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 על סדר היום:              
 

 :ראש העיר  .1
 הישגי ספורטאי אילת בענפים השונים ברמה הלאומית ובינ"ל     –פינת הפרגון   1.1     

 
 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(: 15לפי סעיף  –סגנים נוספים .  2

 לחוק הרשויות   15מינוי חבר המועצה מר יהודה מורדי לסגן ראש העירייה, שלא בשכר, לפי סעיף  2.1
 .1975)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה   המקומיות  
 

 מזכירות :.  3
 ועדות עירייה       

 )עדכון לסדר יום( 29.12.19מתאריך  3/19אישור פרוטוקול ועדת ערים תאומות מס'  3.1
 

  חובה ורשות -עדכון יו"ר בוועדות העירייה       
 ירד מסדר היום – החלפת יו"ר ועדה –ז' לפקודת העיריות  149סעיף  -ועדה לקידום מעמד הילד    3.2      

 מינוי ראש העירייה, מאיר יצחק הלוי כיו"ר הועדה. –לפקודת העיריות  150סעיף  -ועדה תורנית )דת(    3.3      
 מינוי חה"מ סימה נמיר כיו"ר הועדה. –ת לפקודת העיריו 150סעיף  -ועדה לקידום מעמד האישה    3.4      
 החלפת יו"ר הועדה. –לפקודת העיריות  150סעיף  -ועדת צעירים    3.5      

 
 ועדת משנה לתמיכות  .4
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 גזברות:  .5
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 אישור הרשאות לביצוע פעולות בחשבונות העירייה בבנק הפועלים.  -גלית חזות   5.2           
 רצ"ב  )עדכון לסדר יום(  –אישור תב"ר   5.3           

 
 :יצא פרוטוקול אסיפה כללית – החלפת יו"ר –אסיפה כללית  –תאגיד עירוני לתיירות   .6     
 מינוי סגן ומ"מ ראש העירייה אלי לנקרי  כיו"ר הדירקטוריון במקומו של  חה"מ מתן בארי.  6.1          

 
 :יצא פרוטוקול אסיפה כללית – אסיפה כללית –החברה הכלכלית לאילת   .7    
 כדירקטורית במקומו של עו"ד דורון מזרחי )סיום כהונה(. מינוי עו"ד יעל דראבי  7.1          
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י   ראש העירייה: –מאיר יצחק הלו
ום רביעי, ה1097) 22-14ישיבת מועצת עיר שמניינה  פותח י ום  הי  ,)-1.1.2020 . 

 
 ראש העיר:. 1

ן  1.1 ובינ"ל –פינת הפרגו  הישגי ספורטאי אילת בענפים השונים ברמה הלאומית 
ן,הפבפינת  יות שהעיר עברה בשבועות האחר רגו ו נים, כדאי שכולנו נשלח מכאןמשום החו ברכות  ו
נו המדהימים בתחומי הספורט,  יםוחיבוק נים מביאים הרבה הישגים. ר שאלילדי  בשבועות האחרו

 
ויתי כמ יות במהלך השבועייםחו ו ה במועצת העיר את זה  הציגאמרתי שחייב לו שלושה-ה חו בצור

טיסטים, שכולם הביאו אילדים צעירים שהם כולם קר 8השבוע הייתה אצלי קבוצה של . רשמית
לו זאזא. ואכן מאלופי עולם, ופודיומים בינלאומיים ברמות  נים, עם מאמן שקוראים  גילאים שו

ים  ו פה עם אולג. זה פשוט מרגש היה לראות אותם, תלמידים מבתי הספר היסודי הי וכולם  אירופה 
 וניים. ובתי הספר התיכ

 
ה,  ן  2יש לנו למשל ילדה בשם לי ל זרנקי ניקול מדליית זהב. ניקו מזהב,  2מדליות זהב, ילדה בשם 

יוצא מן הכלל. 1כסף,  1 , שהיא זכתה כאלופת הארץ כבשם מורג לדהי ארד,   .פעמים בר מספרן
 

כי   , רואה את זה ושמח לפרגן לה. אותו שלה את הפרטים.  אמאימני מקבל אאני מדבר על מורגן
 , ן זוארץ, אלוף ישראל בטריאתלו יטואנדבר רועי  ו  . נינה, בכלל שהיא הפכה להיות מותג תחרותי ש ו

נוי דרי  ן. הלנו את מאיה מוריס ואת 
 

ד  ועו , זה להתמלא גאווה שאנחנו רואים עוד  בקיצור, אנחנו פה נמצאים, ואני אומר את זה לכולנו
ומביאים הרבה מאוד כבוד לעיר, הרבה כבוד למועדונים שבהם הם  פודיוםחבר'ה שלנו עומדים על 

ודו  משתתפים, וזה לא משנה כרגע אם זה באתלטיקה, אם זה בשחייה, אם זה בקרטה, אם זה בג'
 ם זה בענפים אחרים. וא

 
יש לנו פה גנטיקה מה שמלמד, שתחום הספורט ראוי לקבל תשומ כי   תמאפשרהמקורית ת לב רבה, 

 להצמיח חבר'ה נפלאים שכאלה. 
 

יודעים ש , ואתם  ו מאוד -המגרשים בבנייה מאוד 3-אני יכול להניח שקרית הספורט שנבנית עכשי
נושא הספורט.  יות לטובת  יוסיפו מבחינת תשתיות הראו אינטנסיבית. ועוד מה שיהיה בהמשך, רק 

ן. בשם כולנו אנחנו מפרגנים להם.   זה הדבר הראשו
 

יש עוד אנשים, אז שנביא אותם ונפרגן להם, אני מבקש גם שנעביר להם, ממה שאמר אולג, אם 
ילד  , לחבר'ה שהגיעו לפה מקרטה, נתתי לכל  . אני ושיצא מכתב מטעם המועצה שאומר להם שאפו

וילד, כדי לתת להם מנה של תשומת   . לבאיזה מתנה קטנה, לילדה 
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 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(: 15לפי סעיף  –סגנים נוספים .  2

  לחוק הרשויות  15מינוי חבר המועצה מר יהודה מורדי לסגן ראש העירייה, שלא בשכר, לפי סעיף  2.1
 .1975המקומיות    )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה    

 
י      :העירייהראש  –מאיר יצחק הלו

יל ולאור הודעתו  לאור פרישת סיעת הצעירים מהקואליציה מתן בארי על  של חה"מבכתב במי
יות המקומיות2) 25, בהתאם לסעיף התפטרותו מסגנות ראש העיר ם אנחנו מעלי, ( לחוק הרשו

יות 15לפי סעיף אישור והצבעה ל וכהונתם)המקומיות  לחוק הרשו ו  , את (בחירת ראש הרשות וסגני
י חבר המועצה, המשנה לראש העיר, מר יהודה מורי לשמש כסגן ראש העיר  נו  .שלא בשכרמי

 
 הצעת החלטה:

נוי חבר המועצה מר יהודה מורדי לסגן ראש העירייה, שלא בשכר, לפי סעיף  ת  15מי לחוק הרשויו
ו וכהונתם( התשל"ה   .1975המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגני

 
 התקיימה הצבעה:

 13 -בעד
( 1 -נמנע  ) חה"מ דובי כהן
 

 :1/22/14החלטה מס'               
 מאושר              

 
י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו

ויאנחנו נאחל לך הצלחה. דרך אגב, לאור שיחה שה לישיבתיתה, גם עם יהודה  הקואליציה,  בהמשך 
 .אז חלק מהנושאים ירדו מסדר היום

 
 מזכירות :.  3

 ועדות עירייה  -אישור פרוטוקולים  3.1
  9.12.19מתאריך  3/19אישור פרוטוקול ועדת ערים תאומות מס'   3.1.1

 
 התקיימה הצבעה:

 10 -בעד
ויערית אבוטבול) חה"מ 4 -נמנע , מתן בארי, שמוליק שלם  יניב חנו  :) 

 
 :2/22/14החלטה מס' 

 מאושר
 

 חובה ורשות  -עדכון יו"ר בוועדות העירייה  3.2
 מינוי ראש העירייה, מאיר יצחק הלוי כיו"ר הועדה. –לפקודת העיריות  150סעיף  -ועדה תורנית )דת(     3.2.1

 התקיימה הצבעה:
 8 -בעד
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ל דובי כהן :) חה"מ 6 -גד נ ויערית אבוטבו , מתן בארי, שמוליק שלם  , יהודה פרץ  ניב חנו י  ,) 
 

 :3/22/14מס'  החלטה
 מאושר 

 
 מינוי חה"מ סימה נמיר כיו"ר הועדה. –לפקודת העיריות  150סעיף  -ועדה לקידום מעמד האישה    3.4

 התקיימה הצבעה:
 11 -בעד

ויהודה פרץ(דובי כהן :) חה"מ 3  -גד נ ניב חנו  י  , 
 

 :22/14/4החלטה מס' 
 מאושר 

 
 חה"מ יניב חנו יצא את אולם הישיבות 

 
 גזברות:. 4

 מצורף מכתבו של אסי בן חמו, גזבר העירייה. – 2019עדכון תקציב קרן לעבודות פיתוח שנת   14.      
 

  :גזבר העירייה –אסי בן חמו 
ן  22סכום של אישרנו  2019במסגרת תקציב  ו הביצוע היה  בפועל .פיתוחקרן לעבודות ב ₪מילי

ן  60של הכנסות  ו לי ן  60-כדי שנוכל לבצע את ההוצאות גם מול ה₪, מי ו לאישור אני מביא ₪, מילי
 כפי שנדרש בחוק.  2019הקרן לעבודות פיתוח לשנת עדכון תקציב את 

 
    :מנכ"ל העירייה –פיליפ אזרד 

ו בסך של  2019, בשנת בהתאם למה שנאמר ן  60הכנסות הקרן הי ו לי את שנת והקרן סיימה ₪. מי
ן  19עודף של ב  2019 ו  . ₪מילי

 
 גזבר העירייה –אסי בן חמו 

ן  60מאשרים תקציב של  ו לי ן  22.5במקום ₪ מי ו לי נוכל לבצע את ההוצאות, וכדי שנוכל ₪. מי אבל 
ן ש"ח 19-לשמור את ה ו לי  .מי

 
י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו

לומר. אנחנו מעלים לאישור המועצה את הבש ןורה המשמחת יש   .לגבי העדכו
 

 הצעת החלטה:
ן תקציב קרן לעבודות פיתוח שנת אישור   .2019עדכו

 
 התקיימה הצבעה:

 12 -בעד
 () חה"מ יהודה פרץ 1 –נמנע 

 
 : 5/22/14' החלטה מס
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 מאושר
 
 
 
 
       
 אישור הרשאות לביצוע פעולות בחשבונות העירייה בבנק הפועלים.  -גלית חזות   4.2      

אסי בן חמו – גזבר העירייה:        
ום  17/14מס'  המועצהבישיבה אושרה  גלית חזות הפועלים  בבנק לביצוע פעולות , 06.11.19מי

, לא תאם את מה שכתוב בבנק הפועלים.  ישרנוהמסמך שאבחשבונות העירייה.   אותו בזמנו
 

    :יועצת משפטית –עו"ד דפנה ישראלי 
, משכורות, הזנת נתוניםהעברות, הרשאה ל, היא רשאית לבצע דרך אגב, זה לא שהיא לא רשאית

נים יות, הרשאה להזנת נתו  ., ספקיםערבו
 

י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
נוסח ההחלטה, חברים?   טוב, מה 

 
 :גזבר העירייה –אסי בן חמו 

נות העירייה בבנק הפועלים   המועצה מתבקשת לאשר הרשאה לטיפול בחשבו
ן  נות:בחשבו ן  ,16248שעו"בחשבו נוך בחשבו ן   35455חי  . 247592גבייה ובחשבו

 
י מורשה מפעילות שוטפת פירוט ההרשאה, אישור בדבר קבלת החלטה, תאגיד נו אינטרנט ב או מי

אימות/הזדהות, מוסמך לקבל מהבנק הודעות  העושה שימוש באמצעות , אישור כמורשהלעסקים
נוי אמצעי  הזדהות, ולאשר את תנאי השימוש באמצעי אימות  אימות,על תביעה/החלפה או שי

.  ההזדהות, כולל הרשאות צפייה במידע, נות אשראי , פיקדו  עו"ש, מטבע ישראלי
 

נים  , הפקדת ההרשאות להזנת נתו גמל, העברת כספים בש"ח  מעסיקים לקופותתשלום משכורת 
נים, מס"ב משכורת, מס"ב  , ערבויות, הרשאה להזמנת הנתו ג' הפקדת מעסיקים וקופת גמל, לצד 

יים לספקים. כל ההרשאה הינה בכפוף לח נו  החתימה של הרשות. הימת מורשתמס"ב העברת השי
 

 התקיימה הצבעה:
  12-בעד

 ) חה"מ יהודה פרץ( 1 –נמנע 
 

 6/22/14החלטה מס' 
 . מאושר.1
 .17/14במועצה מס'  6.11.19 . ההחלטה מבטלת את ההחלטה מיום2
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  :רצ"ב  –אישור תב"ר   4.3      
ן וביצוע חניה  – 258תב"ר מס'   חנה וסע בכניסה הצפונית –תכנו

       
       סגן ומ"מ רה"ע: –אלי לנקרי        
ון חנה וסע במגרש   ן שאנחנו מכשירים בכניסה לעיר, חני ו . 01מדובר בחני  

 
 התקיימה הצבעה:

 12 -בעד
 () חה"מ יהודה פרץ 1 –נמנע 

 
 : 7/22/14החלטה מס' 

 מאושר
  13 –בעד       
 ) חה"מ יהודה פרץ( 1 –נמנע       

 
 
 

יר ל א י נ ד ה  ז ר י ת  : ה מ ש  
ו נ ז ט  א י ר נ א  : ה כ ר ע  

 : ה ל ע נ 001נ 9 :  
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י                         פיליפ אזרד    מאיר יצחק הלו
ה       מנכ"ל העירייה  ראש העיריי
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