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 ן המנייןמ פרוטוקול מועצת העיר 

 (173/028/) זתשע" בניסן א' ' גמיום 
 

 65/13מס' 
   

 
  ראש העיר -  אבירם דהרי :השתתפו

 מ"מ ראש העיר - אפריימוב יעקב  
 סגנית ראש העיר -  שולמית סהלו  

 חבר מועצת העיר - ציון טליגאוקר                       
 העירחבר מועצת  -  עמי ביטון  
 חבר מועצת העיר -  יאיר עמר  
 חבר מועצת העיר -ארתור נייאזוב             
 חברת מועצת העיר   -  אהובה נאור  
 חבר מועצת העיר -  שי זולדן  
 חבר מועצת העיר -  חיים שלום  
 חבר מועצת העיר -  אילן חזן  

 
 

   
   
   
   

 סגן ראש העיר  -  דודו בן לולו :לא השתתפו
 חבר מועצת העיר - יקיר יעקב שנדלר  
 חבר מועצת העיר - סניצר יבגני       
 חבר מועצת העיר -  ני חסוןב  
 חבר מועצת העיר - חיים אברג'ל      
 חבר מועצת העיר -ויקטור בורוכוביץ        

 
 
 

            
 : יוםהסדר       

 
 ריית גת.טקס מעמד חתימה על הקוד האתי להנהגה החינוכית בק .1
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 טקס מעמד חתימה על הקוד האתי להנהגה החינוכית בקריית גת. : 1 סעיף 
 

 382/13עדכון מס'                  
              

מועצת העיר התכנסה בירושלים, באולם ששוחזר במנהרת הכותל בעיר העתיקה, 
על הקוד האתי  בשנת היובל לשחרורה ואיחודה של ירושלים לטקס מעמד חתימה

 להנהגה החינוכית בקריית גת.
   

 אגף  הנהגה החינוכית בקריית גת, מנהלי בתי ספר, מפקחי משרד החינוך, מנהלתה
לאיכות המכון החינוך, מנהלת מרכז פסג"ה , נציגי אגף מו"פ במשרד החינוך ומנהל 

במסגרת תכנית  בהשתלמות הנהגה חינוכיתבסדנאות ו -נה שהשלטון עמלו במשך 
כתיבת הקוד האתי ל -אזורי בחירה מבוקרת ויחודיות בתי הספר"  -"מרחבי חינוך 

 החינוכית בקריית גת.  של הנהגה
 

הקוד האתי הינו מערכת ערכים המגדירים התנהגות ראויה והולמת הנדרשת 
מהנהגת המערכת החינוכית בקריית גת, צוותי הנהלה והחינוך, המורים, המנחים 

 המערכת החינוכית.ואנשי 
 

 חתמו על הקוד  במעמד ראש העיר, חברי מועצת העיר וההנהגה החינוכית בקריית גת
, מנהלי בתי הספר בינייםמנהלי בתי הספר היסודיים, מנהלי חטיבות ההאתי: 

האתיקה במכון לאיכות השלטון, מרכז מפקחי משרד החינוך, מנהל המקיפים, 
חברי מזכיר העירייה, גיזבר העירייה, לעירייה,היועץ המשפטי , מנהלת אגף החינוך

סגנית ראש העיר,   החמ"ד,, הממונה על על החינוך הממלכתיה הממונ מועצת העיר,
 וראש העיר.מ"מ ראש העיר 

 
  לפרוטוקול זה. 1נוסח הקוד האתי להנהגה החינוכית בקריית גת מצורף כנספח מס'      

      
 
 
 

 
 
 
 

 אבירם דהרי                                              ישראל   אליאס                   
 אש העירר                                  מזכיר העירייה                   

 מועצה  המרכז ישיבות               
                                


