
 

  מן המניין פרוטוקול מועצת העירייה
  )3/170/21 (ג"תשע אב ב' יד 'אמיום                                      

  
  79/12' מס

  
  

   ראש העיר-    אבירם דהרי   :השתתפו
  מ ראש העיר" מ-                         יעקב אפריימוב

   סגנית ראש העיר-    שולמית סהלו                       
   סגן ראש העיר    -    עמי ביטון                       

   חבר מועצת העירייה   -    ויקטור בורוכוביץ                     
   חבר מועצת העירייה-  מיכאל קנדינוב    
   חבר מועצת העירייה-    גדי רביבו    

   חבר מועצת העירייה-  ל    'חיים אברג                       
   חבר מועצת העירייה-  שמואל שפירא    

   חבר מועצת העירייה-                           יאיר עמר
                         

   
  : לא נכחו בפתיחת הישיבה                      

  
   חבר מועצת העירייה-    מיקי זוהר                       
  ה חבר מועצת העיריי-   חיים פרטוש                          

  
  
   חבר מועצת העירייה     -    בוריס מנייב :לא השתתפו 

   חברת מועצת העירייה-    אתי ואזנה                       
   חבר מועצת העירייה-  יסים אביסדריסנ                       
                           חבר מועצת העירייה-     רחמים גאשה                      

   חבר מועצת העירייה-     יבגני סניצר                      
                            

  
  
  

                 
  :סדר היום

  
  .עוזי דיין' פיס האלוף במילהר דירקטוריון מפעל "ליויקיר העיר   אותהענקת. 1  
  .17/7/13 מיום 81/12' פרוטוקול ועדת כספים מס. 2  
  .34/12' ות מסועדת תמיכאישור פרוטוקול . 3  
   .2013 ופרויקטים כלליים לשנת 2012-2013 עבודות בינוי פיתוח ותשתיות לשנים –גת .ש.י. 4  

  
  
  
  
  
  
  



 

  .עוזי דיין' ר דירקטוריון מפעל הפיס האלוף במיל" ליואות יקיר העירהענקת   :1ף סעי
  

  . ביטון.פרטוש וע.ח, ל'אברג.ח, ראש העיר: השתתפו בדיון                 
  

  :הצבעה                
  

  ,פרטוש.ח, ל'אברג.ח, עמר.י, שפירא.ש,  סהלו.ש,דהרי.א - ) פה אחד ( 8  : בעד               
  .בורוכוביץ .קנדינוב וו.                                                 מ

                
   12384/'  מסהחלטה               

  
  ר דירקטוריון"צת העירייה קיימה דיון והחליטה להעניק אות יקיר העיר ליומוע                

  , אלוף עוזי דיין על פועלו במפעל הפיס למימון פרויקטים במערכת החינוך ,                 מפעל הפיס 
  האמפיתיאטרון ובריכת , גינות ציבוריות ,  בהקמת טיילות ,                במרכזי תרבות וספורט

  .  העירונית ההשחיי                
                            

     עתיר זכויות ורב פעלים השתתף כמפקד במלחמות ישראל ,איש צבא ובטחון,עוזי דיין                 
  ל "כסגן הרמטכ,כאלוף פיקוד המרכז , ל"כיהן כמפקד סיירת מטכ, ובמבצעים צבאיים                 

  .טחון לאומייוכראש המועצה לב                
  

  , לאחר שירותו הצבאי עמד בראש יוזמות אזרחיות כדוגמת הפורום לאחריות לאומית                 
      וזי ע, תפקוד מערכת החינוך בישראל שניסחה המלצות ורפורמות לשיפור  ה.ל.ועדת א                
  . שדרות לחברה-אלמשמש נשיא כנס ישר דיין                

  
    חברה ,ביוזמות ציבוריות בתחומי חינוך  העוסק ובטחון דיין הוא איש צבא. האלוף במיל               
  .טחונה וחוסנה של מדינת ישראל ירווחה וקהילה ומכיר בחשיבותם לב               

  
  בעל השכלה , י דייןפועל עוז, 2011מאז מינויו לעמוד בראש מפעל הפיס בשנת                
  :וחקר ביצועים באופן המיטיב משמעותית עם הרשויות המקומיות במתמטיקה               
    בהקצאה מראש , בתזמון נכון של תקציבים ובהתאמתם לקצב התקדמות הפרוייקטים               

    בונה של כספי מפעל ובתקצוב רב שנתי ובהגדלת התקציבים בתשואות הודות להשקעה נ               
  .הפיס              

  
  מלגות  :רבים בהם עוזי דיין הרחיב את תחומי התמיכה של מפעל הפיס לנושאים              
  בספרות ושירה עברית וקיום , תמיכה באמנות ובאמנים, שיפוץ מקלטים,לסטודנטים              
  .מופעי תרבות בפריפריה              

     אוריינטציה המיטיבה עם הרשויות והשלטון  בראשותו פועל מתוך מפעל הפיס              
    בקהילה בכל דרך  הפרוייקטים והיוזמות  המוניציפאלי תוך נכונות לסייע להן בקידום              
  .אפשרית              

  
     בות ראשונה במעלה עבור למעלה מעשור דואג מפעל הפיס למימון פרוייקטים בעלי חשי             
  בניית גני ילדים ובתי ספר חדשים בצד שיפוץ וחידוש : בהם ,ת גת ייתושבי העיר קר             
  .מוסדות החינוך הקיימים             
  ,  מתקנים וציוד טכנולוגי מתקדם ,מפעל הפייס עושה רבות בציוד מוסדות החינוך בריהוט             
  מערכת החינוך הפורמלית והן במרכזי התרבות ובמתנסים הן ב ,מחשבים ומעבדות לימוד             
  .ברחבי העיר             
    בהקמת האמפיתיאטרון ובריכת , גינות ציבוריות, מפעל הפיס שותף בהקמת טיילות             
  .השחייה העירונית             
  .ח בקרית גת " מיליון ש140-ע מפעל הפיס כהשקי במהלך העשור האחרון              
  מבקשים להודות ולהוקיר את מפעל הפיס והעומד בראשו  ית גת אנויבשם תושבי העיר קר             
  .ומייחלים להמשך שיתוף פעולה גם בשנים הבאות             



 

                 
  .13/717/ מיום 1281/' פרוטוקול ועדת כספים מס: 2עיף ס
  
  .ל'אברג.ראש העיר וח: השתתפו בדיון                

           
  :הצבעה              

  
  ,אפריימוב.י, זוהר .מ,רביבו .ג, עמר.י, שפירא.ש, ביטון.ע ,סהלו. ש,דהרי.  א-  11   :              בעד

  .פרטוש.בורוכוביץ וח.ו, קנדגינוב.                                   מ
  

  ל  'אברג.   ח-  1     :נגד              
                

  12583/'  מס החלטה             
        

  .17/7/13 מיום 81/12' מועצת העירייה מאשרת פרוטוקול ועדת כספים מס             
  
  

  .רוטוקול זה לפ1'              פרוטוקול ועדת כספים מצורף כנספח מס
  
  
  

  1234/'  ועדת תמיכות מסאישור פרוטוקול :3סעיף 
  

  . שפירא.פרטוש וש.ח, קנדינוב.מ, ל'אברג.ח, ראש העיר :               השתתפו בדיון
                 
  :הצבעה               

  
  ,אפריימוב.י, רביבו .ג, עמר.י, שפירא.ש, ביטון.ע, סהלו.ש, דהרי.  א-   10 :בעד               

  .פרטוש.בורוכוביץ וח.ו, קנדינוב.          מ                        
    

  . מיקי זוהר לא השתתף בדיון ובהצבעה:               הערה
            

  12683/' החלטה מס              
                 

   ומטילה17/7/13 מיום 34/12'               מועצת העירייה מאשרת פרוטוקול ועדת תמיכות מס
  ר רשות הספורט להגדיל המענק לעמותה "  על ועדת התמיכות לדון בהמלצתו של יו            

   .)21/7/13מכתבו אל ראש העיר מיום (נוספים  ₪ 100,000 -               לקידום ספורט נשים ב
                

                        
  . וקול זה לפרוט2'  מצורף כנספח מסתמיכות     פרוטוקול ועדת           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   .2013 ופרויקטים כלליים לשנת 2013-2012 עבודות בינוי פיתוח ותשתיות לשנים –גת .ש.י : 4סעיף 
                 

                   12387/'  מסעדכון             
                             

  פיתוח ותשתית , ועצה בנושא עבודות בינוידגן יהל עדכן את חברי המ, גת .ש.י  ל "              מנכ

  ) : באמצעות מצגת( ופרויקטים כלליים שמבצעת החברה 2012- 2013              לשנים 

                   

 השלמת תאורת רחוב ישראל פולק.  

  גת. ש. י–מבנה רב תכליתי. 

 פחי אשפה מוטמנים. 

  מוקד רואה–מצלמות . 

 ב בשל+ '  שלב א–את פאטוט 'חירב'. 

  גינון פיתוח תשתיות, השלמת איי תנועה. 

  מבוא סיון–שדרוג תשתיות אזור תעשייה וותיק . 

  3403וחיבור לכביש )  נתיבים2(השלמת סלילה דרך החרושת. 

  נתיבים4 –השלמת דרך החרושת ל . 

  שדרות האבץ–הקמת כיכר .  

  35שדרוג נוסף בכניסה לפארק התעשייה מכביש.  

 כבת לפארק התעשייההפעלת שאטל מתחנת ר. 

 פרויקט מפעלים מבפנים כולל הפעלת מסלול תיירותי. 

 שדרוג מערך השילוט הציבורי. 

  תעשייה וותיק. א(בדיקת היתכנות לשדרוג ואחידות חזיתות.(  

              

   :2013 –מפעלים חדשים בהקמה בפארק התעשיה                    

   
                   HP             קיי–                                          דור   
   גלובסט  המשבב                                                                
   דלתא טכנולוגיות    וילאר                                                              

  2000. מ.  מ                                                      ריסקו             
  דקור                   
                    

  
  דהרי אבירם                           אליאס ישראל           
   ראש העיר                            מזכיר   העירייה          
  מרכז ישיבות המועצה        


