
 

 מן המניין פרוטוקול מועצת העירייה
 (31/70182) גתשע" אב ב א"כ 'אמיום                                      

 
 

 801/2מס' 
 
 

 ראש העיר -  אבירם דהרי  השתתפו:
 חבר מועצת העירייה    - ויקטור בורוכוביץ                       

 חבר מועצת העירייה - מיכאל קנדינוב  
 חבר מועצת העירייה -  ביבוגדי ר  

  חבר מועצת העירייה - חיים אברג'ל                           
 חבר מועצת העירייה    -  מיקי זוהר                       
 חבר מועצת העירייה - יסים אביסדריסנ                       
                        חבר מועצת העירייה  -  רחמים גאשה                       

 חבר מועצת העירייה -  יבגני סניצר                       
                           

 
 :  לא נכחו בפתיחת הישיבה                       

 
 מ"מ ראש העיר - יעקב אפריימוב                       
 העיר סגנית ראש -  שולמית סהלו                       
 סגן ראש העיר     -  עמי ביטון                       
 חבר מועצת העירייה - חיים פרטוש                           

    
                           

 
  חברת מועצת העירייה -  אתי ואזנה : לא השתתפו

  חבר מועצת העירייה        -  בוריס מנייב                       
 חבר מועצת העירייה -  יאיר עמר                       
 חבר מועצת העירייה -             שמואל שפירא                    

 
 

                
 סדר היום:

 
 לח"כ מירי רגב , יו"ר ועדת הפנים של הכנסת.יקיר העיר  אות הענקת. 1  
 .21/7/12מיום  21/12אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס' . 2  
 הרצאתו של מר גלעד האן. –"סכנות ברשת האינטרנט" . 2  

 
 

  2/171/3מיום  711/2תיקון פרוטוקול מועצת העירייה מס' 
 

 :  21/7/12מיום  71/12של ח.מ. חיים אברג'ל יתוקן פרוטוקול מועצת העירייה מס' לבקשתו 
חיים אברג'ל לא  :311/2' אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס , 3להוסיף בהערה לסעיף

 השתתף בדיון ובהצבעה.
 

 



 

 
 לח"כ מירי רגב, יו"ר ועדת הפנים של הכנסת אות יקיר העירהענקת  : /ף סעי

 
  ראש העיר, ח.אברג'ל ומ.זוהר. השתתפו בדיון :                

 
 הצבעה:                

 
 וביץ, מ.קנדינוב, ג.רביבו, ח.אברג'ל, מ.זוהר,א.דהרי, ו.בורוכ  -)פה אחד(   12  בעד:                

 נ.אביסדריס, ר.גאשה, י.סניצר, י.אפריימוב, ש.סהלו, ע.ביטון                                                    
 וח.פרטוש.                                                      

               
 

  1/2838' מס החלטה               
 

 מועצת העירייה קיימה דיון והחליטה להעניק את יקיר העיר לחברת הכנסת מירי רגב,              
 יו"ר ועדת הפנים של הכנסת על פועלה לקידום תושבי הפריפריה בכלל וקריית גת בפרט               
 מתאגיד המים. םועל הסיוע במאבק העירייה לקבל דיבידנדי              

             
 ית גת ,גדלה והתחנכה בעיר.יחברת הכנסת מירי רגב, בת העיר קר              

ל כדוברת צהל וכצנזור הראשי הצבאי ומאז בחירתה "לאחר סיום שירותה בצה
 הפריפריה בישראל.  פועלת רבות למען לכנסת ישראל

  
ה וקידמה הצעות חוק רבות הקימה את השדולה לקידום וחיזוק תושבי הפריפרי

להעדפה מתקנת של הפריפריה ותושביה בכל הנוגע לתעסוקה, לסיוע  הנוגעות
 . למפעלים בקשיים ולמניעת פגיעה בשכבות החלשות

יזמה והגישה הצעות חוק להעדפת קבלנים ויזמים מהנגב במכרזי מעבר בסיסי צהל 
 דרומה.

במתן  מחירי השכירות לדיירים וכןפועלת במרץ בנושא זכאות לדיור ציבורי והגבלת 
 סיוע ופתרונות דיור לזוגות צעירים. 

  
ת גת במאבקה הצודק יכיו"ר ועדת הפנים של הכנסת סייעה לעיר קרי ביושבה

 לחלוקת רווחי תאגיד המים לעירייה. 
  

פעילותה הנחרצת במסגרת הועדה חייבה את רשות המים לקבוע אמות מידה לנושא 
וסייעה בהצלחת  ין התאגידים והרשויות המקומיות בכל הארץ,חלוקת דיבידנדים ב

 דין.  ית גת לקבל את רווחי התאגיד המגיעים לה ע"פיקר
  

ועדת הפנים של הכנסת אמונה על נושאי איכות הסביבה ומקדמת מתן פתרונות וסיוע 
  לרשויות המקומיות בסילוק מפגעים סביבתיים. 

  
ות ולחזק את ידיה של חה"כ מירי רגב על ית גת מבקשת להודיהעיר קר  מועצת

 ת גת בפרט. יפעילותה לקידום יושבי הפריפריה בכלל וקרי
 

חברת הכנסת מירי רגב הודתה לראש העיר וחברי המועצה וברכה את הנוכחים  על                  
הכבוד וההוקרה.                 

 
 
 
 
 



 

 .21171/3מיום  311/2אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס' : 2עיף ס
 

          
 :הצבעה              

 
 .קנדינוב, ר.גאשה ח.פרטוש, י.סניצר, מ ש.סהלו,א.דהרי, -)פה אחד(   -   7   בעד:              

 ג.רביבוו                                                    
                                                     

        
 

 1/2183מס'   החלטה             
       

 .21/7/12מיום  21/12תמיכות מס'  ועדת מועצת העירייה מאשרת פרוטוקול             
 

              
 לפרוטוקול זה. 1פרוטוקול ועדת תמיכות מצורף כנספח מס'               

        
  

 
 מר גלעד האןהרצאתו של  –"סכנות ברשת האינטרנט"  :3סעיף 

          
                               

 מועצת העירייה ומוזמנים שמעו הרצאתו של מר גלעד האן בנושא "סכנות ברשת                 
 האינטרנט".                

 
 
 
 
 

                   
 
 דהרי אבירם                   אליאס ישראל            
 ראש העיר                     כיר   העירייהמז           
 מרכז ישיבות המועצה        


