פרוטוקול מועצת העירייה מן המניין
מיום א' כב' בתמוז תשע"ג ()301061/3
מס' 771/1
השתתפו:

אבירם דהרי
יעקב אפריימוב
שולמית סהלו
יאיר עמר
שמואל שפירא
בוריס מנייב
ויקטור בורוכוביץ
גדי רביבו
חיים אברג'ל
מיקי זוהר
יבגני סניצר
ניסים אביסדריס
חיים פרטוש

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

לא נכח בפתיחת הישיבה :
עמי ביטון
לא השתתפו :אתי ואזנה
רחמים גאשה
מיכאל קנדינוב

 סגן ראש העיר חברת מועצת העירייה חבר מועצת העירייה -חבר מועצת העירייה

סדר היום:
 .1שכונות צפוניות  -עדכון מהנדס העיר.
 .2פרס הצטיינות במחוז דרום לקרית החינוך ע"ש "גרוס" ולבית ספר יסודי "משואה".
 .3הסכם רשות שימוש עם חב' החשמל.
 .4הסכם עם המתנ"ס למתן שירותים.
 .5הסכם עם חב' מי גת למתן שרותי תחזוקה ותפעול של מערכת הניקוז העירונית.
 .6העתקת בית כנסת ברובע גליקסון (החלטה מס'  361112מיום  – )2113113תיקון החלטה.
 .7פרוטוקולי ועדת כספים מס'  771/1מיום , 1616113מס'  711/1מיום  2316113ומס' 711/1
מיום .2716113
 .8אישור שכר בכירים למר שלמה אלמקייס ,מנהל אירועי ספורט ובטחון באירועי הספורט.

סעיף  : /שכונות צפוניות -עדכון מהנדס העיר
עדכון מס' 37/1/1
מהנדס העיר עדכן את חברי המועצה בנושא הקמת השכונה הצפונית ( 7,111יח' דיור)
באמצעות מצגת.
תכנית הבינוי "קריית גת צפון"  ,מצוייה בשלבים מתקדמים  ,עוד בשנת  2113יתחילו
עבודות הפיתוח ושיווק הקרקעות לבינוי של המתחם הראשון  17הצפוי לכלול כאלף
יח"ד  ,שליש מהן צמודות קרקע והשאר בבנייה מדורגת ורוויה.
מתחם השכונות הצפוניות משתרע על פני  3,111דונמים וצפוי לכלול בניית  7,111יח"ד
מצפון לכביש .35
עלות הקמת תשתיות ועבודות הפיתוח לתכנית הכוללת גשרים ומחלפים שיחברו את
שני חלקי העיר צפוייה להסתכם בכ 2 -מיליארד .₪
בימים אלה מתגבש הסכם בין משרדי הממשלה  ,רשות מקרקעי ישראל ועיריית
קריית גת לפיתוח ובניית המתחם כולל עבודות פיתוח ותשתית  ,פארקים ומבני ציבור
ע"י עיריית קריית גת באמצעות החכ"ל.
בשלב זה מוגשת בקשה למתן היתר בניה לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור שלב א'
 636יח' דיור.
במעמד זה ,ראש העיר וחברי המועצה חתמו על הבקשה להיתר .

סעיף  :1פרס הצטיינות במחוז דרום לקרית החינוך ע"ש "גרוס" ולבית ספר יסודי "משואה".
עדכון מס' 3711/1
ראש העיר בשם מועצת העירייה ובמעמד המפקחת על הממ"ד גב' סילבי בן הרוש,
העניק אות הוקרה מיוחד למנהל קריית החינוך גרוס ,מר מוטי וקנין ולמנהלת בי"ס
יסודי משואה גב' סימה בן ברוך ולצוותי ההוראה של בתי הספר על זכייתם כבתי ספר
מצטיינים במחוז דרום.
המפקחת על הממ"ד במחוז דרום גב' סילבי בן הרוש ציינה כי זו הפעם הראשונה ששני
בתי ספר מאותה עיר זוכים בהצטיינות.
מנהלי בתי הספר הביעו בדברי תודה לראש העיר  ,לפיקוח ולמנהלת אגף החינוך על
התמיכה והסיוע לבתי הספר.
במעמד זה ,ארבעה דוקטורנטים קיבלו מלגה מטעם העירייה (שלושה מהם בוגרי בית
ספר משואה וגרוס :
שירה בזק

 דוקטורנטית אוני' חיפה ואוני' בר אילן בחינוך וריפוי בעיסוק החוקרתהפרעות סנסוריות אצל ילדים.

רונן שוורץ

 -דוקטורנט אוני' בן גוריון חוקר ביוטכנולוגיה.

יאיר מוליאן  -דוקטורנט חוקר פיזיקה גרעינית.
ניצן גבאי

 -דוקטורנטית לרפואה

סעיף  :3הסכם רשות שימוש עם חב' החשמל
הצבעה:
בעד( 13 :פה אחד)  -א.דהרי ,י.אפריימוב ,ש.סהלו ,י.עמר ,ש.שפירא ,ו.בורוכוביץ,
ג.רביבו ,ח.אברג'ל ,מ.זוהר ,י.סניצר ,ח.פרטוש,נ.אביסדריס
וע.ביטון.
החלטה מס' 3731/1
על שולחן המועצה הונח ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי.
מועצת העירייה קיימה דיון והחליטה לאשר את ההסכם בין עיריית קריית גת לבין
חברת חשמל לישראל בע"מ  -להקניית זכויות ושימוש במקרקעין לצורך הקמת חדר
שנאים וברצועות קרקע הידועים כמגרש  514ב' חלקה  27בגוש . 1614
ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי מצורפים כנספח מס'  1לפרוטוקול זה.

סעיף  :4הסכם עם המתנ"ס למתן שירותים
השתתפו בדיון :ראש העיר ,ח.אברג'ל ,נ.אביסדריס ומ.זוהר
הצבעה:
בעד - 12 :א.דהרי ,י.אפריימוב ,ש.סהלו ,י.עמר ,ש.שפירא ,ו.בורוכוביץ,
ג.רביבו ,מ.זוהר ,י.סניצר ,ח.פרטוש,נ.אביסדריס וע.ביטון.
נגד - 1 :ח.אברג'ל
החלטה מס' 3741/1
על שולחן המועצה הונח ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי.
מועצת העירייה קיימה דיון והחליטה לאשר את ההסכם בין עיריית קריית גת לבין
מרכז קהילתי בקריית גת ע"ש אידית פולק (להלן החברה)  .למתן שירותים קהילתיים.
ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי מצורפים כנספח מס'  2לפרוטוקול זה.
סעיף  : 5הסכם עם חב' מי גת למתן שרותי תחזוקה ותפעול של מערכת הניקוז העירונית

השתתפו בדיון  :ראש העיר ,נ.אביסדריס וח.אברג'ל
הצבעה:
בעד - 12 :א.דהרי ,י.אפריימוב ,ח.אברג'ל ,י.עמר ,ש.שפירא ,ו.בורוכוביץ,
ג.רביבו ,מ.זוהר ,י.סניצר ,ח.פרטוש,נ.אביסדריס וע.ביטון.
הערה  -סרה"ע שולמית סהלו  ,יו"ר הועדה לא השתתפה בדיון ובהחלטה בסעיף זה.
החלטה מס' 3751/1
על שולחן המועצה הונח ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי .
מועצת העירייה קיימה דיון והחליטה לאשר את הסכם עיריית קריית גת לבין מי
קריית גת ( )2118בע"מ (להלן התאגיד) למתן שרותי תחזוקה ותפעול של מערכת הניקוז
העירונית.
ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי מצורפים כנספח מס'  3לפרוטוקול זה.

סעיף : 6העתקת בית כנסת ברובע גליקסון (החלטה מס'  36/1/1מיום  - )10131/3תיקון החלטה
השתתפו בדיון  :ראש העיר ונ.אביסדריס
הצבעה:
בעד - 12 :א.דהרי ,י.אפריימוב ,ש.סהלו ,י.עמר ,ש.שפירא ,ו.בורוכוביץ,
ג.רביבו ,מ.זוהר ,י.סניצר ,ח.פרטוש,נ.אביסדריס וע.ביטון.
נגד - 1 :ח.אברג'ל
החלטה מס' 3761/1
לאחר בחינת הנסיבות והצורך בתיקון החלטתה (מס'  )361112מיום  2113113בה
אישרה מועצת העיר הקצאת מגרש לבינוי בית כנסת ברובע גליקסון (להלן -ההחלטה),
כמובהר בחוו"ד היוה"מ לעירייה מיום  2516113מחליטה בזאת המועצה כדלהלן :
 .1סעיף א' בהחלטה יתוקן באופן שיושמטו המילים "בשטח כ 1131-מ"ר" ובמקומם
יבוא הידוע כמגרש מס'  3 113בשטח  751מ"ר בגוש  1617בהתאם לתשריט חלוקה
מס' ח11161במ( 1241להלן – המגרש).
 .2סעיף ד' בהחלטה יתוקן באופן שיושמטו המילים לרבות אישור משרד החינוך
באמצעות אגף החינוך וביצוע ההליכים עפ"י ס"ק א' לעיל.

 .3כל יתר חלקי ופרטי ההחלטה לא ישונו ויעמדו על כנם.
חוו"ד היוה"מ לעירייה מיום  , 2516113חוו"ד עדכנית של מר ב.פיינשטיין מיום 2316113
והחלטת מועצה מס'  361112מיום  2113113מצורפים כנספח מס'  4לפרוטוקול זה.

סעיף  : 7פרוטוקולי ועדת כספים מס'  771/1מיום , /6161/3מס'  711/1מיום 13161/3
ומס'  711/1מיום .17161/3
השתתפו בדיון  :ראש העיר ,נ.אביסדריס ,ח.אברג'ל ,ח.שפירא ,ח.פרטוש ומ.זוהר
הצבעה:
בעד - 12 :א.דהרי ,י.אפריימוב ,ש.סהלו ,י.עמר ,ש.שפירא ,ו.בורוכוביץ,
ג.רביבו ,מ.זוהר ,י.סניצר ,ח.פרטוש,נ.אביסדריס וע.ביטון.
נגד:

 - 1ח.אברג'ל

החלטה מס' 3771/1
מועצת העירייה מאשרת פרוטוקולי ועדת כספים מס'  77112מיום  ,1616113מס'
 78112מיום  2316113ומס'  76112מיום  2716113בתוספת :
מועצת העירייה מאשרת את השינוי המוצע בהגדלת הון המניות (סעיף  1פרוטוקול
ועדת כספים מס'  711/1מיום  )13161/3בהתאם להחלטה המיוחדת אשר התקבלה
בישיבת דירקטוריון י.ש.גת מיום  /0161/3המצורפת.
פרוטוקולי ועדת כספים :מס'  77112מיום , 1616113מס'  78112מיום 2316113
ומס'  76112מיום , 2716113החלטת דירקטוריון וחוות דעת היועץ המשפטי
וגזבר העירייה מצורפים כנספח מס'  5לפרוטוקול זה.

סעיף : 1אישור שכר בכירים למר שלמה אלמקייס מנהל אירועי ספורט ובטחון באירועי ספורט
השתתפו בדיון  :ראש העיר ,ח.אברג'ל  ,נ.אביסדריס ומ.זוהר
הצבעה:
בעד - 11 :א.דהרי ,י.אפריימוב ,ש.סהלו ,י.עמר ,ש.שפירא ,ג.רביבו ,מ.זוהר,
י.סניצר ,ח.פרטוש ,וע.ביטון.
נגד :אין
נמנע  - 3 :ו.בורוכוביץ  ,נ.אביסדריס  ,ח.אברג'ל.

החלטה מס' 3711/1
מועצת העירייה מאשרת תשלום שכר עפ"י חוזה בכירים לשלמה אלמקייס  -מנהל
אירועי ספורט ובטחון באירועי ספורט בשיעור של  35%משכר בכירים.
(אישור משרד הפנים מיום  1ביוני .)2113

אליאס ישראל
מזכיר העירייה
מרכז ישיבות המועצה

אבירם דהרי
ראש העיר

