
 

    עירייההמזכירות                                                              

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

 
 

 ל ו ק ו ט ו ר פ

 ( מיום1103) 29/14מישיבת מועצת מן המניין מס' 
 התמר בבית הישיבות בחדר  20209.002.  תש"ף  אלול י"ג  ביעיר

 
 :נוכחים

 העירייה ראש    הלוי יצחק מאיר
 העירייה ראש ומ"מ סגן     לנקרי אלי

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

 המועצה חבר                                              דהן אלי
 המועצה חבר     סלומון צרפתי

 המועצה חבר     ביטון מומו
 המועצה חבר                                                                    כהן דובי

 
 חסרים:

 )הודיע( המועצה חבר    צ'רנומורץ אולג ד"ר
  המועצה חבר     בארי מתן

  המועצה חבר      אפרים בן חן
 המועצה חבר     שלם שמוליק

  המועצה חברת     אבוטבול יערית
  המועצה חבר     פרץ יהודה
 המועצה חבר     אלמקייס משה

 המועצה חבר     חנו יניב
 

 משתתפים:
  העירייה מנכ"ל אזרד פיליפ

 העירייה גזבר                                                              חמו בן אסי
 לעירייה  "מההיוע    ישראלי דפנה עו"ד
 העירייה דוברת       זנטי דנה

 העיר ראש עוזרת     הפנר גל
 העירייה דוברת אינטרנט, תחום אחראי     ממן גיל

 המועצה מזכירת העירייה, מזכירות מנהלת   זנו אנריאט
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

    עירייההמזכירות                                                              

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

 
 

 על סדר היום:
 ראש העיר:

  פתיחת שנת הלימודים 1.1
 

 :מזכירות .1
 רצ"ב: –ועדות עירייה  -אישור פרוטוקולים  1.1

 20.07.20מיום  2/14בריאות מס' אישור פרוטוקול ועדת  1.1.1
 28.07.20מיום  1/14/20אישור פרוטוקול ועדה לשימור אתרים מס  1.1.2
 16.08.20מיום  03/2020אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס'  1.1.3
 20.08.20אישור פרוטוקול ועדה להקצאות קרקע ומבנים ללא תמורה מיום  1.1.4

 

 עדכון חברים בוועדות:

 מורדי, סגן רה"ע ליו"ר הוועדה מינוי החבר יהודה -ועדת מכרזים  1.2
 מינוי חה"מ מומו ביטון לחבר בוועדה –ועדת מכרזים  1.3

 

 גזברות:

 רצ"ב –אישור תבר"ים  1.4
 רצ"ב –אישור שינוי מורשה חתימה  בחשבון בי"ס ,באולפנת בני עקיבא  1.5
 רצ"ב. –אישור שינוי מורשה חתימה בחשבון בי"ס אופיר   1.6
 רצ"ב –הל אגף כספים ותקציבי פיתוח מנ –אישור מורשה חתימה למר משה זיסו  1.7
אישור מורשה חתימה מטעם עיריית אילת לקבלת כרטיס חתימה אלקטרונית בהתאם לתקנות למר משה זיסו מנהל  1.8

 אגף כספים ותקציבי פיתוח.
 רצ"ב -עדכון –הסכם ישן מול חדש בצופית תחתית  –פרויקט שיפוץ חזיתות  1.9

 

 לשכה משפטית:  

 לפקודת העיריות בדבר הקצאת מבנה לעמותת רשת המעונות , נאות מרגלית 188אישור חוזה לפי סעיף  1.10
 הסכם +חו"ד היועצת המשפטית רצ"ב –, שחמון 6ברחוב תורמוס  765מגרש  35חלקה  40126)ע"ר( בגוש  

 
 יצא פרוטוקול בנפרד -אסיפה כללית –תאגיד עירוני לתיירות .   6 

 לתקופה:₪ מיליון  1על סך  186668יריית אילת בחשבון מס' חידוש מסגרת אשראי וחידוש ערבות ע 6.1
 + פרוטוקול מישיבת דירקטוריון תאגיד התיירות.  01.01.2021-31.12.2021 

 יצא פרוטוקול בנפרד -כללית אסיפה –תאגיד "עין נטפים"   .7 
 כדירקטורית רגילה. חידוש מינויה של ד"ר חנה רוזנפלד 7.1 

 
    

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


 

    עירייההמזכירות                                                              

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

 
 
 
 

 העיר:ראש . 1     
 פתיחת שנת הלימודים. 1     

   
י  יה    –מאיר יצחק הלו  ראש העירי

היום נים מחויבי המציאות מספר לפני שניכנס לסדר    :עדכו
 

נוך תלמידים.  11,139מאוד לא פשוטה. נקלטו לתוך מערכת -בהיערכות מאוד 1.9-בנפתחה  מערכת החי
וייס למשכן של בית ספר אוריםהמעבר של בית ספר הדברים המשמעותיים שקרו, כאשר   הישן, ברנקו 
ייס, כתלמיד ו ום  110-י ברנקו  הי יוצא מן הכלל בהשקעה. עבודה מרחב במספר, מקבלים  כי  נו  חי

ן את עצמו לקרא ן הופך בעצם להיות בית ספר שמכי  ת מה שקראנו מרכז מורים, פסגה,בית ספר אלו
ן  3-הכשרת המורים. צריכים לגייס כ ו נוך. זה לעשות ₪, מילי התאמות, לקבל חלק מהכסף ממשרד החי

 נמצא בתוך תכנית עבודה. 
 

יכול להגיד, שלמעט אירוע אחד שהוא אירוע לא טוב, עם זרם של חב"ד, שלצערי הגדול  יש בסך הל אני 
נגדיר את זה עם מה שקורה בבית ו משבר קבוצת אנשים, קבוצה של הרב הכט שליטא, שמתוך סכסוך 

דרך אגב, אני חייב להגיד בצער גדול מאוד, נכון לעכשיו  ממשיכים ללמוד באותם מקומות.ספר חב"ד, אז הם 
 , עם מספר גדול של תלמידים. ומשהו בסך הכל. בית ספר חב"ד נפתח עם חטיבה צעירה 30בניגוד לנהלים ולחוק, משהו כמו 

 
זוםקיימתי שיח אתמול ן  טוקופיעם מירי , גניאל ד"ר עם , חב"דעם המנהיגות של  ת  יו"ר ארגו וגם עם 

, ונראה  ההורים. לא הגענו להבנות. אני הצעתי הצעה שאי אפשר היה לסרב לה. אבל בחרו מה שבחרו
ת  יכול להגיד שהמערכ ן הזה. אבל מלבד האירוע הזה, אני  י גיד החוק בעני י נוך ומה  מה תגיד מערכת החי

יוצאת מן הכלל.   נפתחה בצורה 
 

יוצאת ל  6-7מן הכלל. אני ביקרתי באיזה  המערכת נפתחה בצורה  בתי ספר, ואני יכול להגיד בסיפוק גדו
נושא הק , הורונה, העיר אילת היא אחת הערים מאוד, שחרף  יחסי מובילות בכמות הילדים באופן 

בתוך בתי הספר  שישתלבו לתוך בתי הספר. קיבלנו החלטה לעשות כל פעולה שמקסימום ילדים נמצאים
' -מא'ולא הולכים על למידה מרחוק. גם כיתות  יש  ו ז' צפונה,  . כיתות  הם בבתי הספר, למעט ימי שישי

נו מאמץ מאוד גדול  נוך לומדת. צריך לזכור, עשי כבר שיטה אחרת. אבל בסך הכל, כל המערכת החי
ין הזה נעשתה פעו ואני חושב שבאמת בעני  לה מצוינת. לתת מחשבים, אייפדים לילדים, 

 
זו מורה באחד מבתי הספר, שאומתה כמורה חולה,   , ן י חדר בישבה ר שאמה שהעיב הבוקר על העני

הנחיות המתבקשות שכל המורים נמצאים בבידוד, משמע בית הספר הזה יהיה סגור בהתאם ל המורים.
נוח.  300למספר ימים. מדובר בבית ספר עם   ומשהו תלמידים, זה בהחלט אירוע לא 

 
, א וגם לצוות בריאות מלאה, ונקווה שמקרים כאלה לא יקרו אפשר לדעת. אלה  אינחנו נאחל גם למורה 

 הם אירועי הקורונה שמטלטלת את כולנו בטלטלה לגמרי לא פשוטה. 
 

 עדכון קורונה:
מה  מאוד לא טובים ולא מוצלחים, נדבקו הרבה מאוד אנשים-הימים האחרונים הם ימים מאודשלושת 
ל. אני אומר את זה למנהיגי הקהילה בראש ובראשונה, לקבל -מכולנו מאמץ מאודשיצריך  מאוד גדו
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נים של מספרי נדבקים. אם זה  נים בשלושת הימים האחרו יותר 7או  8או  12נתו , זה מה שהיה פחות או 
נים. אלו מספ 3-ב ו לנו בכל חודש אוגוסטימים האחרו הי  .רים שלא 

יותר  ו  היו מספרים חד ספרתיים, ותמיד הי ם . ו9-מאשר ל 1-קרובים לבכל חודש אוגוסט  לי מספר החו
נים, זה מה שבשלושת ה  .בכל חודש אוגוסט מבחינת המצטבר היהימים האחרו

ניתוח מצב הרבה מאוד מאמץ והרבה מאוד  מאתנוזה מצריך מכל אחד ולראות מה קורה.  נצטרך לעשות 
ו  4פני אנשים מאומתים, ל 48-היום, כמו שמראה לי פה המנכ"ל, מגיעים ל עבודה. ואם אנחנו הי ימים 

ל.  23 , זה מלמד שקרה פה משהו שהוא לא טוב, ונצטרך כולנו לעצור ולפעו  ולכן
 

איש, דרך אגב לא היה אוגוסט  80,000-90,000ימים, בהתחשב בזה שכל שבוע קלטנו פה  3עד לפני 
ן מלאים והאטרקציות ק, הכל פקו, במסעדותאילת, לא היה מקום שנה לאחור בעיר  40-כזה ב בתי המלו

 יתה פה עבודה טובה.ימלאות. ולמרות הכל, הצלחנו לשמור. כנראה שה
 

כי אם זה יתעצם, וצריך לנתח את זה, כדי שו יש פה התרופפות ל זה לא ישנה.  המספרים ימשיכו להכפי
ירוקה, ונמצא את עצמנו בעיר צהובה ולהגדיל את עצמם, אנחנו נמצא את עצמנו,  ום אנחנו בעיר  הי

ועיר אד יקרה. ואחרי זה בעיר כתומה ואחרי זה בעיר אדומה.   ומה משמעה סגר, ואסור שזה 
 

, ולכן אני אומר, אני פו לחדד את האירוע הזה, לדייק  יך לעשות כל מאמץ עם כל הגורמיםצרנה לכולנו
, ובעיקר בעיקר להיות ממושמעים,   וזה מחויב המציאות.אותו

 
ראש הבריאות ומשרד משרד אנשי , יושבים אנשי מל"לש ו נמצאים לקראת החגים. זה לא סודאנחנ

י ש הממשלה ובודקים מה עושים בחגים. ככל והמספרים יגדלו, הסיכו יגדל יהיה בחגים האלה  עוצר, 
ין הזה.  , צריך לעשות פעולה שהיא פעולה נכונה. צריך לדעת לשמור על העני לכן  בהתאם. 

 
:  המחיר למשתכן

ן, לבדוק את המחיר למשתכן ולמשתפר. אז כדי שגם אתם  כו ום נפגשתי עם אנשי הנהלת משרד השי הי
, אז תשמחו כפי שאני שמחתי  ן התושבים שזכו במחיר בארץ במספר העיר אילת מובילה תדעו שמהנתו

ן לזה תקדים במדינת ישראל. על כל 85.4%למשתכן באילת.  זכו  85דירות,  100, אי משפחות אילתיות 
. זה באמת אירוע שמבחינתי אירוע מרגש.   בהן

 
 פארק המים:

ום אלי ואני  הי א הוא יכול להבי. לדבריו ת במשנה מרץהעבודה שם נמצארם מפארק המים.  עםדיברנו 
וגם1.6.21-להפעלה ב את המקום נגשים חלום גדול גם שלנו  של כולם.  . אם זה יקרה, אז אנחנו באמת 

אנחנו רוצים לעזור באמת ובאמת לתת את המענה לעיר שכל כך מחכה לזה. העבודה שם בעיצומה, 
היום דיברנו על נושא של החניות, על המבואה,  יצקו כבר את חדר המכונות, כבר עבודות עפר נעשות. 

 כניסה. אינשאללה שהדברים האלו יהיו דברים טובים ומהירים. ה על
 

 :שדה התעופה – כביש הרוחב
ן, אנחנו ביקשנו מהקבלן לפתוח אותו לפני ראש השנה,  מול כביש חטיבת הנגב כביש הרוחב הראשו

 )שדרות התמרים( הכביש היותר דרומיייפתח אחרי זה . בכך עושה רושם שהקבלן יעמוד. המשטרה
ליד הטרמינל  .שנמצא 
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  :סגן ומ"מ ראש העירייה –אלי לנקרי 
וגם קצת על התיירות כי זה חשוב,  וחים לגבי הקורונה  דיו  . ראשית, כמה 

 
ו  הימים האחרונים המגמות עד חנו חוזרים ירידה מגמתית לאורך כל השבועות האחרונים. אם אנ שלהי

ו  לאחור לפני חודש , אז הי וחצי ל 70-כאו חודש  ירד בהדרגה  , 20-, ל30-נדבקים בכל שבוע בעיר, וזה 
לו ל ירד אפי ו אנחנו מדברים על 12-וזה  הימים האחרונים, שזה  3-נדבקים ב 27, עד לפני שבוע. ועכשי

יש מגמה מדאיגה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יבערך כל הכמות שה לכן   , יתה בשבועיים שלמים קודם לכן
יודעים שבסך הכל זה ממוקד ביודעים את המקור. כלומר יודעים מאיפה המקורות, אנחנו   2-, אנחנו 

 זה לא מנחם. כי בסוף הם מייצרים שרשרת של הדבקה. . משפחות
 

לייצר מצב שאנחנו קוטעים את שרשרת ההדבקה יחסית בתוך זמן סביר. אנחנו לשמחתנו  הצלחנו 
ואצלנו זה קורה. והיום אנחנו מחזקים את הדבר שעות, לא קורה במקומות אחרים  36עד  24מדברים על 

יותר. צריך להגיד, בזכות כל הפעול היום, כולל הנאמניםהזה עוד  האפליקציה וכולל , ות שנעשו עד 
, גם עם אחריות , ט והעבודה הנהדרת שעושים במשל"טהמשל" וכל החברים, זה עושה את שלו אילן 

יודעים את יומשמעת של התושבים שה  זה. יתה, אנחנו 
 

ויכול להיות שיש התרופפות ן ספק, בלי אחריות ומשמעת זה לא היה קורה.  נצטרך לקבל החלטות ו אי
ן  ? איך עוצרים את ההתרופפות הזאת, ביםבימים הקרו י  םנצטרך לעשות בימים הקרובישכולל קמפי

  .ההדבקות יהיה חלק מהמאמץ שלנו לעצורואשר 
 

ויש לנו אישורים לשמחתנו הבריאמאמץ נוסף שאנחנו עושים זה מול משרד  לקבל מכשיר חדש ות, 
היום שעושים  2שעות, לעומת  3-בדיקות ב 64שבודק  י  45-בדיקות ב 8מכשירים שיש לנו  נו דקות. זה שי

יש   . . מנסים לעשות מה שניתןו םהם מתארגניאבל בית החולים, כח האדם בקצת בעיות עם משמעותי
ם הכל, כולל את התקציבים הנדרשים, כולל את כוח האדם מבחינת משרד הבריאות, אנחנו מקבלי

 הנדרש. 
 

, זה מתחיל ב ניכר  מההדבקות שתדעו ירות,אזור חלק  , ומשם דרך  תי ן מגיע אל עובדים הבבתי המלו
נו לתוך העיר. ום כל. משרשרת ההדבקות זה חלק המשפחות, מגיע אל משקי הבית אלי הי ים לדעת יש לנו 

מידע מלא, ואנחנו מנהלים את זה היום מאוד בורד עם -קיים דשות ההדבקה. בכל רגע נתון איפה מקור
וחים באמצעות האפליקציה של הנאמנים אל המשל"ט בן . חכם, גם עם הדיו לנו כמו כל אלה עזרו 

ירוקה.   להתמודד ולהשיג תוצאות יפות, ולשמור על אילת כעיר 
 

נות מא יש לה יתרו נות. המדדים ההחלטה החדשה לאמץ את שיטת הרמזור,  וד גדולים, יש לה גם חסרו
נוי במגמה משבוע ה או לא, זה מספר הנדבקים בשבועשם, שלושת המדדים שמודדים אם עיר ירוק , השי

ן  נכו , זה אחוז הנדבקים מסך כל הבדיקות שנעשות.  זים. והדבר השלישי לשבוע, כלומר גידול באחו
נים ציו . אילת, יש לזה  ן י ום, אילת במצב טוב עדי ן קרובים ל10עד  1-מ להי ו , זה 10-, שהחלקים של הצי

ירוקהמר זה אושבמדד  4נחנו א. עיר אדומה  . החשש שלי שאנחנו עלולים לגלוש לעיר כתומה. עיר 
 

. וכמו שנאמר  זה. זה חשוב שתדעו צריך לעשות מאמץ מאוד גדול ולהיעזר בכל הכוחות ואנחנו עושים את 
, כמובן שהכל נעשה גם כדי יירים, אבל גם כדי לשמור כאן תלשמור על הבריאות של התושבים וה כאן
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נו עושים את  י יכולנו להיות במצב שאם לא הי נו את זה. בקלי קלות  וראי ירות,  כלכלה פעילה, בריאה, תי
יכולים להיות במצב שהעיר לא הייתה פעילה בקיץ. עד כדי כך.  נו  י הי  , נו האדירה הפעילות כל מה שעשי

וגם החג, בקיץ התה ישהי , ואגב היא נמשכת, צריך להגיד שגם השבועות האלה, גם לפני החג  ן אחרו
יותר. 80%-75%על שיעורי תפוסה של  מדבריםנראים טוב.   , בסופי שבוע אפילו קצת 

לים קצת בדאגה, כאם נשמור על המצב מבחינת הקורונה, גם העיר תהיה במצב טוב. איפה אנחנו מסת
יודעים לגבי ממש, שאנזה אל עבר חודשי החורף  ן לא  י וחנו עדי כמה תהיינה. איזה טיסות מחו"ל תהיינה 

יודעים ש יהיה עם  Ryanair -ואנחנו  יודעים בסוף מה  . אנחנו גם לא  כבר הודיעו לצערנו שהם לא יטוסו
נות עם יש עם  של המגבלות ההרשאות לקיים טיסות ממדינות שו נות ירוקות.  נות אדומות, מדי לא זה מדי

 שאלות. מעט 
 

הוודאות זו תקופה של הרבה בבעיקר  גם אי  יודעים שתקופת החורף  נושא הכנסים והאירועים. אתם 
ל.  , חלק מהכנסים הודיעו על ביטו אנחנו מאוד כנסים, הרבה מאוד אירועים, שגם כאן, חלק כבר ביטלו

ן עושים מאמץ גדול  י וה מיוחד לקיום כנסים. המתווה הזה,ולטובת העני די  הצענו מתו אם יאומץ על י
נוכל לקיים  ל, אז אנחנו  י הוא טוב כי סך הכל אנחנו נצמדים להוראות התו הסגו משרד הבריאות, והסיכו

ין ע ועדי ן  להשאיר כאן כמה שיותר כנסים כדי שלא  ושים מאמציםחלק מהכנסים, כאלה שהביעו רצו
 .  יברחו חלילה מכאן

 
ירות גם בהיבטים של קורונה, וזה כמובן כרוך אלה הדברים בגדול שחשוב היה לדווח, גם בהיבט ים של תי

 זה בזה. 
 

י      :ראש העירייה –מאיר יצחק הלו
, (,1103) 29/14מס'  אנחנו פותחים את הישיבה בחלוף מחצית השעה, ום רביעי י . אני נכנס 2.9.20היום 

 לסדר היום, ברשותכם. 
 
 . מזכירות:2
 

 רצ"ב: –ועדות עירייה  -אישור פרוטוקולים  2.1
 20.07.20מיום  2/14אישור פרוטוקול ועדת בריאות מס'  2.1.1

 
ו , אנחנו מתארגנים המלצות השלטלאור אירועי הקורונה  ן המקומי , ייהלהקמת מחלקת בריאות בעירו

ו  ה פה באור מאודפתיחות והאירשתדע לתכלל את כל הנושא, כי מסתבר שהקורונה יצרה פה נראות 
גום כוח, באיחוד משאבים.   גדול את הצורך באי

לישיבת המועצה לידיעה.   אנחנו נעבוד על זה וכמובן נביא את זה 
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :1/29/14החלטה מס' 

 מאושר
 

 28.07.20מיום  1/14/20אישור פרוטוקול ועדה לשימור אתרים מס  2.1.2
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
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 :2/29/14החלטה מס' 
 מאושר

 
 
 

 16.08.20מיום  03/2020אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס'  2.1.3

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :3/29/14החלטה מס' 

 מאושר
 

 20.08.20אישור פרוטוקול ועדה להקצאות קרקע ומבנים ללא תמורה מיום  2.1.4

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 4/29/14החלטה מס' 

 מאושר
 
 עדכון חברים בוועדות: .3

 : ועדת מכרזים 3.1
 יו"ר הוועדהכ  - מינוי החבר דובי כהן       

 מ"מ יו"ר הוועדהחבר וכ - מינוי החבר יהודה מורדי, סגן רה"ע       
 חבר בוועדהכ -מינוי החבר מומו שלמה ביטון       

 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :5/29/14החלטה מס' 
 מאושר

 
 משפטית:לשכה .4

   )ע"ר( בגוש  לפקודת העיריות בדבר הקצאת מבנה לעמותת רשת המעונות , נאות מרגלית 188אישור חוזה לפי סעיף   4.1
 הסכם +חו"ד היועצת המשפטית רצ"ב –, שחמון 6ברחוב תורמוס  765מגרש  35חלקה  40126        

 
 התקיימה הצבעה:

 9 –בעד 
 

 29/14/6החלטה מס' 
 מאושר
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  אולם המעצהיצא מחה"מ מומו שלמה ביטון 

 
 גזברות:. 5

 רצ"ב  –אישור תבר"ים   5.1 
 

 הימיחזור הלוואות בנק דקסי – 1100תב"ר מס'  
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 : 14/92/7החלטה מס' 
 מאושר

 
 הנגשה פרטנית במוסדות חינוך – 1101תב"ר מס' 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :14/92/8החלטה מס' 

 מאושר
 

 התחדשות עירונית שכ' אופיר – 1102תב"ר מס' 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :14/92/9החלטה מס' 
 מאושר

 
 החדשות עירונית תכנית אם בהתמודדות בפני רעידות – 1103 תב"ר מס'

 תקיימה הצבעה:  
 פה אחד  

    
 :14/92/10החלטה מס' 

 מאושר
 

 תעשייה דרומיזור התחדשות עירונית א  -1104תב"ר  מס' 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :14/92/11החלטה מס' 
 מאושר

 
 פטיו המדברי –תכנון וביצוע תשתיות   -1105תב"ר  מס' 

 התקיימה הצבעה:
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 פה אחד
 

 :14/92/21החלטה מס' 
 מאושר

 מערכת לאיתור וניטור פסולת פיראטית בשטחים פתוחים  -1106תב"ר  מס' 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :14/92/31מס'  החלטה
 מאושר

 
   2018ישן מול חדש   -1026תב"ר  מס' 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :14/92/41החלטה מס' 

 מאושר
 

 תכנון פרויקטים הנדסיים  -1049תב"ר  מס' 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :14/92/51החלטה מס' 
 מאושר

 
 ישן מול חדש שחמון  - 1062תב"ר  מס' 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :14/92/61החלטה מס' 

 מאושר
 

 מוסדות ציבור 2שחמון   -1060תב"ר  מס' 
 התקיימה הצבעה:

 

 :14/92/71החלטה מס' 
 מאושר

 
 מוסדות ציבור 11שחמון   -1059תב"ר  מס' 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :14/92/81החלטה מס' 

 מאושר
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 שידרוג כבישים ומדרכות  -1011תב"ר  מס' 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :14/92/91החלטה מס' 
 מאושר

 
 2020שיפוצי בתים   -1073תב"ר  מס' 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :14/92/20החלטה מס' 

 מאושר
 

 בבנק מזרחי טפחות כמפורט: עקיבא בני ,באולפנת בי"ס בחשבון  חתימה מורשה שינוי אישור 1.11

 מס' חשבון בנק: 131147
36742005ת.ז. השינוי המבוקש:     תמר יצחקי חיים   

28968030אריאלה בן עטר ת.ז.                                     
 

79157939בעלי זכות חתימה שלישי אסי בן חמו , גזבר העירייה. ת.ז.   
 

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :29/14/21החלטה מס' 

 מאושר
 

 כמפורט: אופיר בי"ס בחשבון חתימה מורשה שינוי אישור   4.3 1.12
 
 המבוקש השינוי

 :133276 יסקונטד
 024360919 ת.ז.     ארן דולב
 025230400 ת.ז.  ניזרי רונית

 

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

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :29/14/22חלטה מס' ה
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 מאושר
 
 
 
 

 
  פיתוח ותקציבי כספים אגף מנהל – זיסו משה למר חתימה מורשה אישור     4.4 1.13

)א( לחוק הרשויות המקומיות, אבקש להביא לאישור המועצה את מר משה זיסו מנהל אגף כספים ותקציבי  203על פי סעיף   
 פיתוח במינהל הכספים כמורשה חתימה כמפורט:

 
 

 קבוצה א'
 051567832  ראש העיר  מאיר יצחק הלוי

 026863613 סגן ומ"מ ראש העיר  אלי לנקרי
 069270718  מנכ"ל העירייה  פיליפ אזרד

 
 

 קבוצה ב'
 079157939  גזבר העירייה אסף ישראל בן חמו

 032154023 מנהל אגף כספים   משה זיסו
 ותקציבי פיתוח                                            

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :29/14/23החלטה מס' 

 מאושר
 

 זיסו משה למר לתקנות בהתאם אלקטרונית חתימה כרטיס לקבלת אילת עיריית מטעם חתימה מורשה אישור 1.14

 פיתוח. ותקציבי כספים אגף מנהל

 התקיימה הצבעה:
 פה אחד

 
 :29/14/42החלטה מס' 

 מאושר
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 רצ"ב – עדכון – תחתית בצופית חדש מול ישן הסכם – חזיתות שיפוץ פרויקט       4.6 1.15
 

 מועצה להחלטת ובהמשך השיכון משרד לבקשת בהתאם אישרה (,1103) 29/14 מס' 02.09.20 מיום בישיבתה העירייה מועצת

 להחלטה: להוסיף 11.09.19 מיום 15/14 מס'
 

 הם כי נבחרו הבניינים ארבעת מלאה, בשקיפות שווים קריטריונים לפי הבניינים, דיירי מלבד ,הציבור כלל את ישרת השיפור

  השכונה. כל של אחיד רצף ישלים זה ופרויקט ,שופצו במתחם הבניינים מרבית אשר עילית צופית בשכונת מצויים
 יוספטל. לבי"ח בדרך אופיר ביה"ס מול יותם דרך של  המרכזי בציר נמצא המתחם

 להלן: אישור מועצת העיר יכלול את רשימת הבניינים כמפורט
 

עלות ע"פ 
 אומדן/כתב כמויות

 בית מס' מס' יח"ד

418,950 ₪  16 4005 
409,950 ₪  16 4006 
375,150 ₪  16 4007 
737,150 ₪  32 4013 

1,941,200 ₪ סה"כ יח"ד  
80 

4סה"כ בניינים   

 
 התקיימה הצבעה:

 פה אחד
 

 :29/14/52החלטה מס' 
 מאושר

 
 

 
 רשמה אנריאט זנו

 19:15:ננעלה
 
 
 
 
 
  

 ___________                                                           ____________ 
י                         פיליפ אזרד    מאיר יצחק הלו

ה       מנכ"ל העירייה  ראש העיריי
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 29/14מועצה מן המניין 
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