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פרוטוקול מועצת העיר מן המניין
מיום ד' כ"א בשבט תשע"ד ()22/11/14
מס' 11/13
אבירם דהרי
יעקב אפריימוב
שולמית סהלו
מיקי מכלוף זוהר
ציון טליגאוקר
דוד בן לולו
ויקטור בורוכוביץ
מיכאל קנדינוב
אילן חזן
חיים שלום
עמי ביטון
חיים אברג'ל
ארתור נייאזוב
בנימין חסון

 ראש העיר מ"מ ראש העיר סגנית ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר -חבר מועצת העיר

השתתפו:

לא השתתפו :יאיר עמר
שי זולדן
יקיר יעקב שנדלר

 חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר -חבר מועצת העיר

סדר היום :
 .1אישור פרוטוקולי ועדת תמיכות מס'  3112מיום  1211111ומס'  2112מיום .3111111
 .3אשרור הקצאת מבנים לעמותת כוכב דוד – הסדרה.
 .2אישור הסכם חכירה  -עמותת חסידי סלונים קריית גת  .ע"ר .931372129
 .1אישור הקמת בריכה טיפולית במתחם הבריכה העירונית.
 .9אישור פרוטוקולי ועדת הנחות מס'  1מיום  11113112ומס'  9מיום .32113112
 .6אישור פרוטוקולי ועדת כספים מס'  5112מיום  1911111ומס'  11112מיום .1511111
 .7הסוכנות היהודית – חתימה על הסכם חכירה בנכס ברח' מבוא בנימין .3
 .3מינויים.
 .5אישור הסכם עקרונות בין רשות מקרקעי ישראל לבין עיריית קריית גת לתכנון וביצוע
עבודת פיתוח ומבנה ציבור ( -החלטת מועצה מס'  12112מיום .)39111112
 .11הרכב המועצה הדתית.
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סעיף  : 1אישור פרוטוקולי ועדת תמיכות מס'  2/13מיום  13/1/14ומס'  3/13מיום .21/1/14
השתתפו בדיון  :ראש העיר ,ע.ביטון ,א.נייאזוב ,ב.חסון ,א.חזן ,וח.שלום.
הצבעה:
בעד( 11 :פה אחד)  -א.דהרי ,ש.סהלו ,א.נייאזוב ,א.חזן ,ע.ביטון ,ד.בן לולו,
צ.טליגאוקר ,ב.חסון ,ח.שלום ,מ.קנדינוב וו.בורוכוביץ.
החלטה מס' 51/13
מועצת העיר קיימה דיון והחליטה לאשר פרוטוקולי ועדת תמיכות מס'  3112מיום
 1211111ומס'  2112מיום .3111111
פרוטוקולי ועדת תמיכות מס'  3112מיום  12111111ומס'  2112מיום  31111111מצורפים
כנספח מס'  1לפרוטוקול זה.
סעיף  : 2אשרור הקצאת מבנים לעמותת כוכב דוד – הסדרה.
השתתפו בדיון  :ראש העיר ,ח.אברג'ל וא.חזן.
הצבעה:
בעד - 11 :א.דהרי ,ש.סהלו ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,ע.ביטון ,א.חזן ,ו.בורוכוביץ,
מ.קנדינוב ,מ.זוהר ,ח.שלום וב.חסון.
נגד :אין
נמנע  - 3 :ח.אברג'ל וא.נייאזוב
החלטה מס' 52/13
מועצת העיר מאשררת החלטת מועצה מס'  21112מיום : 19113112
על שולחן המועצה הונחו פרוטוקולי ועדת הקצאות נוסח הודעות של ועדת הקצאות
שפורסמו בעיתונות  ,חוות דעת של מהנדס העיר ושל עו"ד דנה כץ מהלשכה המשפטית
וכן נוסח הסכם רשות שימוש.
מועצת העיר החליטה לאמץ המלצות ועדת הקצאות :
א .לאשר הקצאת מבנים לעמותת כוכב דוד:
 .1מקלט מבצע חורב

 -גוש  1155חלקה  - 339רובע שער דרום

 .3מקלט רחבת קטורה

 -גוש  2133חלקה  - 317רובע שער דרום

 .2חלק ממבנה בי"ס גרוס  -גוש  2121חלקה  - 33רובע השופטים
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 .1מקלט רותם

 -גוש  1155חלקה  - 333רובע שער דרום

 .9מקלט עין גדי

 -גוש  2131חלקה  - 116רובע שער דרום

 .6מקלט השונית

 -גוש  2133חלקה  - 161רובע שער דרום

ב .לאשר הסכם רשות שימוש למבנים האמורים.

סעיף  : 3אישור הסכם חכירה  -עמותת מוסדות חסידי סלונים קריית גת  .ע"ר 531273135
השתתפו בדיון  :ראש העיר וח.אברג'ל
ח.אברג'ל

עו"ד דנה כץ

 ניתנה חוות דעת מפורטת של היוע"מ לעירייה עו"ד חיים שפירא שאינהמאשרת את הבקשה של מוסדות חסידי סלונים ,בהעדר חוות דעת היועץ
המשפטי לעירייה המאשרת ,אנחנו מתנגדים.
 -אין מניעה משפטית להצביע בעד אישור ההסכם.

הצבעה :
בעד - 13 :א.דהרי ,י.אפריימוב ,ש.סהלו ,ד.בן לולו ,צ.טליגאוקר ,ע.ביטון ,א.חזן ,
ב.חסון ,ח.שלום ,מ.זוהר ,מ.קנדינוב ,וו.בורוכוביץ.
נגד - 3 :ח.אברג'ל וא.נייאזוב.
החלטה מס' 53/13
מועצת העיר קיימה דיון והחליטה לאשר הסכם חכירה עם עמותת חסידי סלונים
להקצאת קרקע לצורך הקמת מרכז קהילתי בגוש  1969מחלקה  91מגרש 212
לפי תב"ע . 11111111315
הסכם החכירה מצורף כנספח מס'  3לפרוטוקול זה.
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סעיף  :4אישור הקמת בריכה טיפולית במתחם הבריכה העירונית.
הצבעה:
בעד - 11 :א.דהרי ,י.אפריימוב ,ש.סהלו ,ד.בן לולו ,צ.טליגאוקר ,ע.ביטון ,א.חזן ,
ב.חסון ,ח.שלום ,מ.זוהר ,מ.קנדינוב,ח.אברג'ל ,א.נייאזוב וו.בורוכוביץ.
החלטה מס' 54/13
מועצת העיר מאשרת הקצאת חלק ממתחם הבריכה העירונית מגרש  911לפי תב"ע
 351111113115בגוש  ,1513חלק מחלקה ( 37מסומן בספרה  1בתשריט המצורף) לצורך
הקמת בריכה טיפולית.
תשריט המקום מצורף כנספח מס'  2לפרוטוקול זה.
סעיף  :5פרוטוקולי ועדת הנחות מס'  4מיום  11/12/13ומס'  5מיום .23/12/13
החלטה מס' 55/13
בהתאם לסעיף ( 115ד') (( )3ה')  ,לפקודת העיריות  ,פרוטוקולי ועדת הנחות הונחו על
שולחן המועצה.
להלן הפרוטוקולים  :פרוטוקול מס'  1מיום 11113112
פרוטוקול מס'  9מיום 32113112
פרוטוקולי ועדת הנחות מצורפים כנספח מס'  1לפרוטוקול זה.
סעיף  :6אישור פרוטוקולי ועדת כספים מס'  3/13מיום  15/1/14ומס'  11/13מיום .13/1/14
השתתפו בדיון  :ראש העיר ,ח.אברג'ל  ,ע.ביטון  ,ח.שלום  ,ד.בן לולו ,מ.זוהר וא.חזן.
הצבעה:
בעד - 11 :א.דהרי ,י.אפריימוב ,ש.סהלו ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,א.חזן ,ו.בורוכוביץ,
מ.קנדינוב ,מ.זוהר ,ח.שלום וב.חסון.
נגד - 3 :ח.אברג'ל וא.נייאזוב.
החלטה 56/13
מועצת העיר קיימה דיון והחליטה לאשר פרוטוקולי ועדת כספים מס'  5112מיום
 19111111ומס'  11112מיום  15111111בתוספת לסעיף  1עדכון מבנה ארגוני :
א .תאום  ,תכלול ומעקב יישום המדיניות העירונית.
ב .באגף הנדסה :מבנים מסוכנים ומיפוי גאוגרפי ()GIS
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פרוטוקולי ועדת כספים מס'  5112מיום  19111111ומס'  11112מיום  15111111מצורפים
כנספח מס'  9לפרוטוקול זה.
סעיף  : 7הסוכנות היהודית – חתימה על הסכם חכירה בנכס ברח' מבוא בנימין .3
הנושא ירד מסדר היום
סעיף  : 3מינויים
השתתפו בדיון :
הצבעה :
בעד( 12 :פה אחד)  -א.דהרי ,י.אפריימוב ,ש.סהלו ,מ.זוהר ,צ.טליגאקר ,ד .בן לולו,
ו.בורוכוביץ ,מ.קנדינוב ,א.חזן ,ח.שלום ,ח.אברג'ל ,א.נייאזוב
וב.חסון.
החלטה מס' 57/13
מועצת העיר מאשרת מינוי חבר מועצה יאיר עמר במקום עמי ביטון כחבר בוועדת משנה
לתכנון ובניה.
סעיף  : 3אישור הסכם עקרונות בין רשות מקרקעי ישראל לבין עיריית קריית גת לתכנון וביצוע
עבודת פיתוח ומבנה ציבור ( -החלטת מועצה מס'  13/13מיום .)25/11/13
הצבעה:
בעד( 12 :פה אחד) (בלי עמי)  -א.דהרי ,י.אפריימוב ,ש.סהלו ,מ.זוהר ,צ.טליגאקר,
ד .בן לולו ,ו.בורוכוביץ ,מ.קנדינוב ,א.חזן ,ח.שלום,
ח.אברג'ל ,א.נייאזוב וב.חסון.
החלטה מס' 53/13
מועצת העיר מאשרת לדרוש שינוי בהסכם העקרונות שבין רשות מקרקעי ישראל לבין
עיריית קריית גת ,אם יוכנסו סעיפים חדשים בהסכם דומה שבין רשות מקרקעי ישראל
לבין רשות אחרת.
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סעיף  : 11הרכב המועצה הדתית
השתתפו בדיון  :ראש העיר ,ח.אברג'ל ,ע.ביטון ,מ.זוהר ,מ.קנדינוב וא.חזן.
הצבעה :
בעד

 - 11א.דהרי ,י.אפריימוב ,ש.סהלו ,מ.זוהר ,ע.ביטון ,ד.בן לולו ,ח.שלום ,ב.חסון,
מ.קנדינוב ,צ.טליגאוקר וו.בורוכוביץ.

נגד:

 - 2א.חזן ,א.נייאזוב וח.אברג'ל.

החלטה מס' 53/13
מועצת העירייה קיימה התייעצות בדבר הרכב המועצה הדתית על מנת לתת
ייצוג הוגן לכלל מגזרי ורבדי אוכלוסיית העיר קריית גת ,ובכללם נציגות לנשים ,כפי
שבאה לידי ביטוי בהרכב הסיעות במועצת העיר  ,והחליטה כדלקמן :
א .לאשר מועמדי הרשות המקומית למועצה הדתית :
 .1אושרי שלמה  -נציג "תדמית" ואיש הציונות הדתית
 .3משה בן מאיר  -נציג "תדמית" " +דרך חדשה" ואיש הציונית הדתית
 חבר ליכוד ונציג סיעת הליכוד .2זלמן הכט
 .1יחיאל דונט  -נציג "קרית גת ביתנו"
ב .להמליץ בפני שר הדתות כי מועמדי השר יהיו :
 נציג ש"ס .1יהודה דהן
 .3לאה בסנטין  -נציגת "בני חסון" " +קרית גת ביתנו"
 .2מיכאל ליבוביץ  -נציג "התעוררות"
 .1יוסי שמילה  -חבר מועצת סניף הבית היהודי (החליף את נציג "התחדשות" בשל
התנגדותה להחלטה)
ג .להמליץ בפני הרבנים כי מועמדם יהיה :
 .1חיים אוחנה – יד ימינו של רב העיר הרב שלמה בן חמו ואיש הבית היהודי
ד .רזרבה :
 .1אלישיב קפלון
 .3מיכאל אבקסיס
כל שינוי ברשימה הנ"ל יובא לדיון מחודש במועצה.
אליאס ישראל
מזכיר העירייה
מרכז ישיבות המועצה

אבירם דהרי
ראש העיר

