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פרוטוקול מועצת העיר מן המניין
מיום ג' כ"ג באדר ב' תשע"ד )(25/03/14
מס' 13/13
אבירם דהרי
יעקב אפריימוב
שולמית סהלו
מיקי מכלוף זוהר
ציון טליגאוקר
דוד בן לולו
ויקטור בורוכוביץ
מיכאל קנדינוב
חיים שלום
עמי ביטון
יאיר עמר
ארתור נייאזוב
אילן חזן

 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

השתתפו:

לא השתתפו :שי זולדן
יקיר יעקב שנדלר
בנימין חסון
חיים אברג'ל

 חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר -חבר מועצת העיר

סדר היום :
 .1חוק עזר לקריית גת )שטחים ציבוריים פתוחים(  ,התשע"ד .2014 -
 .2חוק עזר לקריית גת )פתיחת בתי עסק וסגירתם(  ,התשע"ד .2014 -
 .3אישור תקנון "מרכז מריאן לגיל הרך והמשפחה" )ע"ר(  – 58-019-928-9תיקון סעיף .11.5
 .4אישור תקנון המרכז הקהילתי החדש בקריית גת )חל"צ( בע"מ .51-500-730-0 -
 .5אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  11/13מיום . 03/03/14
 .6אישור פרוטוקולי ועדת תמיכות מס'  4/13מיום  24/2/14ומס'  5/14מיום . 23/3/14
 .7אישור המלצות ועדת הקצאות למבנים  -הסדרה.
 .8הקצאת מבנים למוסדות חינוך  -הסדרה )החלטה מס'  42/13מיום  - (31/12/13תיקון החלטה.
 .9אישור נוהל מסירת עבודות הפטורות ממכרז.
 .10אישור שכר בכירים.
 .11מינויים  :א .מינוי יו"ר החברה הכלכלית .
ב .מינוי דירקטורים בחברה הכלכלית.
ג .תאגיד המים.
ד .רשות הניקוד נחל שורק ונחל לכיש.
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סעיף  : 1חוק עזר לקריית גת )שטחים ציבוריים פתוחים(  ,התשע"ד .2014 -
השתתפו בדיון  :ראש העיר ,א.ניאזוב ומ.זוהר
הצבעה:
בעד - 7 :א.דהרי  ,ש.סהלו  ,צ.טליגאוקר  ,ד .בן לולו  ,י.עמר  ,מ.זוהר וח.שלום.
נגד:

 - 1א.נייאזוב

החלטה מס' 65/13
מועצת העיר קיבלה הסברים מהיועץ המשפטי  ,קיימה דיון והחליטה לאשר חוק עזר
לקריית גת )שטחים ציבוריים פתוחים( ,התשע"ד – .2014
נוסח חוק העזר מצורף כנספח מס'  1לפרוטוקול זה.
סעיף  : 2חוק עזר לקריית גת )פתיחת בתי עסק וסגירתם(  ,התשע"ד .2014 -
השתתפו בדיון  :ראש העיר וא.נייאזוב.
הצבעה:
בעד - 7 :א.דהרי  ,ש.סהלו  ,צ.טליגאוקר  ,ד .בן לולו  ,י.עמר  ,מ.זוהר וח.שלום.
נגד:

 - 1א.נייאזוב

החלטה מס' 66/13
נוסח הצעת החוק פורסמה בעיתונות המקומית לקבלת תגובות הציבור בטרם הדיון
במועצה ולא התקבלו תגובות.
מועצת העיר קיימה דיון והחליטה לאשר חוק עזר לקריית גת )פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,
התשע"ד – .2014
נוסח חוק העזר מצורף כנספח מס'  2לפרוטוקול זה.
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סעיף  : 3אישור תקנון "מרכז מריאן לגיל הרך והמשפחה" )ע"ר( – 58-019-928-9
תיקון סעיף .11.5
הצבעה :
בעד) 11 :פה אחד ( -א.דהרי  ,י.אפריימוב  ,ש.סהלו  ,מ.זוהר  ,צ.טליגאוקר ,
ד.בן לולו  ,א.חזן  ,ח.שלום  ,ע.ביטון  ,א.נייאזוב וי.עמר.
החלטה מס' 67/13
עו"ד איתן צחור עדכן את מועצת העיר על סיום כלל ההליך לשינוי סווג העמותה לתאגיד
מעין עירוני"  ,ואישור התקנון ע"י משרד הפנים.
לבקשת רשות התאגידים – רשם העמותות לשנות את סעיף  11.5של ועדת הביקורת
ולהתאימה לפי הנחיותם ועפ"י הנחייתו של עו"ד איתן צחור  ,מועצת העיר החליטה
לאשר את התקנון ע"י האסיפה הכללית של העמותה ושנחתם ע"י ראש העיר והועד
המנהל ביום .26/12/13
נוסח התקנון מצורף כנספח מס'  3לפרוטוקול זה.
סעיף  :4אישור תקנון המרכז הקהילתי החדש בקריית גת )חל"צ( בע"מ .51-500-730-0 -
הצבעה:
בעד - 10 :א.דהרי ,י.אפריימוב  ,ש.סהלו  ,צ.טליגאוקר  ,ד.בן לולו ,
י.עמר  ,א.חזן  ,א .נייאזוב  ,ח.שלום ומ.זוהר .
החלטה מס' 68/13
על שולחן המועצה הונחה חוות דעת היועץ המשפטי וחוות דעת גזבר העירייה.
מועצת העיר החליטה לאשר את תקנון המרכז הקהילתי החדש בקריית גת
)חל"צ( בע"מ  , 51-500-730-0חוות דעת היועץ המשפטי וחוות דעת גזבר העירייה
ואת רשימת הדירקטורים :
 .1רבקה בוזגלו
 .2שולמית סהלו
 .3אילנה גז
 .4יעקב בוזגלו
 .5ורדית לוי
 .6יחזקאל בן יעקב
 .7אברהם ריכטמן
 .8עופר ברעם
 .9סמדר לויס בן אקן
 .10דודו בן לולו  -במקום שמואל שפירא
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סעיף  :5אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  11/13מיום . 03/03/14
השתתפו בדיון  :ראש העיר ,ש .סהלו ,מ.זוהר וע .ביטון .
הצבעה :
בעד) 12 :פה אחד (  -א.דהרי  ,י.אפריימוב  ,ש.סהלו  ,מ.זוהר  ,צ.טליגאוקר,
ד.בן לולו  ,מ.קנדינוב  ,א.חזן  ,ח.שלום  ,ע.ביטון ,
א.נייאזוב וי.עמר .
החלטה מס' 69/13
מועצת העיר קיימה דיון והחליטה לאשר פרוטוקול ועדת כספים מס' 11/13
מיום . 3/3/14
פרוטוקול ועדת כספים מצורף כנספח מס'  4לפרוטוקול זה.
סעיף  :6אישור פרוטוקולי ועדת תמיכות מס'  4/13מיום  24/2/14ומס'  5/14מיום . 23/3/14
השתתפו בדיון  :ראש העיר  ,ע.ביטון ,א.חזן ומ.זוהר
הצבעה לפרוטוקול :4/13
בעד11 :

 א.דהרי  ,י.אפריימוב  ,ש.סהלו  ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו,מ.קנדינוב  ,א.חזן  ,ח.שלום  ,ע.ביטון  ,א.נייאזוב וי.עמר.

הערה  :סגן ראש העיר מיקי זוהר לא השתתף בהצבעה .
הצבעה לפרוטוקול :5/13
בעד - 11 :א.דהרי  ,י.אפריימוב  ,ש.סהלו  ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו,
מ.קנדינוב  ,א.חזן  ,ח.שלום  ,ע.ביטון  ,מ.זוהר וי.עמר .
נגד - 1 :א.נייאזוב
החלטה 70/13
מועצת העיר קיימה דיון והחליטה לאשר פרוטוקולי ועדת תמיכות מס' 4/13
מיום  24/2/14ומס'  5/14מיום  23/3/14בכפוף לאישור היועץ המשפטי בדבר ניגוד עניינים.
פרוטוקולי ועדת תמיכות מס'  4/13מיום  24/2/14ומס'  5/13מיום  23/3/14מצורפים
כנספח מס'  5לפרוטוקול זה.
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סעיף  : 7אישור המלצות ועדת הקצאות למבנים  -הסדרה.
השתתפו בדיון :ראש העיר  ,ש.סהלו ,מ.זוהר ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,י.עמר וח.שלום
בעד - 7 :א.דהרי  ,ש.סהלו  ,מ.זוהר  ,צ.טליגאוקר  ,ד .בן לולו וי.עמר.
נגד:

 - 1א.נייאזוב

החלטה 71/13
על שולחן המועצה הונחו פרוטוקולי ועדת הקצאות פרסומים בדבר ההקצאות,
חוות דעת משפטיות מטעם היועץ המשפטי לעירייה וכן נוסח הסכם רשות שימוש .
מועצת העיר החליטה לאשר המלצות ועדת הקצאות ולהקצות לעמותות את המבנים
לתקופת רשות שימוש בת  3שנים כמפורט:
 .1מוסדות חינוך תורניים )חב"ד(  -מבנה )מקלט( ברחבת ממשית ,גוש 3022
חלקה  ,185רובע שער דרום למטרת מעון יום.
 מבנה ברח' ירמיהו  ,3גוש  1901חלק מחלקה ,18רובע הנביאים למטרת גני ילדים ומעון יום.
 .2מוסדות אמת ושלום

 מבנה ברח' האתרוג  ,5גוש  2423חלקה  , 19רובע המגדיםלמטרת מעון יום.
 מבנה ברח' האצ"ל )משעול ההגנה , (4גוש  1866חלקה , 68רובע הקוממיות למטרת גן ילדים .
 מבנה ברח' יפתח הגלעדי ,גוש  1564חלקה  ,180רובעהשופטים למטרת בית ספר .

 .3מוסדות החינוך והחסד דחסידי גור  -מבנים ברח' עדולם  ,גוש  1534חלקה  ,74רובע
אתרי המקרא למטרת גני ילדים ובית ספר.
 .4עמותת כוכב דוד  -מבנה )מקלט( ברח' מבצע חירם ,גוש  1533חלקה  , 19למטרת חוגים
ופעילויות בתחום המחשוב.
 חלק ממבנה ברח' ההגנה , 4גוש  1866חלקה  ,68למטרת מעון יום. .5עמותת הפועל האבקות שמשון  -מבנה )מקלט( בשד' משה , 8גוש  2295חלקה ,27
למטרת פעילויות ואימון גופני  ,האבקות.
 .6עמותת תבונה ודעת  -מבנה רח' מירון ,גוש  3061חלקה  , 191רובע גליקסון
למטרת ישיבה תיכונית.
פרוטוקולי ועדת הקצאות  ,פרסומים ,חוו"ד משפטיות ,יתר מסמכי ההקצאות ונוסח ההסכם
מצורפים כנספח מס'  5לפרוטוקול זה.
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סעיף  : 8הקצאת מבנים למוסדות חינוך  -הסדרה )החלטה מס'  42/13מיום - (31/12/13
תיקון החלטה.
השתתפו בדיון  :א.דהרי  ,ח.שלום וא.נייאזוב.
הצבעה :
בעד) 10 :פה אחד( -

א.דהרי  ,ש.סהלו  ,מ.זוהר ,י.אפריימוב  ,צ.טליגאוקר,
ד .בן לולו ,י.עמר  ,א.חזן  ,א.ניאזוב וח.שלום .

החלטה מס' 72/13
ביום  31/12/13אישרה מועצת העיר בישיבתה מס'  8/13הקצאת מבני מוסדות חינוך
שונים לעמותות )החלטה מס' .(42/13
הקצאת מבנה גן הילדים ברח' נפתלי לעמותת מוסדות החינוך והחסד דחסידי גור אושרה
לתקופת שימוש של עד סוף שנת הלימודים הנוכחית )תשע"ד(  ,בהמלצת מ"מ היועץ
המשפטי לעירייה ובהמלצת ועדת הקצאות מיום ) 25/11/13להלן :ההמלצות(.
חרף האמור  ,בעריכת החלטת המועצה נפלה טעות סופר ,לפיה ,ושלא בהתאם להחלטת
המועצה וההמלצות ,נכתב כי תקופת השימוש הינה ל 3 -שנים.
העניין מובא לידיעת המועצה לצורך תיקון טעות סופר כאמור.
מועצת העיר מאשרת תיקון החלטת מועצה מס'  42/13מיום  : 31/12/13תקופת השימוש
הינה עד סוף שנת הלימודים הנוכחית בלבד.
סעיף  : 9אישור נוהל מסירת עבודות הפטורות ממכרז
השתתפו בדיון  :ראש העיר וח.שלום.
הצבעה:
בעד) 8 :פה אחד(  -א.דהרי  ,ש.סהלו  ,צ.טליגאוקר  ,ד.בן לולו  ,י.עמר  ,מ.זוהר ,
ח.שלום וא.נייאזוב.
החלטה מס' 73/13
מועצת העיר החליטה לאשר נוהל מסירת עבודות הפטורות ממכרז עפ"י הצעתו של היועץ
המשפטי.
נוסח הנוהל מצורף כנספח מס'  6לפרוטוקול זה.
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סעיף  .10אישור שכר בכירים
השתתפו בדיון  :ראש העיר ומ.זוהר.
הצבעה :
בעד) 13 :פה אחד( -א.דהרי  ,י.אפריימוב  ,ש.סהלו  ,מ.זוהר  ,טליגאוקר  ,ד.בן לולו ,
ו.בורוכוביץ  ,מ.קנדינוב  ,א.חזן  ,ח.שלום  ,ע.ביטון  ,א.נייאזוב וי.עמר.
החלטה מס' 74/13
מועצת העירייה מאשרת תשלום שכר עפ"י חוזה בכירים בשיעור של עד  40%בכפוף
לאישור משרד הפנים ואישור מקור תקציבי לעובדים כמפורט :
 .1אבלין אוחנה  -מנהלת אדמינסטרטיבית במתי"א
 .2משה אלימלך  -מנהל מחלקת אחזקה
 מזכירת הגזברות .3סיגל אלקובי
 .4אברהם אלקיים  -מנהל מחלקת כבישים
 מנהל המסגריה .5חיים ארז
 בטיחות מוסדות חינוך .6שלמה ביטון
 .7מישל בן עזרא  -מנהל אגף איכות הסביבה בהקמה
 .8צביה בן שושן  -מנהלת אדמינסטרטיבית ביח' לילד המתבגר
 מנהל חשבונות .9רפי ברוש
 .10אורית הרוש  -תקציבנית אגף הרווחה
 מנהלת ביטוחי העירייה .11פנינה ואזנה
 .12ולרי חבנסקי  -מנהל מחלקת תקציבים באגפי החינוך
 מנהל הבריכות העירוניות .13ראובן חג'ג'
 מנהל חשבונות ספקים .14מנשה ילמה
 .15מגי כהן מגידיש  -מנהלת תשלומים ותזרים מזומנים
 מנהלת מכרזי כ"א והדרכה באגף משאבי אנוש .16קטי כהן
 עו"ד בלשכה המשפטית .17דנה כץ
 רכזת הסעות .18יעל לוגסי
 .19יצחק מור יוסף  -מנהל המוקד העירוני
 עוזרת סגנית ראש העיר .20מרים מוצא
 מנהלת היח' להתנדבות .21מרטין ממו
 מתאמת הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול .22ג'וליה ניימן
 מנהלת דיווחים ומעקב הכנסות .23יפה סונינו
 מנהל תב"רים באגף חשבות .24תומר עמר
 מנהלת מעקב משימות .25הדס פדידה
 .26אילנית פולק  -יועצת משפטית לארנונה והיטלים
 מנהלת לשכת מרשם תושבים .27ניצה פרחי
 מתאמת פניות בלשכת ראש העיר .28רותי שרוני
 .29נפתלי בן דיין  -מנהל מחסנים
 .30אבינועם צבי  -פקח בניה ותעשיה בהנדסה
 מנהלת לשכה אגף הנדסה .31חנה גמרסני
 מנהל ארכיון .32אליהו פרץ
 .33שאול בן דוד  -מפקח תיקונים וליקויים באגף איכות השירות
 .34אלון ראובני  -מנהל אינוונטר
 .35אירית שיינפלד  -מנהלת ומתאמת הרכש באגף התקציבים
 .36גנדי זווינסקי  -מנהל מתקני ספורט
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סעיף  :11מינויים
השתתפו בדיון  :ראש העיר ע .ביטון ומ.זוהר.
הצבעה :
בעד- 12 :

א.דהרי  ,י.אפריימוב  ,ש.סהלו  ,מ.זוהר  ,צ.טליגאוקר  ,ד.בן לולו ,
ו.בורוכוביץ  ,מ.קנדינוב  ,א.חזן  ,ח.שלום  ,ע.ביטון וי.עמר.

נגד- 1 :

א .נייאזוב

א .מינוי יו"ר החברה הכלכלית
החלטה מס' 75/13
מועצת העיר מאשרת מינויו של סגן ראש העיר ,מיקי מכלוף זוהר לתפקיד יו"ר
דירקטוריון החברה הכלכלית.
ב .מינוי דירקטור בחברה הכלכלית
החלטה מס' 76/13
מועצת העיר מאשרת מינוי דירקטור לחברה הכלכלית :
תומר עמר  -עובד עירייה במקום אילנית לוגסי.
ג .מינוי דירקטורים בתאגיד המים
החלטה מס' 77/13
מועצת העיר מאשרת מינוי דירקטורים בתאגיד המים:
חבר המועצה חיים שלום במקום חבר המועצה מיכאל קנדינוב שהתפטר.
עמי אזולאי  -איש ציבור במקום הרצל חדד.
ד .רשות הניקוז נחל שורק ונחל לכיש
החלטה מס' 78/13
מועצת העיר מאשרת מינוי מהנדס העיר  ,משה יצחק כנציג העירייה ברשות
הניקוז נחל שורק ונחל לכיש במקום חבר המועצה ,חיים שלום.

אליאס ישראל
מזכיר העירייה
מרכז ישיבות המועצה

אבירם דהרי
ראש העיר

