פרוטוקול מועצת העירייה מן המניין
מיום ג' כז' באייר תשע"ג ()001051/3
מס' 061/1
השתתפו:

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

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

לא נכח בפתיחת הישיבה :
רחמים גאשה
לא השתתפו :ניסים אביסדריס
מיכאל קנדינוב

 חבר מועצת העירייה חבר מועצת העירייה -חבר מועצת העירייה

סדר היום:
 .1הענקת אזרחות כבוד לח"כ עמיר פרץ – השר להגנת הסביבה (החלטת מועצה מס' 21/713
מיום .)31711713
 .3סקירת מהנדס העיר – הבנייה בעיר  :מגורים  ,מסחר ותעשייה.
 .2אישור המרכז לגיל הרך לתאגיד עירוני – בהמשך להחלטת המועצה מס'  22/713מיום
.3/71712
 .4אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  //713מיום 17/712.
 ./אישור שכר בכירים ליוסי אזולאי  -מנהל משק ולוגיסטיקה אגפי החינוך.

סעיף  : /הענקת אזרחות כבוד לח"כ עמיר פרץ – השר להגנת הסביבה (החלטת מועצה
מס'  3/01/1מיום .)111//1/1
החלטה מס' 3661/1
ראש העיר  ,אבירם דהרי ,בשם מועצת העירייה העניק לח"כ עמיר פרץ ,השר להגנת הסביבה
תעודת אזרחות כבוד בהתאם להחלטה מס'  21/713מיום . 31711713
ההחלטה על בחירת מערכת "כיפת ברזל" כפתרון להגנה מפני רקטות התקבלה בתחילת
 300/ע"י שר הביטחון דאז ,עמיר פרץ.
מאז פותחה ושודרגה מערכת כיפת ברזל ע"י התעשיות הצבאיות  ,התגלתה כהצלחה
אדירה ונדירה.
בהסלמת המצב הביטחוני במרץ  3013פעלה המערכת במלוא העוצמה ויירטה  //מתוך
 /2רקטות.
ביום העצמאות אשתקד קיבלה המערכת ומפתחיה את "פרס בטחון ישראל".
במבצע "עמוד ענן" התגלתה לעיני המדינה והעולם כולו עליונותה של המערכת ותרומתה
המכרעת  -למניעת אבדן חיי אדם והרס רב.
 להגברת ההרתעה וחוסם העורף הישראלי. לייצוא הישראלי ולפרסום התעשיות הביטחוניות של ישראל בעולם.השר הודה לראש העיר וחברי המועצה וברך את הבאים לשמוח בשמחתו על הכבוד וההוקרה.
השר סיפר על החלטתו לפתח ולתקצב את מערכת כיפת ברזל למרות ההתנגדות של בכירים
בממשלה  ,בצה"ל ובמשרד הבטחון.

*

*

*

ראש העיר  ,אבירם דהרי ,בשם חברי המועצה העניק שי (מחשב נייד) ותעודת הוקרה
לחיילים מצטיינים בני קריית גת :
* רב סמל אנדריי וינרוב  ,מצטיין הרמטכ"ל משרת כנגד לוגיסטיקה בבסיס הדרכה של גבעתי .
* סמ"ר ה.ק  .מצטיין נשיא המדינה ביום העצמאות ה //-למדינת ישראל.
מסיים את שירותו ביחידת דובדבן.

*

*

*

סעיף  :1סקירת מהנדס העיר – הבנייה בעיר  :מגורים  ,מסחר ותעשייה.
עדכון מס' 3601/1
מועצת העיר קיבלה סקירה ממהנדס העיר באמצעות מצגת בנושאי הבנייה בעיר :
א .תוכניות סטטוטוריות מאושרות או בהליכי רישוי :
 תוכנית מתאר – חדשה לעיר. מתחמי מגורים צפון העיר( .מתחם  0/ו  -מתחם .)03 מתחמי מגורים "רובע הפרחים". מתחמי מגורים "בני ישראל". מתחם יסקי. מתחם מגורים "רובע החורש". מתחם מגורים "מרכז קליטה". מתחם הרכבת. התחדשות עירונית  -תמ"א  23ברח' נפתלי . שיקום מתחם איבצן ברובע השופטים.ב .מתחם התעשייה  :מסחר ותעסוקה :
 פארק התעשייה. מתחם "מגה" בשטח של כ 44,000 -מ"ר. מתחם מסחרי "נעמי" בשטח –  /,000מ"ר הרחבת מתחם "ביג"  11,000מ"ר. הקמת מתחם "יוסף סנטר"  /,000מ"ר. הקמת מתחם "בית איבגי"  /,000מ"ר. הקמת מתחם מסחרי רובע הבנים  2,000מ"ר. השלמת מרכז מסחרי רובע "רמות דוד "  /,100מ"ר. מתחם ש .ברקוביץ כ 2,000 -מ"ר(.היכל העשור לשעבר).ג .מוסדות ציבור וחינוך :
 מרכז קהילה ברובע רמות דוד. מרכז קהילה ברובע הבנים. בתי ספר וגן ילדים( .בשנה האחרונה אושרו  /אתרים לבניית גני ילדים ו 2-לבתי ספר). השוק העירוני. מרכז פדגוגי משולב עם המוזיאון בבנייה ירוקה. קאנטרי קלאב. מגרשי ספורט משולבים. בריכת שחייה עירונית.ד .תשתיות כלל עירוניות – פיתוח נופי של כיכרות :
 כיכר לכיש – שד' העצמאות. כיכר הקוממיות השופטים. -כיכר לכיש שד' גת.

סעיף  :3אישור המרכז לגיל הרך לתאגיד עירוני .
השתתפו בדיון  :ראש העיר וח.אברג'ל.
הצבעה:
בעד( 14 :פה אחד)  -א.דהרי ,ש.סהלו ,י.אפריימוב ,ע.ביטון ,י.עמר ,ש.שפירא,
ב.מנייב ,ו.בורוכוביץ ,ג.רביבו ,מ.זוהר ,י.סניצר ,א.ואזנה
ר.גאשה וח.פרטוש.
נגד:

1

-

ח.אברג'ל.

החלטה מס' 36/1/1
 .1בהמשך להחלטת מועצה מס'  21/713מיום  , 3/71712מאשרת מועצת העיר קריית גת
המשך תהליך שינוי סיווג העמותה לתאגיד עירוני עפ"י נוהל האסדרה והנחיות מר
דודי ספיר הממונה על התאגידים העירוניים במשרד הפנים  ,ומחליטה כדלקמן:
א .התקשרות העמותה עם העירייה תהיה לביצוע מיזמים אשר יפעלו ללא כוונת
רווח למטרה של חינוך  ,רווחה ,תרבות או ספורט בתחומה על העירייה.
ב .העירייה תחזיק לפחות ב 40%-מכוח ההצבעה בעמותה (אך לא יותר מ)41% -
או בכוח למנות  40%לפחות מחברי ועד העמותה (אך לא יותר מ.)41%-
ג .העמותה תתרום ממקורותיה לפחות חצי מעלות ביצוע הפעילות.
ד 30%.לפחות מתרומת העמותה לביצוע פעילויותיה  ,תבוא ממקור שאינו
מתקציב המדינה.
ה .התקשרויות של העמותה עם צדדים נוספים  ,אשר נובעות מההתקשרויות
עם העירייה ,תיעשה במכרז.
ו .העירייה תאשר מדי שנה את תוכנית העבודה לביצוע פעילויות העמותה.
 .3לאור האמור לעיל  ,המועצה מחליטה לאשר המשך ביצועם להליכים הנ"ל בליווי
משרד עו"ד איתן צחור.

סעיף  :4אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  061/1מיום ./151/3
השתתפו בדיון :ראש העיר וח.אברג'ל.
הצבעה:
בעד - 12 :א.דהרי ,ש.סהלו ,י.אפריימוב ,ע.ביטון ,י.עמר ,ש.שפירא ,ב.מנייב ,ו.בורוכוביץ
י.סניצר ,א.ואזנה ,ר.גאשה וח.פרטוש.
 - 1ח.אברג'ל.

נגד:

החלטה מס' 3611/1
מועצת העירייה קיימה דיון והחליטה לאשר פרוטוקול ועדת כספים מס'  //713מיום 0170/712
בתוספת פרויקטים מתקציב מפעל הפיס ,כדלקמן :
בסעיף  : 1פתיחת תב"רים
מטרה1שם
הפרוייקט

סך התב"ר

מקור מימון

סכום המימון

מחשבים
למוסדות חינוך

/0,000

מפעל הפיס

/0,000

שיפוצים במוסדות
חינוך

1/0,000

מפעל הפיס

1/0,000

הערות

גרוס -עבודות חשמל ,מאיר  -הצללה ,
יד יצחק -שירותים ,אפריים בן דוד -
שרותים.

בסעיף  : 4עדכון תב"ר
מס'
התב"ר
11003

מטרה 1שם הפרוייקט

סך התב"ר
המקורי

מקור מימון להגדלה

סכום המימון

סך
התב"ר
החדש

בריכה עירונית מקורה

13,/00,000

מפעל הפיס

4,000,000

1/,/00,000

פרוטוקול ועדת כספים מצורף כנספח מס'  1לפרוטוקול זה.

סעיף  : 5אישור שכר בכירים ליוסי אזולאי – מנהל משק ולוגיסטיקה אגפי החינוך.
השתתפו בדיון :
הצבעה:
בעד:

 - 12א.דהרי ,ש.סהלו ,י.אפריימוב ,ע.ביטון ,י.עמר ,ש.שפירא,
ב.מנייב ,ו.בורוכוביץ ,ג.רביבו ,י.סניצר ,א.ואזנה  ,ר.גאשה
וח.פרטוש

נמנע 1 :

 -ח.אברג'ל.

החלטה מס' 3001/1
מועצת העירייה מאשרת תשלום שכר עפ"י חוזה בכירים ליוסי אזולאי  -מנהל משק ולוגיסטיקה
באגפי החינוך בשיעור של  20%משכר בכירים.
(אישור משרד הפנים מיום  2במרץ .) 3012

אליאס ישראל
מזכיר העירייה
מרכז ישיבות המועצה

אבירם דהרי
ראש העיר

