולי גם אתה פה בני אני גם אשאל אותך, אתה 
כי הבן שלך שם לי תגיד על הכדורסל אתה לא תתייחס  , אתה לא אמרת. בוא, או  -אני לפחות אמרתי

י  מאיר יצחק  ראש העירייה: –הלו
נים, תכף נדבר על ית גוד עניי כף אדבר על מי מקבל משכורות, יכף נדבר על זה בסדר? אני תיהני

, עוד מעט אני אוציא את הכ  ל, את הרשימה המסודרת.ובאיזה עמותה מכל משפחת חנו

 :יניב חנוחה"מ 
?  אתה מדבר על משפחת חנו

י   :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
מה אתה עובד, אתה יכול בד תגיהבן שלי אתה תקבל נתונים מדייקים. אנחנו נדבר, אם הכנסת את 

 לספר פה לחברים מה אתה עושה לפרנסתך?

 :יניב חנוחה"מ 
אבל עונה למכתב,  שלי ולא 6אני לא מתפרנס במאות אלפים שאני מעביר למספר  אני לא בחקירה פה.

 .את זה הם יקבלו מחר

י   ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
ולהוא,  ביבים,הכנסת את המערכת לאתה  ום ללהב ולזה,  הי ניב חנו, אתה חושב שאם אתה תלך כל  י

 .ביביםאתה הכנסת את המערכת ל

 :יניב חנוחה"מ 
יתי שם להבדיל ממך  אני לא הי

י   :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
 ?אני הייתי שם ?אני הייתי שם

 :יניב חנוחה"מ 
ו  אני לא שאלתי ממה אתה והאנשים שלך , עכשי ו ויש לי הרבה שאלות אבל זה לא לעכשי מתפרנסים 

 .אני מבקש לקבל את לוח זמנים של העברת הכספיםם על העמותות ותראה לאן אתה הולך. מדברי

ו אני אגיד עוד אמירה על העמותות, כמו שכתבתי במכתב, כתבתי על כל עמותות החסד, אתם , עכשי
ישיבה ופה הציבור קצת מתבלבל. חלק  לו זה הולך לאיזה בית כנסת או  קוראים לזה עמותות דת כאי
לי את הפעילות  י והראו  נו בפני י מהעמותות האלה אני התכתבתי איתן ואף נפגשתי עם חלקן והם צי

לוועדה המקצועית ואת שלהם.  ירות שיש  לי את החומר ואת הני ן  , ופה אני סומך עליהם. ראיית אי ן חשבו
 . ון שהם נתנו  איך אני סומך עליהם? לפי הצי
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, אני לא דיברתי אתו  מה שבאתי בעצם לאותו אחד שאתה אומר שדיברתי אתו אתמול וביקשתי ממנו
ן נותן לעמותה  על עמותות דת, אני דיברתי אתו על כל עמותות החסד נים, אם התבחי  100שלפי התבחי

ן שלה הוא  ו ו  72שקל והצי ניתן לה עכשי שקלים בשנה שעברה  100שקלים למרות שהיא קיבלה  72אז 
 ובשנים שעברו.

י   ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
 -אני לא חושב שאתה יכול לדבר על עמותות דת

 יניב חנו
 -אני לא מדבר על עמותות דת

י  מאיר יצחק  ראש העירייה –הלו
יכול לדבר.  אתה לא יכול, אתה עושה שגיאה. על עמותות חסד, אתה לא 

 יניב חנו
שאני על ההתחלה אומר שאני לא מדבר על  אני קיבלתי חוות דעת אבל.. על עמותות החסד אני מדבר

 עמותה שאחי נמצא בה.

י   ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
ני ולהגיד אבל לשם זה לא.יכול לדבר על עמותות חסד באאתה לא יכול לדבר על, אתה לא    ופן עקרו

 :יניב חנוחה"מ 
 על כל העמותות, שכל אחד, אני מודה לך אתה מזהיר אותי ואני מקשיב, לא כמוך.

ל , כל אחד  ן ו גי ן את ההי ניםשכל אחד, ותנסו להבי ון שלו מקבל לפי התבחי וק  פי הצי וככה זה יתיישב בדי
נים גם עם אותו תקציב גואל. ועל פי חוק ולפי התבחי ן  ו , היא 20%, 17%, 15% -הפגיעה של ה ובא לצי

ון שהיא קיבלה, ככה הכסף שהיא , אם החברים פה ישתפו פעולה. תהיה רוחבית כל עמותה, לפי הצי
ני .תקבל ו י ו יר, זה יהיה שו  .זה יהיה פי

 :מומו ביטוןחה"מ 
ויכוח הזה סביב כל מה שקשור  הו  2013-לוועדת התמיכות הזאת, לדעתי היה נמנע. באני חושב שכל 

, אני חושב בישיבה הראשונה שהוקמו ועדות, ביקשתי שתוקם ועדת משנה לתמיכות. הוקמה  כשנבחרתי
ו"ר היה חן בן אפרים, והוועדה הזאת עשתה הי ן הוועדה הזאת,  יפה, נכו ן  עבודה  בי ים  ויכוחים פנימי ו  הי

ן הוועדה ה לוועדה, בי גומרים את אגף הגזברות  נו  י הי ן ועדת המשנה, ותמיד איפה שהוא  מקצועית לבי
 זה ומסתדרים איפה שהוא. 

, הוא בסך הכ ו י ל הכללואני חושב שכל מה שמשאירים לנו כחברי ועדת משנה לתמיכות להתווכח עלי
כי הבסיס ₪ כמה מאות אלפי  נו רבים ומותחים את זה לפה ומותחים לשם,  י  הקבוע, ואניבודדים שהי

ן בשום עמותה. את י לי שום עני ן  נגד שום עמותה, אי לי שום דבר  ן  מאוד מעריך. מועדון השייט אני  אי
 . ' וכו  ' כו ו  יוצאים משם אלופי עולם, סגני אלופי עולם 

 ועדת משנה לתמיכות כדאי שתחזור להיות מתפקדת, היא תמנע המון רעש.  –א' -אני חושב ש
 

 משנה לרה"ע: – עו"ד סימה נמירחה"מ 
 .2019-יש פה נוהל חדש שנכנס בתקשיב, הבעיה עם זה ש

 :משנה לרה"ע – מתן באריחה"מ 
, אבל לא בהתאמה לתקופת קורונה.  נים נקבעו לייצר שיח. התבחי , בוא ננסה  ן ום ראשו בי ישבתי פה 

נים. אמרה לי   –שאלתי בצורה מפורשת אותו ואת דפנה, כמה רחוק צריך ללכת כדי לשנות את התבחי
ן עם משרד הפנים. קיר בט ן לא יעזור לך לעבור. דיברנו אני והיא בטלפו  ו

mailto:anriet@eilat.muni.il


  מזכירות העירייה 

 anriet@eilat.muni.il      |     8810001 , אילת 14ת.ד.      |     109/46367-08טל.      |     עיריית אילת 

 :מומו ביטוןחה"מ 
ן ו ו  אני חושב שגם בתחילת שנת הקורונה הזאת אמרתי שאת התקציב של ועדת התמיכות, מכי

ניקח את כל הכסף הזה שהוא של ועדת תמיכות שהעמותות לא פועלות ובואו נראה איך נותנים  בוא 
 את זה באמת לאנשים שאין להם אוכל. בואו באמת נפזר את זה החוצה. 

י  יה    –מאיר יצחק הלו  ראש העירי
. ברשותכם, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. מבלי להיכנס עכשיו לפרטים, אני אזכיר לכם את  הבנתי

נים שהיו  יתה מעל הוועדה המקצועית, לא לפני הרבה ישה ועדת המשנה לתמיכותעם לפני שנה הדיו
ון במועצה?  . הרי מאיפה באה ההחלטה להשאיר את זה רק בדרג המקצועי ולהעלות את הנושא לדי  זמן

זו הייתה   . נים שאנחנו אישרנו , קיבלנו את ההחלטה ללכת לתבחי ד. ולכן זה החלטות שלנו עם כל הכבו
לייצר דאבל בעיות פוליטיות, אלא למקד אותם פה החלטה, מוותרים על הוועדה הציבורית, כדי לא 

. לו נים שאנחנו מכתיבים   בישיבת המועצה, ולסמוך על הצוות המקצועי על פי תבחי

ועץ  , רוצהי  ? בבקשה.  להתייחס ההמשפטי

 :עו"ד שמואל קורקוס
זר ניב, אני רוצה רק לתקן אותך, משום שציינת שזה בניגוד לחוק פקודות העיריות. מדובר בחו מנכ"ל,  י

ן. משום שזה לא יהיה אתי  , לא מינהל תקי ן יכול להתייחס למה שאתה אומר, מינהל תקי אני כמובן לא 
 כל המסמכים. את  ומקצועי לקבוע איזושהי עובדה שאין בפניי

 יניב חנו
ייתן הצהרה פה.   אז שאסי 

 :גזבר העירייה –אסי בן חמו 
.   לא, אני  חושב שאמרתי את כל מה שאמרתי

  ניב חנו י  יצא מאולם המועצה.חה"מ 
 
 
 
 

 
י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו

כי נאמר פה  וגם עם מנעל ידי מתן  ל העירייה, אני רואה כ"בשיחות שהתקיימו קודם לכם, גם עם הגזבר 
. יש כאן תוספת של  ן י , נתתי הסכמה עקרונית לעני ו תנועות הנוער תמיכה לאת זה דרך אגב עכשי

 אני מפרט לפני ההצבעה:ועמותות הדת. 

ייעודית ל .א  :רווחהפעילות  לטובת –תנועות הנוער תוספת 
  ₪. 15,000 סה"כ -₪  5,000תוספת של  – צופים .1
ני .2 ו     .₪ 10,000סה"כ  - ₪ 3,000 תוספת של – םיסטרי
 ₪. 15,000 סה"כ -₪  5,000תוספת של  - מחנות העולים .3
 ₪. 15,000 סה"כ -₪  5,000תוספת של   - כנפיים של קרמבו .4
נוער מד"א  .5 ן      .₪ 10,000סה"כ  -₪  3,000 תוספת של - ארגו

 
 :תוספת לתמיכות .ב
 ₪. 5,0006 סה"כ -₪  15,000תוספת של  -איילת השחר    .1
 ₪. 5,0006 סה"כ -₪  15,000תוספת של   - אל עמי .2
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 ₪. 5,0006 סה"כ -₪  15,000תוספת של  –אור החיים מ .3
 ₪. 5,0006 סה"כ -₪  15,000תוספת של  –צעירי חב"ד  .4
 

 מנכ"ל העירייה    –פיליפ אזרד 
נוער.  יעודית לטוהתוספת בתמיכה חשוב להבהיר, א' זה תנועות  י   פעילות רווחה. בתהיא תוספת 

י  יה    –מאיר יצחק הלו  ראש העירי
זר. זו תוספת לא מתקציבי התמיכות, מתקציבי השתתפות. לא מהתמיכות. עוד   , צבועהפעם אני חו

 כמו שנאמר, מתנועות הנוער לטובת התקציבים והפעילות הרווחתית. 

. יים שציינתי נו וועדת תמיכות ואישור התמיכות בשי ל   מעלה להצבעה את פרוטוקו

 התקיימה הצבעה:
 7 -בעד
( 1 –נגד  ן ביטו  ) חה"מ מומו 

ן 1 –נמנע   () חה"מ חני רובי
 

 :5/31/14החלטה מס' 
 מאושר

  

  יצא מאולם המועצה. שלמה ביטוןחה"מ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שיבוץ ואישור חברי המועצה בוועדות העירייה: 1.3
 

י   ראש העירייה: –מאיר יצחק הלו
ן מצד  קיבלנוישבנו עם כל החברים, כתוצאה מהרחבת הקואליציה. בדרך  נים של רצו כל מיני עניי

 . לגיטימי  אנשים להקפיא מצב וזה בסדר גמור, זה 

היה גרת הרחבת הקואליציה אחד האנשים שביקש להקפיא מצב, חבר המועצה משה אלמקייס, שבמס
יו"ר סיעת ש"ס ן חבר המועצה  ולהיות  ,סיכום בי לו לקבל את ועדת הדת  מר משה אלמקייס, הצעתי 

ן לא בשל, אנחנו  י . לפני מספר ימים הוא אמר 'אני מבקש להקפיא מצב, העסק עדי ן י אמון על העני
'.צריכ בעיר, בארץ, בירושלים, ימצאו את  מאוד מקווה שמוסדות ש"ס-אני מאוד ים לטפל אצלנו

ליו"ר הסיעה לטפל במוסדות  כדי שנוכל לתת לסיעההדרכים,  , תוכל לאפשר  ן הדתי ו שמושתת על הצבי
 הדת. אני ממשיך להחזיק את התיק, זה דבר אחד. 

ן ביקש בתקופה ביטו , גם חבר המועצה שלמה  קפיא מצב, זה בסדר הזו מסיבות אישיות לה נושא שני
ביותרגמור. אנחנו מאחלי  .ם לך הצלחה ושתעבור את הימים בצורה הטובה 

 :מומו ביטוןחה"מ 
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ים, אני לא חושב שאני צריך לעבור  תיפרש י הפרטי מהקואליציה. הרגשתי שהדרמות שאני עובר בחי
, ובלי עכשיו לשי ן ו אחרת, גם ם את האצבע על נקודה כזאת אאותם עם כל מה שאני רואה בזמן האחרו

ואת זה אני אעשה. בחיי הציבוריים. אני  ניי בכל הכוח,  י י הפרטיים ולטפל בעני  צריך להתפנות לחי

  :מינוי חה"מ חני רובין בוועדות
 ועדה לקידום מעמד הילד

 ועדת חינוך
 

 מינוי חה"מ יהודה מורדי , סגן רה"ע בוועדות:
 חבר בוועדת כספים

 ועדה להנצחת החייל ונפגעי פעולות האיבהיו"ר 
 

 מינוי חה"מ מתן בארי , משנה לרה"ע בוועדות:
 חבר בוועדת הנהלה
 חבר בוועדת כספים

 ועדה לקידום מעמד הילדיו"ר 
 צעירים תיו"ר ועד

 
 מינוי חה"מ שמוליק שלם בוועדות:

 יו"ר ועדה לאיכות הסביבה
 חבר בוועדת הנחות הרכב ב'

 מכרזיםחבר בוועדת 
 

 חה"מ יערית אביטבול סיטבון בוועדות:
 יו"ר ועדת הנחות הרכב ב'

 חברה בוועדה לאזרחים ותיקים
 

 מינוי חה"מ דובי כהן בוועדות:
 חבר בוועדת הנהלה

 
 מינוי חה"מ משה אלמקייס בוועדות:

 חבר בוועדת כספים
 

 מינוי חה"מ יהודה פרץ בוועדות:
 חבר בוועדת מכרזים

 
 :על כל הוועדות במקשה אחתהתקיימה הצבעה 

 פה אחד -בעד
 

 31/14/6החלטה מס' 
 מאושר

 
 

 גזברות  .3
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 רצ"ב  –אישור תבר"ים    3.1
 779מגרש  6גן  ילדים רובע  – 1110תב"ר מס'        

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד -בעד

 :31/14/7 החלטה מס'
 מאושר

 2020שיפוצי בתים  – 1073תב"ר מס' 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד -בעד

 :14/31/8החלטה מס' /
 מאושר

 (2018צופית עלית)  –ישן מול חדש  – 1026תב"ר מס' 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד -בעד

 :14/13/9החלטה מס' 
 מאושר

 
 מוסדות ציבור 11שחמון  – 1059 תב"ר מס'

 תקיימה הצבעה:ה
 פה אחד -בעד

 :14/13/10החלטה מס' 
 מאושר

 
 

 תכנית אב –התחדשות עירונית   -241תב"ר  מס' 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד -בעד

 :14/13/11החלטה מס' 
 מאושר

 
 לוס אנג'לס –תכנון מקטע רח' ששת הימים  – 1098תב"ר מס'  

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד -בעד

 :14/13/21החלטה מס' 
 מאושר

 
  29-14' מס מועצה לישיבת בהמשך,  ההחלטה נוסח עדכון – עלית צופית 1" חדש מול ישן"  פרויקט שוראי 3.2

 כמפורט להלן:, 02.09.2020מיום           
 

 הצעת החלטה:
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"ישן מול חדש  השיפור  בשכונת צופית עלית יתרום לשיפור פני העיר. –" 1שיפוץ החזיתות בפרויקט 
נים  וים בשקיפות מלאהישרת את כלל הציבור מלבד דיירי הבניי נים שו  .לפי קריטריו

מתיחת המשלימים רצף שיפוץ חזיתות בכל השכונה, בהמשך לפרויקט " ארבעה בניינים נבחרו במתחם
 פנים" ולפרויקט "שפץ בניינך". 

יוספטל: יותם מול בית ספר אופיר בדרך לבית החולים   המתחם נמצא בציר המרכזי של דרך 

זוגות צעירים.  מדובר בשכונה מתפתחת ומשודרגת המושכת אליה 

נים א נים: בהתאם לקריטריו יותם ורח' ארגמן  4013, 4005,4006,4007לו נבחרו ארבעת הבניי על דרך 
 והכל לטובת שדרוג ושיפור מראה השכונה.

נים שכבר שופצו רצף אחיד  ייצור יחד עם הבניי נים, מעבר לשיפור מראה העיר,  שיפוץ ושדרוג הבניי
ינים וכלל הציבור. דיירי הבני  של שכונה מטופחת ומשודרגת לטובת 

 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד -בעד

 31/14/31החלטה מס' 
 מאושר

 
 
 
 
 
 
 

 ב"רצ –– עלית צופית 2" חדש מול ישן"  פרויקט אישור 3.3
 

 הצעת החלטה:
ין שדרוג תשתית   27.10.2015בהתאם להחלטת מועצת "מקרקעי ישראל" בישיבתה מיום  בעני

הוותיקות הסכם : בשכונות   "ישן מול חדש" כמפורט להלן

"ישן מול חדש  השיפור  בשכונת צופית עלית יתרום לשיפור פני העיר. –" 2שיפוץ החזיתות בפרויקט 
וים בשקיפות מלאה. נים שו נים לפי קריטריו  ישרת את כלל הציבור מלבד דיירי הבניי

" ה בנייניםשבענבחרו במתחם  מתיחת המשלימים רצף שיפוץ חזיתות בכל השכונה, בהמשך לפרויקט 
"ישן מול חדש" ובה" ו2פנים ייקט   פרויקט "שפץ בניינך". משך לפרו

יום לקשיש. ן  יוספטל ובית הספר היסודי אופיר ובסמוך למועדו י בציר המרכזי לבית החולים   המתחם מצו

זוגות צעירים.  מדובר בשכונה מתפתחת ומשודרגת המושכת אליה 

 : יותם  נים: על ציר  נים אלו נבחרו שבעת הבניי , על ציר ארגמן : 4010,4011,4012בהתאם לקריטריו
ושיפור מראה השכונה. 176סה"כ  -  4021, 4020, 4014,4018 ג   יח"ד. והכל לטובת שדרו

נים שכבר שופצו רצף אחיד  ייצור יחד עם הבניי נים, מעבר לשיפור מראה העיר,  שיפוץ ושדרוג הבניי
ינים וכלל הציבור. דיירי הבני  של שכונה מטופחת ומשודרגת לטובת 
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 התקיימה הצבעה:

 פה אחד -בעד 
 

 :31/14/41 החלטה מס' 
 מאושר

 
 2021 לשנת אשראי מסגרת אישור 3.4

 
 בהתאם למפורט כדלקמן: 2021אישור מסגרת אשראי לשנת 

 ₪  13,000,000   בנק הפועלים
 ₪ 13,000,000   בנק מזרחי 

 ₪ 15,000,000מוניציפאלי בנק בע"מ  
 ₪ 10,000,000   בנק לאומי

 ₪   1,000,000   דיסקונטבנק 
 ₪ 52,000,000   סה"כ

 
ות את ההכנס 2021לפקודת העיריות, למשכן תמורת האשראי לשנת  201בהתאם לסעיף 

 המקומית.העצמאיות של הרשות 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד -בעד 

 
 31/14/51החלטה מס' 

 מאושר
 תשלומי  הורים:חשבון  -גבר עציון ס"בי – חתימה  זכות בעלי שינוי  3.5 

  
 שינוי בעלי זכות חתימה - השינוי המבוקש בנק שם ביה"ס

 
 025658154ת.ז.  ענבל בן חיים  8005דיסקונט  עציון גבר

  040439127   ת.ז. רעות מזרחי 
 

 בהיעדר אחד ממורשה החתימה 79157939מורשה חתימה שלישי אסי בן חמו ת.ז. 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד -בעד 
 

 31/14/61החלטה מס' 
 מאושר

 
 

  :ובנייה לתכנון המקומית הוועדה שמאי – קוט אופיר למר חתימה מורשה אישור 3.6
ן המקומית הוועדה שמאי – קוט אופיר למר חתימה מורשה אישור ה  ובנייה לתכנו ן ובניי המקומית לתכנו

להשתמש בסמכות הגזבר ולחתום על הזמנות שירות לביצוע עבודה ו/או קבלת שירות ו/או דרישות 
בין באמצעות מחלקת הרכש בסכומים שאינם עולים על  בהתאם לנוהל ₪,  15,000לביצוע רכישת טו
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זים. וחו  חתימה על דרישות, הזמנות עבודה, דרישות 

 התקיימה הצבעה:
 אחדפה 

 
 :31/14/71החלטה מס' 

 מאושר
 

 ב"רצ – 2020 בארנונה להנחות בקשה להגשת מועד הארכת 3.7
 , ו  מועד להגשת בקשה להנחה מבקשים הארכת לאור משבר הקורונה והתקנות שהותקנו בעקבותי

 .31.12.2020 -עד ה 2020בארנונה לשנת 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד -בעד 

 
 : 18/31/14 החלטה מס'

 מאושר
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב"רצ – 14.10.20 מיום 30/14' מס מועצה לפרוטוקול תיקון 3.8
 

 מאיר יצחק הלוי:
 מבקש את אישור המועצה להעלות  את הנושא לסדר היום

 
 התקיימה הצבעה: 

 פה אחד -בעד 

 31/14/91החלטה מס' 
 מאושר

 
  :הצעת החלטה

 :31/14 14.10.20מיום  30/14תיקון לפרוטוקול מועצה מס' 
בסכום  ללקיחת הלוואה  16/30/14בהחלטה מס'   14.10.20( מיום 1104)  30/14מס'בישיבת המועצה 

 לא נרשם:₪  10,000,000של   

בפקודת העיריות, רשאית העירייה, מכוח צו של השר, ללוות כספים  202בכפוף להוראות סעיף 
והריבית של אותה ולמשכן למלווה ארנונה או הכנסה אחרת של העירייה, להבטחת תשלום  הקרן 

 שצורף למועצה. 04.11.20היתר לקבלת אשראי מיום  הלוואה על פי

 התקיימה הצבעה:
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 פה אחד -בעד 

 :31/14/20החלטה מס' 
 מאושר

 
 משאבי אנוש 4

 .4/2014בהתאם להוראת חוזר מנכ"ל מס'–לעו"ד אלי הרציג, מבקר העירייה  30.06.21לתאריך הארכת שירות עד  4.2
 

 הצבעה:התקיימה 
 פה אחד -בעד 

 :31/14/12החלטה מס' 
 מאושר

 
 אנריאט זנו - שמהר

 20:30:ננעלה

          

              ________________                                                                                 _______________ 

י                    פיליפ אזרד    מאיר יצחק הלו
יה           מנכ"ל העירייה  ראש העירי

 

 31/14מועצה מן המניין 
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