
 

 מן המניין פרוטוקול מועצת העירייה
 (31/70107) גתשע" תמוז' בטכ 'אמיום                                      

 
 781/1מס' 

 
 

 ראש העיר -  אבירם דהרי  השתתפו:
 מ"מ ראש העיר - יעקב אפריימוב                       
 סגנית ראש העיר -  שולמית סהלו                       

 חבר מועצת העירייה    - ויקטור בורוכוביץ                       
 חבר מועצת העירייה - חיים אברג'ל                           
   חבר מועצת העירייה -  מיקי זוהר                       

 חבר מועצת העירייה - יבגני סניצר                             
 סגן ראש העיר     -  עמי ביטון                       

 חבר מועצת העירייה - רחמים גאשה                         
 חבר מועצת העירייה - מיכאל קנדינוב                       

  
 : לא נכחו בפתיחת הישיבה                      

 
 חבר מועצת העירייה -  גדי רביבו                       

 חבר מועצת העירייה -  חיים פרטוש                          
 
 
 חבר מועצת העירייה -  יאיר עמר :לא השתתפו 

 חבר מועצת העירייה - שמואל שפירא                        
 חבר מועצת העירייה      -  בוריס מנייב                       
 ועצת העירייהחברת מ -  אתי ואזנה                       
 חבר מועצת העירייה - יסים אביסדריסנ                       
                                               

                        
                           

 
                

 סדר היום:
 
 הסכם עם חב' מי גת למתן שירותי שיקום תשתיות.. 1  
 עם חב' מי גת למתן שירותי תחזוקה ותפעול של מערכת המים והביוב במוסדות . הסכם 2  

 חינוך וציבור.      
 .13///3מיום  21/12ועדת כספים מס'  .3 
 .2112-2113. דו"ח השקעות במערכת החינוך לשנים 4 
 .2113ופרויקטים כלליים לשנת  2112-2113עבודות בינוי , פיתוח ותשתיות לשנים  –. י.ש.גת 5 
 .1222 –עפ"י חוק חופש המידע התשנ"ח  2112. דו"ח שנתי של עיריית קריית גת לשנת 6 
 .  6/13//1מכתבו של ראש מועצה אזורית יואב מיום  –. מרחב התיירות שפלת יהודה / 

       . 
 . 

 
 
 



 

   הסכם עם חב' מי גת למתן שירותי שיקום תשתיות : /ף סעי
           

 צבעה:ה                
 

 א.דהרי, י.אפריימוב, ו.בורוכוביץ, ח.אברג'ל, מ.זוהר, י.סניצר, ע.ביטון, -  11  בעד:                
 ר.גאשה, מ.קנדינוב , ג.רביבו וח.פרטוש.                                   

 
                 

 לטה בסעיף זה.סרה"ע שולמית סהלו, לא השתתפה בדיון ובהח –הערה                
 
    

  1/1973מס'  החלטה               
 

 על שולחן המועצה הונח ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי .               
 

 גתמי  חב' עירית קריית גת לבין בין הסכםהמועצת העירייה החליטה לאשר את                
 פיתוח ואח'  ,תשתיות עבודות שיקום ושדרוגלביצוע  51-421532-1( בע"מ ח.פ. 2112)               

 באתרים בהם יבוצעו עבודות התאגיד.               
 

 לפרוטוקול זה. 1ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי מצורפים כנספח מס'                
                

 
 
              ב במוסדותהסכם עם חב' מי גת למתן שירותי תחזוקה ותפעול של מערכת המים והביו: 1עיף ס

 .חינוך וציבור              
          

 :הצבעה              
 

 א.דהרי, י.אפריימוב, ו.בורוכוביץ, ח.אברג'ל, מ.זוהר, י.סניצר, ע.ביטון,  -  11   בעד:              
 ר.גאשה, מ.קנדינוב , ג.רביבו וח.פרטוש.                                  

 
 
 סרה"ע שולמית סהלו, לא השתתפה בדיון ובהחלטה בסעיף זה. -הערה               
 
 

              
 

 1/1803מס'   החלטה             
       

 על שולחן המועצה הונח ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי.             
 

 גתמי  חב' עיריית קריית גת לבין בין הסכםהמועצת העירייה החליטה לאשר את              
 ( למתן ביצוע עבודות תחזוקת מערכות מים , ביוב ואינסטלציה סניטרית 2112)             
 במוסדות חינוך ומוסדות ציבור.             

 
 לפרוטוקול זה. 2ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי מצורפים כנספח מס'              

 
 
 
 



 

 .3171/3מיום  801/1מס'  ועדת כספים :3סעיף 
   

 ראש העיר ומ.זוהר. השתתפו בדיון:               
                
 הצבעה:               

 
 א.דהרי, י.אפריימוב, ו.בורוכוביץ, ח.אברג'ל, ש.סהלו, י.סניצר, ע.ביטון,  - 11  בעד:               

 ינוב , ג.רביבו וח.פרטוש.ר.גאשה, מ.קנד                                  
           

 
 1/18/3החלטה מס'               
                
 , בתוספת: 13//13/1מיום  21/12מועצת העירייה מאשרת פרוטוקול ועדת כספים מס'               

 
 מועצת העירייה מאשרת פתיחת תב"רים כמפורט:               

 

                
 

 לפרוטוקול זה.  3פרוטוקול ועדת כספים מצורף כנספח מס'               
 
 
 
 .10/3-1009מערכת החינוך לשנים דו"ח השקעות ב: 4עיף ס

               
         3811/1מס'  עדכון              

                

 מנהל אגף התקציבים סקר בפני המועצה )באמצעות מצגת( פרוט נתונים של               

 )לא כולל 2113עד  2112החינוך לשנים  מערכתהוצאות פיזיות והוצאות פדגוגיות של               

 במסגרת תקציב רגיל ותקציב בלתי  שכר מורים , אבי בית , מזכירות , סייעות וכו'(.              

 :רגיל               

 ₪ 64,222,561 -   2112שנת               

 ₪ 62,252,3/5 -  2111שנת               

 ₪ 12,222/,5/ -  2111שנת               

 ₪ 51,443/,2/  - 2112שנת               

 ₪ 23,141,125 – 2113שנת               

  

 

 ותהער סכום המימון מקור מימון סך התב"ר מטרה1שם הפרוייקט
 

 
 מבנים יבילים 2רכישת 

 יסודי תת בעלז

 
561,111 

 
 משרד החינוך

 
561,111 

 

 
 הנגשת בי"ס רבין

 
25,111 

 
 משרד החינוך

 
25,111 

 



 

         
 10/3ופרויקטים כללים לשנת  10/3-10/1עבודות בינוי , פיתוח ותשתיות לשנים  –י.ש.גת :  5סעיף 

 
 .בישיבה הבאה ידוןהנושא י               

 
 
 
 

   .998/ –עפ"י חוק חופש המידע התשנ"ח  10/1דו"ח שנתי של עיריית קריית גת לשנת  : 6סעיף 
 

 .יידון בישיבה הבאההנושא                 
 
 

            
 

 7161/3/מכתבו של ראש מועצה אזורית יואב מיום  –מרחב התיירות שפלת יהודה  : 7סעיף 
 

 ראש העיר, ו.בורוכוביץ ומ.זוהר. :השתתפו בדיון                
 

 : ההצבע               
 

 א.דהרי, י.אפריימוב, ו.בורוכוביץ, ח.אברג'ל, ש.סהלו, י.סניצר, ע.ביטון,  - 12 בעד:                
   ר.גאשה, מ.קנדינוב , ג.רביבו ,ח.פרטוש ו.זוהר.                                    

  
                 

               
 1/1383החלטה מס'                

 
  6/11//1מיום  מועצת העירייה קיימה דיון במכתבו של ראש המועצה האזורית               

 והחליטה :                
 

 למרחב התיירות "שפלת יהודה". א. לאשר הצטרפות                
 החל מיום   ₪ 22,511בסך  2113ב. לאשר השתתפות העירייה בתקציב לשנת                 

 .13///1ההצטרפות                     
 .תהתיירוהעיר יכהן כנציג עיריית קריית גת במנהלת מרחב ג. ראש                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 דהרי אבירם                   אליאס ישראל            
 ראש העיר                     מזכיר   העירייה           
 מרכז ישיבות המועצה       


