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 ראש העיר:. 1 

 קורונה.  –דיווח ראש העיר   1.1 

י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
ן שמספרה  ישיבת מועצהאני פותח  י יום רביעי (1102) 28/14מן המני  . 15.7.20 היום 

 
יש לנו מספר נושאים חשוביםעל סדר  ום  היום  לוועדת המליאה. שיבת המועצה יובסי  נעבור 

 
וגם הגבלה של אנשים. דרך אגב, אין הקורונה תחת הנחיותהישיבות הן  ן , ולכן נדרש גם מרחק  י עדי

. ר. , לא עבבזוםלישיבת מועצה  אישור  לכן אנחנו נדרשים לקיים את הישיבה בתנאים הללו
 

בעולם, והגל השני לא פוסח ו מר שאנחנו נמצאים בליבו של גל שני של קורונה במדינת ישראלואותחיל א
מאי במצטבר הגענו לשיא שהיה משהו -אפריל-על העיר אילת. הנתונים מלמדים שאם בחודשים מרץ

, ד 30כמו  נות קורונה רך אגב, איש שחלו ז ביתי או באשפוז מחוץ לאילת באותם מלו ו או באשפו כולם הי
ו גם כמה   בתי חולים. בהי

 
היום במצב שבמצטבראנ יוליב חנו נמצאים  ני יש לנו -חודשים  ו ,  148י חולים. זה מספר פנומנאלי

ים וחצי, 5בהתחשב שזה פי  ום יש  ממה שהיה בחודשי הי יש משהו  מתוכם בעיר ,חולים פעילים 110כאשר 
. בנוסף ומשה 80כמו  כו ם  200-יש לנו  ום יש לנו מתוך המועצה מספר חברי הי ומשהו שנמצאים בבידוד. 
גיעו שהם י ד, והודיעו שלא  . . בבידו היום מהשבעה, אז הוא אמר אם נצטרך אותו אז הוא לרשותנו אולג קם 

 ונאחל לכולם בריאות מלאה. 
 

נ נים שאנחנו  ים לעשות מעשה. מצד אחד, כל פעולה שלא תביא לסגר חייבמצאים במצב שאנחנו מבי
זו הייתה טלטלה שדרך אגב גלא תהיה בנויה כלכלית חברתית לס העיר, העיר נוסף. עברנו סגר אחד,  ר 

ו שובלים ארוכים מאוד  , ולצערי הסיטואציה הזאת, השובלים שלה יהי ו אנחנו מדממים ממנה עד עכשי
נוכל להכיל עוד סגר נוסף, ולכן ץ רופא המחוז  ולא  הוא  -צריך לעבוד, איך אמר פרופ' מיכאל גדילבי

ביום חמישי  יחד עם היה פה  , הוא אמר 'אתם חיים בעולם מאודשעבר  -פרופ' איתמר גרוטו והצוות שלו
. מצד שני אתם רוצים לשמור על איתנות  ן מאוד מורכב. מצד אחד אתם רוצים להמשיך ולחיות, מה שנכו

זו משימה שכמ ה תי האפשרי. המצב עט על גבול הבלרפואית.  לא פשוט, זה אתגר לא קל. ולכן, כתוצא
 מההתפתחות, קיבלנו כמה החלטות. 

 
וחצי בישיבות קבועות  נו במשך חודשיים  ההחלטה הראשונה זה הקמת קבינט הקורונה מחדש. מה שעשי

ע. אשר מצומצם וקבינט ישב פעם בשבוע, יאשר רחב קורונה  קמנו קבינטאז ה יישב פעמיים בשבו
. יש את אנשי המקצוע המובילים, מה שנקרא  הקבינט מורכב מאנשי ציבור ומי שמוביל אותו זה אני ואלי
גורמים, יש את המלונאים,  יחידות מנכ"ל. יש את אנשי הרפואה שהם נמצאים בשטח, ומעת לעת מביאים 
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גורירנייאת הת ו ונים, כשהמגמה ם, ומעת לעת מביאים גורמים נוספים כמו משטרה  מים אחרים לתוך הדי
ביותר.   היא לטפל ולשלוט במצב בצורה הטובה 

 
לחנוק את שרשרת  היא מטרהכאשר המאוד חשובות, -מאודשורה של פעולות שאנחנו מבצעים, שהן יש 

ין הזה נדרשות הרבה יות. ולעני איך אנחנו מגדילים את מספר פעולות. פעולה ראשונה,  ההידבקו
לוגים בעיר אילת. דרך אגב, היום קיבלתי אישורהחוקרים האפיד עוזרו של שר הבריאות, בשיחה עם , מיו

לו כמובן שזה לא מספיק, אנחנו רוצים לראות עוד תקנים, כדי שנוכל  שאמר הוסיפו תקן אחד. אמרתי 
 לתת מענים כמה שיותר מהירים. 

וכ יש במעבדות מכונה שיודעת יש את הנושא של להגדיל את כמות הבדיקות המהירות בית החולים,  רגע 
יותר גבוהים.  8לתת  ואנחנו רוצים להגדיל את המספרים למספרים הרבה   בדיקות בשעה, 

 
 חה"מ שמוליק שלם:

 בכניסה לעיר יהיה משהו? 
 

י   ראש העירייה: –מאיר יצחק הלו
ין מכשיר שיודע לתת .זו השאיפה ,כרגע לא כי אין עדי ביום אבל כרגע לא,   יםד. עובאלפי בדיקות מידיות 

ון של אילת, שמקבלת כל  על זה  נים, בגלל האפי ו, דרך אגב, אנחנו כמובן דרשנו להיות הראשו עכשי
 מחויב המציאות. וכמובן הפעילות שאנחנו נדרשים לעשות. זה איש  60,000, 50,000, 40,000שבוע 

 
ג אותה גם לפרופ ברת על הרבה מאוד דברים, החל ' גרוטו שמדנבנתה תכנית העיר הירוקה, אלי הצי

 אילן חדידה מונה לעמוד בראש המשל"ט בכל הפעולה הזו. של"ט קורונה מרכזי אשר ממ
 

ו כ ירת  25-30-מגויסים עכשי ו הכריזה באזורים  כל מערכותתוגברו . נאמני קורונהתושבים כסי באזור שהי
יע לתייר, לתושב, לכולם. והדבר  ירות מעל המצלמות. יש אפליקציה שנכנסת בזמן הקרוב, שתסי התי

 .  הכי חשוב זה המשמעת העצמית של כל אחד ואחד מאתנו
 

היותנו עיר סגורה,  ו אני רוצה שיהיה ברור, לא פשוט לעמוד מול האתגר הזה, לא פשוט. בתוקף  עכשי
ן, שהוא סיפר מה הם  תראו מה קרה בדימונה, שאין ביטו היום עם בני  בה תנועה של אורחים. דיברתי 

יכול לקבל החלטה, הוא סוגר את בתי הספר, סוגר את זה,  זו עיר סגורה ומסוגרה. אז הוא  עושים, אבל 
נו  לו בעיה. מה שעשי ן   חודשים בהצלחה יתרה.  3סוגר את זה, אי

 
 , יודעים מה הם שבכל שבוע עשרות אחר היות זה אירוע אצלנו ולא תמיד אנחנו  אלפי אנשים נקלטים, 

ואל מול זה צריך לדעת -מביאים איתם לתוך האירוע הזה, ומתחילה פה סירקולציה מאוד מאוד מורכבת, 
ין להתמודד  .וההתמודדות היא לא פשוטה, אל נקל ראש בעני

 
ייקח קצת אחריות עצו אבל צריך לדבר ברפרטואר אחיד  ית ושליטה. מכל אחד 

 
ס,  גיו נים מה זה מסיבת עכשיו מתארגנים למסיבות  אני מבין את החבר'ה שמתגייסים לצבא, אנחנו מבי

ן ואמרו  גיוס. אבל הודיעו גורמי המודיעי ס  , זה פתח להידבקויות מטורפות על ידיתיזהרולנו  מסיבות גיו
.וטות, בוכשתהיינה ביא . הישמרו והיזהרו ותתריעו ני מקומות כאלו ן  ילות, בכל מי מיד דיברתי עם ארגו

אומרים לבני הנוער  אנחנו לפחות מתריעים כדי לראות איךב עם אגף הנוער שלנווההורים, עם הדוברות 
.  –ולחיילים המתגייסים   הישמרו

 

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


 
 
 

           מזכירות העירייה                                                                   

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

שלושה הקרובים, קריטיים למה שיקרה בעיר הזו -, אם תרצו השבועייםקרוביםאני חושב שהימים ה
, בחודשים אוגוסט וספטמבר. היה ו יות, בואו ויש שרשרת הידבקו ות,  י נדע לבלום את שרשרת ההידבקו

נוכל לבלום את הסגר. לא נצליח לבלום, אנחנו נקבל את ההוראה  ונצליח לבלום, אז  שלא נתבלבל. היה 
ן הזה מאמץ גדול.  י נידרש לכך. אנחנו עושים באמת סביב העני ואני מאוד מקווה שלא   לסגור. 

 
ונים, ביקשתי מהשר שיביא לכאן א די ים  , עשה סיבוב, קי , הוא הגיע עם הצוות שלו ת פרופ' איתמר גרוטו

. אני לא תולה בזה תקוות.  ,עשה עוד סיבוב ונים וצריך להביא את הממצאים שלו די ים עוד   קי
 
 

נו אנו, בלחץ שנפעיל על מי שצריך להפעיל ובמשמעת הפנימית  מאוד מקווה-אני מאוד שבכוחותי
ת  העירונית שאנחנו נבצע ביחד עם כל הגורמים, אני מאוד מקווה שנחסום את הנגיף מלשבש לנו א

לנו את החמצן ולא יפגע בנו. החיים ולס  גור 
 

:  חה"מ אלי דהן
יום ראשון-מאיר, איך אתה אומר שבועיים  . .  את אילת?  יסגרו שלושה.

 
י  יה    –מאיר יצחק הלו  ראש העירי

ום, אם לא נדע לעצור אותו בימים האלה, בעוד שבועיים הי ה -אני אומר שלהערכתי, המצב הקיים  שלוש
  -אנחנו סגורים. אם המגמה תמשיך

 
 :יניב חנוחה"מ 

ירים הרבים שמגיעים לפה.  נור שמתחיל את שרשרת ההדבקה זה התי  הצי
 

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
ין באילת נמוכים באופן  לא מדויק. חשוב להגיד, כשאנחנו מדברים מספרים מוחלטים, המספרים עדי
יותר זה המגמה.  גודל כמו אילת. מה שמטריד אותנו   יחסי למקומות אחרים בארץ, בוודאי בערים בסדרי 

 
ן, אנחנו רואים מגמה מדאיגה, זה מה שמטריד או . ומה אנחנו רואים מגמה, בעיקר בחודש האחרו תנו

נים שמאיר דיבר עליהםשיותר חשוב להגיד, זה שאם נעשה את הצעדי דווקא בגלל ם הנכו יכולים  , אנחנו 
, לגרום לכך שאנח יכולים לעשות תנו יכולים לקטוע את שרשרת ההדבקוהיתרון שיש לנו לקוטן . אנחנו 

היום אפשר לקבל  45בדיקות מהירות בבית החולים, בדיקות של  בשעה. כלומר, תעשו את  8דקות. 
ום. אבל אנחנו ביקשנו לקבל עוד כמה מכשירים כאלה  100המכפלות, אפשר לעשות בשקט  בי בדיקות 

 בדיקות.  4או עוד מכשיר שעושה פי 
ועושה בדיקה, .  45ותוך  אתה הולך לבית החולים  לי או חיובי  דקות אתה מקבל תשובה אם זה שלי

 
  :סגן ראש העירייה –יהודה מורדי 

 זה בית חולים או מד"א? 
 

  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
יש להם  מכשירים בגודל כזה. מד"א שולחים את הבדיקות שלהם  2לא מד"א, בית החולים. בית החולים 

לוקח לפחות  , אנחנו צריכים לבדוק  אנחנו צריכיםשעות.  48לסורוקה, וזה  לבדוק כל מי שסימפטומטי
 את כל מי שבא במגע עם חולה מאומת. אנחנו צריכים לבדוק את כל המבודדים. 
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לוגיות במהירות הכי גדולה, כלומר, לא עם בודק  אם אנחנו נעשה את זה ונעשה את החקירות האפידמיו
ו, אלא עם  שעות.  36-בודקים, אנחנו יכולים לקטוע את שרשרת ההדבקות ל 4-5אחד כמו שהיה עד עכשי

לוקח זהיום  חלק ערכה ולבשבוע הבא מתחילים להתפרס בכל העיר נאמני העיר הירוקה, . ימים 6-7ה 
ג'ל ממותג, יקבל כל מה שצריך, את האפליקציה כובע, מסכה ממותגת, הכוללת חומרי הסברה,  אלכו

, הדרכה לגבי האפליקציה.  בן  כמו
 

ואנחנו מפתחים אותה,  לגבי האפליקציה, ובזה אני מסיים. אפליקציה מיוחדת אגב שלא עשו בשום מקום 
גורם מקומי ן של האפליקציה  ,באמצעות  הזאת, זה שכל תייר שמגיע לאילת, יכול להתנהל מה העיקרו

, נגיד בחוף הים, ושנקרא בבטחה.  לדעת בכל רגע נתון מה קורה מבחינת ההתקהלות במצפה התת ימי
 . ן  האטרקציה לטיילת בכל רגע נתו

  יניב חנו  יצא את אולם המועצה –חה"מ 

 
 מזכירות: .2

 פרוטוקולים:אישור  12.
 

י    :העירייהראש  -מאיר יצחק הלו
 

 . 7.6.20מיום  1/20אישור פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מס'   2.1.1
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :1/28/14מס'  החלטה
 מאושר

 
 .14.6.20מיום  1/20אישור פרוטוקול ועדת בטיחות מס'   2.1.2

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :2/28/14מס'  החלטה
 מאושר

  .21.6-ועדת הנהלה מיום הפרוטוקול שור אי  2.1.3
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :3/28/14מס'  החלטה
 מאושר

 
  2020אוגוסט  –יציאה לפגרת קיץ   2.1.4 
 

י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
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ימנו ישיבות, לא משנה כרגע אם  אנחנו כהרגלנו כל שנה, דרך אגב, אני חייב להגיד שלמרות הקורונה קי
ג בנוףקראנו לזה פורום   חירום או לא פורום חירום. הייתה שגרת עבודה, זה בהחלט היה חרי

נקווה שנעבור את , אבל זה טוב שכך.  . המוניציפאלי  אוגוסט בבריאות מלאה, זה מה שאני מאחל לכולנו
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :4/28/14מס'  החלטה
 מאושר

 
 
 
 עדכון חברים בוועדות:  .3

 יניב רמוס במקומו של אינג' יגאל חבנר.  אדר'מינוי  –בטיחות בדרכים ועדת   3.1
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :5/28/14מס'  החלטה
 מאושר

 
 גזברות:. 4

 רצ"ב  –אישור תבר"ים   4.1 
 

 2020שיפוצי קיץ  – 1096תב"ר מס'  
 

 :התקיימה הצבעה
 אחדפה 

 
 : 14/82/6החלטה מס' 

 מאושר
 

 2020 –שיפוצי גני ילדים  – 1097תב"ר מס' 
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :14/82/7החלטה מס' 

 מאושר
 

 חידוש מבנים במח"ט –ברנקו וייס  -1057תב"ר מס' 
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 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :148/2/8החלטה מס' 

 מאושר
 

 תכנון פרויקטים הנדסיים )  העברה לתב"ר חדש בכפוף לבקשת הממונה( – 1049תב"ר מס' 
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

    
 :14/82/9החלטה מס' 

 מאושר
 

 מלוס אנג'לס ששת הימים תכ' מקטע רח' -1098תב"ר  מס' 
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :14/82/10החלטה מס' 

 מאושר
 

 מוסדות ציבור 2שחמון  – 1060תב"ר  מס'  
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 : 14/82/11החלטה מס' 

 מאושר
 

 תמרים ששת הימים –תכ' מקטע חטיבת הנגב  –)תיקון(  1029מס'   תב"ר
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :14/82/12החלטה מס' 

 מאושר
 

 קליטת תיירים בצל הקורונה –עיר ירוקה  – 1099תב"ר מס' 
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד
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 :14/82/13החלטה מס' 
 מאושר

 
 הצטיידות מוסדות חינוך – 1081תב"ר מס' 

 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :14/82/14החלטה מס' 
  מאושר

 
 
 
 
 

 רצ"ב. -עדכון –אישור נוהל חתימה על דרישות , הזמנות עבודה, הזמנות רכש וחוזים   4.2
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :14/82/51החלטה מס' 
  מאושר

 
 :חשבון בי"ס וחשבון הורים -אישור שינוי מורשה חתימה בבי"ס מצפה ים    4.3

 חשבון בי"ס: –שינוי בעלי זכות חתימה . 1     
 

פתיחת חשבון  שם ביה"ס
 בבנק

 בעלי זכות חתימה
 

 303959118קוטלרוב תומר ת.ז  דיסקונט מצפה ים 
 031426844אורלי אגם        ת.ז 

 
ם:חשבון תשלומי הורי  –בעלי זכות חתימה . שינוי  2  

 
פתיחת חשבון  שם ביה"ס

 בבנק
 חתימהבעלי זכות 

 
 303959118קוטלרוב תומר ת.ז  דיסקונט מצפה ים

 028040921מיכל פונו          ת.ז 

 079157939מורשה חתימה שלישי אסי בן חמו ת"ז  מס' 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :14/82/61החלטה מס' 
  מאושר
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 מצורפת.בהתאם לרשימה  –אישור הנפקת כרטיס חכם לעו"ס וסגנית מנהל אגף תקציבים  4.4

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :14/82/71החלטה מס' 

  מאושר
 

 אולם המועצהחזר ל חה"מ יניב חנו 

 וית אסולין ולר –אישור משתמש בבנק הפועלים באינטרנט ללא ביצוע פעולות  4.5
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :14/82/81החלטה מס' 
  מאושר

 
 רצ"ב –חזור הלוואה יאישור תנאים למ 4.6 

 
 גזבר העירייה –אסי בן חמו 

 03.06.2020מיום מועצה הקודמת ישיבת הבכי חזור המלוות. מתברר ילחתום על משבתי עם דפנה הבוקר קרה אחרי שי
 אישרנו את תנאי החתימה על הניירת. לא אך חזור המלוות, יאת מ אישרנו
חזור המלוות בסך יאושר מבה  3.6.20מיום  1101 26/14. בהמשך לישיבת מועצה מספר מבקש, מקריא את זה לכן אני

 חזור. ילמ₪  11,000,000אני רוצה לתקן, בסוף לקחנו רק ₪.  15,168,312
 . מסמך שידרוש הבנק. ההוראה הבלתי חוזרתהמתבקשת המועצה לאשר מתן הוראה בלתי חוזרת בנוסח הרצ"ב ולחתום על 

 
 ה:התקיימה הצבע

  11 -בעד
 ) חה"מ יניב חנו( 1 –נמנע 

 :14/82/19החלטה מס' 
  מאושר

 
 31.12.2019דיון ואישור דוחות כספיים לא מבוקרים ליום   4.7

 
 הצעת החלטה:

 31.12.2019אישור הדו"ח הכספי הלא מבוקר ליום 
 

 התקיימה הצבעה:
  11 -בעד

 ) חה"מ יניב חנו( 1 –נמנע 
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 :14/82/20החלטה מס' 

  מאושר
 
 2020מרץ  –דיון ואישור דו"ח כספי רבעון ינואר  4.8

 
 הצעת החלטה:

 2020מרץ -לרבעון הראשון ינואראישור הדו"ח הכספי 
 

 התקיימה הצבעה:
  11 -בעד

 ) חה"מ יניב חנו( 1 –נמנע 
 

 :14/82/21החלטה מס' 
  מאושר

 
 חה"מ מומו שלמה ביטון לא נכח באולם המעצה 

 
 מועצה דתית . 5

 בחירת נציגים למועצה הדתית: 5.1
 

 ראש העירייה: –מאיר יצחק הלוי 
אני חייב להגיד את זה בהערכה לכל אחד מהאנשים שיושבים כאן, ישבתי עם ראשי הסיעות, הייתה פה התנהלות שהיא ראויה 
להערכה, עם כל האנשים בלי יוצא מן הכלל. כל ראשי הסיעות בלי יוצא מן הכלל שיתפו פעולה. המפתח היה על פי נוסחה 

 פתחות לדעתי נגעו והקיפו כמעט את כל החברים. שהוכתבה על ידי הרגולטור, קרי משרד הדתות. המ
 

אני לא נשים בתוך כל האירוע הזה, זה אירוע חסר תקדים לפחות במועצה הדתית באילת,  3לשמחתי, אני חייב להגיד, נכנסו 
  .בהסכמה של כל חברי המועצהאנחנו באים  ,והכי חשוב .בהרכב המועצה הדתית נשים 3מצב שהיו בו זוכר 

 
 מודה לכל אחד מכם. היה באמת אירוע שגילה אחריות מלאה. אני מעלה את השמות להצבעה.   אני מאוד

 
 נציגי הרשות : 

 אבי אלמקייס, אמיר נוריאל, גל שמש, אלון אשכנזי
 

 נציגי שר הדתות: 
 שחר כהן, יעל דרבי, עדנה לוינשטיין, חיים זיגדון

 
 נציג הרבנים: 

 חיים עמר
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד
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 :14/82/22החלטה מס' 

 מאושר
 
 

 רשמה אנריאט זנו
 18:50ננעלה: 

 
   

 
 
 
 
 

____________                                                             ___________ 
י                         פיליפ אזרד    מאיר יצחק הלו

ה       מנכ"ל העירייה  ראש העיריי
 
 

 28/14מועצה מן המניין 
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