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 פרוטוקול מועצת העיר מן המניין
 (2020/8/18) "ףתש כ"ח במנחם אב ,מיום ג'

 32/14מס' 
 ראש העיר -  אבירם דהרי  :השתתפו

 מ"מ ראש העיר -  עמי ביטון
 חברת מועצת העיר  -  מוריה זגורי

 חבר מועצת העיר -  יעקב אפריימוב
 חבר מועצת העיר    - שמעון יוחאי דיוויס

 חבר מועצת העיר - שלמה זלמן הכט
 חבר מועצת העיר -  חיים אברג'ל
 חבר מועצת העיר -  יגאל וינברגר

 חבר מועצת העיר -  יובל אביסדריס
 

 לא נכחו בפתיחת הישיבה:
 חבר מועצת העיר -  שי זולדן

  חבר מועצת העיר - יעקב יקיר שנדלר
 

 סגן ראש העיר -  אמיל ארז חסון :לא השתתפו
 ר מועצת העירחב - ויקטור בורוכוביץ

 חבר מועצת העיר -  אהרון קליין
 חבר מועצת העיר -  יקיר חג'ג'

 חברת מועצת העיר -  שולמית סהלו
 חבר מועצת העיר -  כפיר סויסה

 
 סדר היום:

 דרעי.מכלוף אריה הרב הענקת תואר יקיר קרית גת לשר הפנים, חה"כ  .1
 ץ."הענקת תואר יקיר קרית גת לשר האוצר, חה"כ ישראל כ .2
 .הישגי מערכת החינוך העירוניתצגת ה .3
 .תרבות העירוניתהפעילויות הצגת  .4
 וההתחדשות העירונית. הצגת תוכנית המע"ר .5
 ".( בע"מ2008מי ק. גת )קביעת מדיניות ומתן הנחיות לתאגיד " .6
 .אופיר ביטון אחזקות מוסדות חינוך,מחלקת נהל למאישור שכר בכירים  .7
 .2/8/2020מיום  26/14אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  .8
)החלטת  40וויתור על חלקי העיריה במגרשים בתכנית רצועת מגורים מזרחית לכביש  .9

 תיקון החלטה. -( 30/6/2020מיום  160/14מועצה מס' 
 :לעמותות אישור הקצאת מקרקעין .10

, רח' חידקל 119חלקה  1534מבנה( הידועים כגוש ו אישור הקצאת מקרקעין )קרקע .א
א, לעמותת "בית דוד" ולעמותת "מוסדות חסידי סלונים" , רובע אתרי המקר18

 .למטרת הקמת/הפעלת בתי כנסת ומעון יום
, 2,3חלקי חלקות  1500מבנה/ים( הידועים כגוש ו אישור הקצאת מקרקעין )קרקע .ב

, רובע הקוממיות לעמותת "כרם שלמה למען שמו באהבה" למטרת 9רח' הגבורה 
 .הקמת/הפעלת מרכז רוחני

)חלקה  133חלקה  1565מבנה/ים( הידועים כגוש ו את מקרקעין )קרקעאישור הקצ .ג
, רובע רמות דוד לעמותת "גנזי דוד" למטרת 7רח' נתיבות שלום  (,64ישנה 

 .הקמת/הפעלת מרכז רוחני
 .חשמל לישראל בע"מהאישור הסכמים עם חברת  .11
 433/14)החלטת מועצה מס'  21/12/17מיום  11/13אישור פרוטוקול ועדת שמות מס'  .12

 .אישרור החלטה -( 26/12/17מיום 
 .3/8/2020מיום  7/14מס'  שמותאישור פרוטוקול ועדת  .13
 .14/101/02/9-ו 15/101/02/9תוספת שטחי שירות )תכנית הסבה( לתכניות  .14
המרכז הקהילתי החדש "ענת גנון כחברת דירקטוריון בתאגיד  עובדת העירייהמינוי  .15

 ."בקרית גת בע"מ )חל"צ(
לבקשת כפיר סויסה ויגאל  - יח״ד לחרדים( 10,000המיועד במערב העיר ) הסכם הגג .16

 וינברגר.
 לבקשת כפיר סויסה. -תחנת הכח המיועדת בפלוגות  .17
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  דרעי מכלוף אריההרב הענקת תואר יקיר קרית גת לשר הפנים, חה"כ  :1סעיף 

י'  ח' אברג'ל, ש' זולדן,ש' דיוויס, , מ' זגורי, י' אביסדריסא' דהרי, השתתפו בדיון :  
 .וינברגר

 הצבעה:
 .ח' אברג'ל, ש' דיוויס, ש"ז הכטא' דהרי, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי,  - 7  בעד: 

 , ש' זולדן.י' אביסדריסי' וינברגר,  - 3   :נגד

 14168/החלטה מס' 

שנים מאז המליצה ועדת ברזילי לכלול את כל שטחי פארק התעשייה בגבולות  30
ר קרית גת לאור קליטת העולים המואצת מחבר העמים ומאתיופיה, שיפוט העי

זיכה הקב"ה את שר הפנים הרב אריה מכלוף דרעי לסגור מעגל ולחתום על צו 
 גת ותושביה. חלוקת הכנסות העושה ולו במעט צדק היסטורי עם העיר קריית

במהלך למעלה משני עשורים סיבסדה עיריית קרית גת ותושביה את המועצות 
ש"ח  400,000,000 -אזוריות סביבה ותושביהן בסכום דמיוני של למעלה מה
 בערכים ריאליים(.)

שר הפנים, הרב אריה מכלוף דרעי, חתם על צו חלוקת הכנסות העושה צדק עם 
 תושבי העיר קרית גת, לאחר שנים רבות של מאבק צודק ועיקש.

ר ומחליטה להעניק מבקשת להביע הערכתה הרבה לכבוד הש מועצת העיר קריית גת
 את אות יקיר העיר קריית גת לכבוד שר הפנים הרב אריה מכלוף דרעי.

 
  הענקת תואר יקיר קרית גת לשר האוצר, חה"כ ישראל כץ :2סעיף 

י'  ח' אברג'ל, ש' זולדן,ש' דיוויס, , מ' זגורי, י' אביסדריסא' דהרי, השתתפו בדיון :  
 וינברגר.

 הצבעה:

 .ח' אברג'ל, , ש' דיוויסש"ז הכט, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי, א' דהרי - 7   בעד: 
 

 י' וינברגר. - 1     :נגד

 , ש' זולדן.י' אביסדריס - 2  נמנע:

 14169/החלטה מס' 

שר האוצר ישראל כ"ץ הוא ידיד ותיק של העיר קרית גת, משך שנים רבות בעמדו 
מרכז. קרית גת ותושביה בראש משרד התחבורה דאג לחבר את הפריפריה עם ה

 יצאו נשכרים במיוחד ממדיניות השר.
השר כ"ץ נעתר לבקשת ראש העיר והחליט כי הרכבות המהירות מבאר שבע לתל 

 אביב יעצרו בקרית גת ויעברו כאן בתדירות גבוהה מאד. 
השר כ"ץ דאג לביצוע מהיר, יעיל ואיכותי של הקמת שני מחלפים המזרחי והמערבי 

ובכך איפשר תנועה חופשית, זורמת ונגישות רבה לתושבי העיר ודיירי בכניסה לעיר 
כרמי גת אשר ללא ספק תרמו להצלחתו הרבה של רובע המגורים כרמי גת 

 ולביקושים העולים למגורים בקרית גת.
ובימים אלה חתם מר ישראל כ"ץ, במסגרת תפקידו כשר האוצר, על צו חלוקת 

סטורי עם תושבי העיר, ימהווה תיקון ה ההכנסות החדש מפארק התעשייה, אשר
לאחר שני עשורים בהם נגרעו מקופת העירייה מאות מיליוני שקלים לטובת 

 המועצות האזוריות הסמוכות .
החלטותיו אלה של השר כ"ץ יש בהן כדי להטיב עם תושבי העיר, עם אלה הבאים 

 עיר קרית גת. עם אלה שיעברו להתגורר בה ועם בני הדורות הבאים בני ה בשעריה,
מועצת העיר קרית גת מבקשת להוקיר את השר ישראל כ"ץ ולהודות לו על פועלו 
החשוב למען אזרחי ישראל בכלל ולמען תושבי העיר קרית גת בפרט, ולהעניק לו את 

 אות יקיר העיר קרית גת.
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  הישגי מערכת החינוך העירוניתהצגת  :3סעיף 

י' , ש' זולדן ע' ביטון,, ש' דיוויס מ' זגורי, ח' אברג'ל,א' דהרי, השתתפו בדיון :  
 .אביסדריס

 14170/מס'  עדכון

הציגה את פעילותה הענפה והישגיה המרשימים של אגף החינוך, זהבה גור,  תמנהל
יואל רחמים, פירט מריאן ל מרכז "מנכלתפארת העירייה. מערכת החינוך העירונית 

מנהלת אגף בינוי וכן, . לדי גיל הרך ומשפחותיהםילטובת  פעילות המרכזאת 
פוץ הנרחבים לוגסי, סקרה את עבודות הבינוי והשיך, אילנית מוסדות חינו

 שמבוצעים במוסדות החינוך השונים לרווחת התלמידים והצוות.
 
 

  הצגת פעילויות התרבות העירונית :4סעיף 

 א' דהרי.השתתפו בדיון : 

 14171/עדכון מס' 

מנכ"ל רשת המתנ"סים העירונית, אמיר בן שמחון, הציג את פעילויות התרבות 
 "סים לרווחת הקהל הבא בשעריה.המגוונות והרבות שמוצעות במסגרת רשת המתנ

 
 

 וההתחדשות העירונית הצגת תוכנית המע"ר :5סעיף 

 א' דהרי.השתתפו בדיון : 

 14172/מס'  עדכון

את נושא ההתחדשות  " הציג( בע"מ2014פתח א.ד חברה לפיתוח )"ימנכ"ל חברת 
 המרכז העירוני החדש. - העירונית בתחומי העיר ובפרט את תכנית המע"ר

 

 ( בע"מ"2008קביעת מדיניות ומתן הנחיות לתאגיד "מי ק. גת ) :6סעיף 
 

 .ש' זולדן ,י' אביסדריסא' דהרי, השתתפו בדיון : 

א' דהרי, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי, ש"ז הכט, ש' דיוויס, ח' אברג'ל,  - 9  בעד: 
  .י' וינברגר, י' אביסדריס

 .ש' זולדן - 1 נמנע: 

 14173/החלטה מס' 

 2008גת . מועצת העיר קרית גת במסגרת היותה האסיפה הכללית של תאגיד מי ק
בע"מ )להלן: התאגיד( מורה בזאת לדירקטוריון התאגיד והנהלתו כי כל משאבי 
התאגיד ובכללם מכון טיהור השופכים )להלן: המט"ש( מטרתם ותכליתם ליתן 

 י ולצרכני העיר קריית גת.שרות בראש ובראשונה לצורכ
במסגרת הוראה עקרונית זו מבקשת מועצת העיר קריית גת להדגיש חזור והדגש כי 
על הנהלת התאגיד לדעת כי מט"ש קרית גת נדרש לקבל בראש ובראשונה את 
השפכים של צרכני העיר קרית גת בהווה ותוך הבטחת ושריון קיבולת ראויה לכל 

ית גת ותוך מתן עדיפות להתפחות העסקים כיווני התפחותה של העיר קרי
והתעשייה וכן להתפתחותה העתידית של העיר בראש ובראשונה צפונה ולאחר מכן 

 מערבה ומזרחה. 
 16אלף מ"ק שפכים ביום רגיל ובספיקות שיא כ  13-מט"ש קרית גת כיום, מקבל כ 

 אלף מ"ק ביום. 
הנוכחית לא יהיה ניתן  מט"ש קרית גת כיום נמצא כמעט בספיקת שיא ובמתכונתו

לספק מענה לשפכי כלל צרכני העיר קרית גת בהתחשב בתוכניות הבניה והפיתוח 
 המואצות שלה.
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אשר על כן, מועצת העיר קרית גת מורה לדירקטוריון והנהלת התאגיד לדאוג 
ולפעול במיידי להרחבת המט"ש לצורך קליטת שפכי העיר קרית גת הצפויים בטווח 

 הזמן הקרוב.
 לן נתוני ספיקה של הפרויקטים הצפויים:לה
 מ"ק ליום 2500 -כרמי גת צפון צפון •
 מ"ק ליום 450 -שער העיר •
 מ"ק ליום 50 -08קרית הספורט מתחם  •
 מ"ק ליום 900-יאסקי •
 מ"ק ליום 200 -רובע הפרחים •
 מ"ק ליום 1000 -רובע בני ישראל •
 מ"ק ליום 3000-איזור תעשיה מזרחי •

מ"ק נוספים  8000-ת שפכי תוכניות הטווח הקרוב באיכלוס מלא: כסה"כ תרומ
 ליום!

מועצת העיר מבקשת להבהיר לתאגיד המים כי תוכנית כרמי גת צפון נושא הסכם 
הגג השני ותוכנית הרחבת פארק התעשיה המזרחי הינם בעדיפות עליונה על פני כל 

 תוכניות ההרחבה העתידיות של העיר קרית גת.
קרית גת נדרש לפעול במיידי וללא כל דיחוי להרחבת המט"ש בהתאם  תאגיד המים

אלף מ"ק בכדי  24לתוכנית האב המעודכנת ולהרחיב את מטש העיר קרית גת בעוד 
אלף מ"ק והכל לצורך מתן מענה לכל תוכניות  48שמט"ש קרית גת יוכל לקלוט כ 

 התעשיה. ההתפתחות של העיר קרית גת ובעיקר כרמי גת צפון והרחבת פארק
מלש"ח, תאגיד המים נדרש להיערך לביצוע  120-עלות הרחבת המט"ש נעה סביב ה 

 הרחבה זו ולדאוג למקורות מימון לשם כך.
זאת ועוד, מועצת העיר קרית גת מורה לתאגיד לבצע מיפוי של כל קווי הסניקה, 
 הולכת הביוב וקוי הביוב המאספים ולבדוק האם יש צורך להגדיל קטרים לצורך

 התפתחות העיר קרית גת ולפעול במיידי לביצוע עבודות אלה.
מט"ש קרית גת מספק כיום מי קולחין באיכות שלישונית לאיגוד  -השקיה בקולחין

מ"ק ביום! מועצת העיר מבהירה בזאת  13,000 -משתמשי לכיש ולאגודת נש"ע כ
ן העירוני לתאגיד כי בכוונת עיריית קרית גת לבצע השקיה בקולחין לצורך הגינו

יש לבחון את האופציה  -והפארקים הרבים , ואינטרס העיר קרית גת לפני הכל
 להשתמש בקולחין אלה לצורך ההשקיה ולהפסיק הזרמת הקולחין לאגודות. 

כאן המקום לציין כי יש לבחון מחדש את כלל ההסכמים עם צרכני ביוב נוספים 
קרית גת ותוספות קיבולת כדוגמת המועצות האזוריות המזרימות שפכים למט"ש 

על חשבון העיר קרית גת, תושביה והפרויקטים העומדים לפיתחה של העיר, ולדרוש 
 מהן למצוא פתרון חלופי לקליטת השפכים.

בהסכמים החדשים עם המועצות האזוריות וצרכניהן על התאגיד לוודא הן שקליטת 
א תפגע בצרכי צרכני העיר קריית גת בהווה שפכי המועצות האזוריות וצרכניהן ל

 ובעתיד, והן שהמועצות האזוריות וצרכניהן תשלמנה לתאגיד מחיר ראוי.
כן, מתבקש התאגיד לגבות באופן מיידי מכל הצרכנים שאינם בגבולות השיפוט -כמו

 של העיר קריית גת דמי הקמה בהתאם לנתוניהם ההנדסיים.
דה כאסיפה הכללית של התאגיד מורה בזאת לסיכום, מועצת העיר במסגרת תפקי

ובאופן מיידי לתאגיד לבחון מחדש כאמור את השירות שניתן לצרכני הביוב וצרכני 
מי הקולחין הקיימים היום ואשר אינם צרכני העיר קריית גת ולגבות מהם באופן 

 מיידי גם דמי הקמה ראויים. 
ירותי ביוב ומי קולחין למותר לציין שמועצת העיר דורשת מהתאגיד שלא ליתן ש

 לשום צרכן חדש אשר אינו בגבולות השיפוט של העיר קרית גת.
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 למנהל מחלקת אחזקות מוסדות חינוך, אופיר ביטוןאישור שכר בכירים  :7סעיף 

 .מ' זגורי, ע' ביטון, דריסי' אביסא' דהרי, השתתפו בדיון : 

 הצבעה:

א' דהרי, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי, ש"ז הכט, ש' דיוויס, ח' אברג'ל,  - 9  בעד: 
  .י' וינברגר, י' אביסדריס

 .ש' זולדן - 1 נמנע: 

 14174/החלטה מס' 

על פי חוזה בכירים בכפוף  40% עד מועצת העירייה מאשרת תשלום שכר בשיעור של
מוסדות  למנהל מחלקת אחזקות ,ור משרד הפנים ואישור מקור תקציבילאיש

 .חינוך, אופיר ביטון

 

  2/8/2020מיום  26/14אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  :8סעיף 

 א' דהרי.השתתפו בדיון : 

 הצבעה:

א' דהרי, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי, ש"ז הכט, ש' דיוויס, ח' אברג'ל,  - 8  בעד: 
  .' וינברגרי

 .ש' זולדן ,י' אביסדריס - 2 נמנע: 

 14175/החלטה מס' 

 .2/8/2020מיום  26/14פרוטוקול ועדת כספים מס' את מועצת העיר החליטה לאשר 
 

 .לפרוטוקול זה 1 כנספח מס'פרוטוקול ועדת הכספים מצורף 
 

 40ביש וויתור על חלקי העיריה במגרשים בתכנית רצועת מגורים מזרחית לכ :9סעיף 
 תיקון החלטה -( 30/6/2020מיום  160/14)החלטת מועצה מס' 

  א' דהרי.השתתפו בדיון : 

 הצבעה:

א' דהרי, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי, ש"ז הכט,  ש' דיוויס,  -)פה אחד(  10 בעד: 
  .ח' אברג'ל, י' וינברגר, י' אביסדריס, ש' זולדן

 14176/מס'  החלטה

על חלקים מחלקות שיעודן שצ"פ או לוותר  מאשרת ת הקרקע,מועצת העיר, כבעל
שטחים אלו ישנו את ייעודם למגורים כדי לאפשר . 126/03/9תכנית  דרך על פי

 .606-0218115לרמ"י את שיווק המגרשים על פי תכנית 

 
 לעמותות: אישור הקצאת מקרקעין :10סעיף 

 .' אברג'לח, ש' זולדן, י' אביסדריסא' דהרי, השתתפו בדיון : 

 ז הכט יצא מאולם הישיבות.ש"חה"מ 

 הצבעה:

א' דהרי, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי, ש' דיוויס, ח' אברג'ל, י'  -)פה אחד(  9 בעד: 
  .וינברגר, י' אביסדריס, ש' זולדן
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 14177/מס'  החלטה

על שולחן המועצה הונחו בקשות העמותות, פרוטוקולי ועדת הקצאות, פרסומים 
בר הקצאות, חוות דעת מקצועיות, נוסח הסכם שימוש וכן חוות דעת היועץ בד

 המשפטי לעירייה.

, רח' 119חלקה  1534מבנה( הידועים כגוש ו אישור הקצאת מקרקעין )קרקע .א
, רובע אתרי המקרא, לעמותת "בית דוד" ולעמותת "מוסדות חסידי 18חידקל 

 סלונים" למטרת הקמת/הפעלת בתי כנסת ומעון יום
 

מועצת העיר החליטה לאשר המלצת ועדת הקצאות ולהקצות לעמותות "בית 
מבנה כאמור( אשר בגוש וידי סלונים" את המקרקעין )קרקע דוד" ו"מוסדות חס

, רובע אתרי המקרא למטרת הקמת/הפעלת בתי 18, רח' חידקל 119חלקה  1534
 כנסת ומעון יום לפי החלוקה כמפורט במסמכים המצ"ב.

חלקי חלקות  1500מבנה/ים( הידועים כגוש ו מקרקעין )קרקע אישור הקצאת .ב
, רובע הקוממיות לעמותת "כרם שלמה למען שמו באהבה" 9, רח' הגבורה 2,3

 מרכז רוחנילמטרת הקמת/הפעלת 
 

מועצת העיר החליטה לאשר המלצת ועדת הקצאות ולהקצות לעמותת "כרם 
 1500ם( אשר בגוש מבנה/יושלמה למען שמו באהבה" את המקרקעין )קרקע 

, רובע הקוממיות למטרת הקמת /הפעלת מרכז 9ח' הגבורה ר, 2,3חלקי חלקות 
 רוחני.

 133חלקה  1565מבנה/ים( הידועים כגוש ו אישור הקצאת מקרקעין )קרקע .ג
וד" , רובע רמות דוד לעמותת "גנזי ד7(, רח' נתיבות שלום 64)חלקה ישנה 

 למטרת הקמת/הפעלת מרכז רוחני
 

מותת "גנזי העיר החליטה לאשר המלצת ועדת הקצאות ולהקצות לעמועצת 
)חלקה ישנה  133חלקה  1565מבנה/ים( הידועים כגוש ודוד" מקרקעין )קרקע 

 , רובע רמות דוד, למטרת הקמת /הפעלת מרכז רוחני.7(, רח' נתיבות שלום 64

דעת , פרוטוקולי ועדת הקצאות, פרסומים בדבר הקצאות, חוות ותת העמותובקש
שימוש וכן חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה מצורפים  הסכמימקצועיות, נוסח 

 לפרוטוקול זה. 2ח כנספ

 

 חשמל לישראל בע"מהם עם חברת מיאישור הסכ :11סעיף 
 

 א' דהרי, השתתפו בדיון : 

 הצבעה:

יס, א' דהרי, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי, ש"ז הכט,  ש' דיוו -)פה אחד(  10 בעד: 
 ח' אברג'ל, י' וינברגר, י' אביסדריס, ש' זולדן. 

 14178/מס'  החלטה

 בין עיריית קרית גת שלהלן לאשר ההסכמים והחליטה מועצת העיר קיימה דיון
 לחברת החשמל לישראל בע"מ.

 

הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים  .א
 .3/140/03/9פי תב"ע ל 51מגרש  2812בגוש  25כחלקה 

הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים  .ב
 .3/140/03/9לפי תב"ע  52מגרש  2812בגוש  26כחלקה 

הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים  .ג
 .3/140/03/9לפי תב"ע  53מגרש  2812בגוש  27כחלקה 
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כויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים הקניית ז .ד
 .3/140/03/9לפי תב"ע  54מגרש  2812בגוש  28כחלקה 

הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים  .ה
 .3/140/03/9לפי תב"ע  55מגרש  2812בגוש  29כחלקה 

דר שנאים וברצועת קרקע הידועים הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בח .ו
 .3/140/03/9לפי תב"ע  56מגרש  2812בגוש  30כחלקה 

הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים  .ז
 .3/140/03/9לפי תב"ע  57מגרש  2812בגוש  31כחלקה 

ם הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועי .ח
 .3/140/03/9לפי תב"ע  58מגרש  2812בגוש  32כחלקה 

הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים  .ט
 .3/140/03/9לפי תב"ע  59מגרש  2812בגוש  33כחלקה 

הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים  .י
 .3/140/03/9לפי תב"ע  60מגרש  2812בגוש  34כחלקה 

הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים  .יא
 .3/140/03/9לפי תב"ע  61מגרש  2812בגוש  35כחלקה 

הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים  .יב
 .3/140/03/9לפי תב"ע  62מגרש  2812בגוש  36כחלקה 

זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים  הקניית .יג
 .3/140/03/9לפי תב"ע  64מגרש  2812בגוש  38כחלקה 

הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים  .יד
 .3/140/03/9לפי תב"ע  65מגרש  2812בגוש  39כחלקה 

בחדר שנאים וברצועת קרקע הידועים הקניית זכויות חזקה ושימוש בלעדיים  .טו
 .3/140/03/9לפי תב"ע  66מגרש  2812בגוש  40כחלקה 

 

 לפרוטוקול זה. 3כנספח מס' ההסכמים מצורפים 
 
 
 

)החלטת מועצה מס'  21/12/17מיום  11/13פרוטוקול ועדת שמות מס'  אישור :12סעיף 
 אישרור החלטה -( 26/12/17מיום  433/14

 

 .ש' זולדןדהרי,  א'השתתפו בדיון : 

 הצבעה:

א' דהרי, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי, ש"ז הכט,  ש' דיוויס, ח' אברג'ל,  - 9  בעד: 
 י' וינברגר, י' אביסדריס. 

 .ש' זולדן - 1 :נגד

 14179/מס'  החלטה

בהמשך להחלטה קודמת של מועצת העיר לאשר את פרוטוקול ועדת שמות מס' 
(, ולאחר 26/12/17מיום  433/14החלטת מועצה מס' ) 21/12/17מיום  11/13

י ועדת השמות בפנשפורסמה מודעה המזמינה את התושבים להשמיע את דעתם 
 433/14מועצת העיר החליטה לאשרר את החלטת מועצה מס' , 29/7/2018ביום 
 21/12/17מיום  11/13מס' פרוטוקול ועדת שמות ת את המאשר 26/12/17מיום 

 ם.ש כנוסח ההחלטה
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 3/8/2020מיום  7/14מס'  שמותאישור פרוטוקול ועדת  :13סעיף 
 

 א' דהרי.השתתפו בדיון : 

 הצבעה:

א' דהרי, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי, ש"ז הכט,  ש' דיוויס,  -)פה אחד(  10 בעד: 
 ח' אברג'ל, י' וינברגר, י' אביסדריס, ש' זולדן. 

 14180/מס'  החלטה

מועצת ודעה המזמינה את התושבים להשמיע את דעתם בפני לאחר שפורסמה מ
הופיע בפני מועצת העיר יו"ר ארגון הגיבורים המנטרלים של אסון הכור , העיר

את מועצת העיר החליטה לאשר בצ'רנוביל ותיאר את פועלם של הגיבורים. 
 .3/8/2020מיום  7/14מס'  שמותפרוטוקול ועדת 

 
 .לפרוטוקול זה 4 פח מס'כנסמצורף  שמותפרוטוקול ועדת 

 
 

 14/101/02/9-ו 15/101/02/9תוספת שטחי שירות )תכנית הסבה( לתכניות  :14סעיף 

 .מ' זגורי, ע' ביטון, י' אביסדריסא' דהרי, השתתפו בדיון : 

 הצבעה:

  .ח' אברג'לא' דהרי, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי, ש"ז הכט, ש' דיוויס,  - 7  בעד: 

 .ש' זולדן, י' וינברגר, י' אביסדריס - 3   :נגד 

 14181/החלטה מס' 

-ו 15/101/02/9המועצה קיימה דיון והחליטה לאשר תוספת שטחי שירות לתכניות 
תקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה ל 13סעיף בהתאם ל 14/101/02/9

 .1992-תשנ"בהבתכניות ובהיתרים(, 
 

 לפרוטוקול זה. 5כנספח מס' ל חיימוביץ, מצורף חוות דעת מהנדסת העיר, מיכ
 
 

המרכז הקהילתי ענת גנון כחברת דירקטוריון בתאגיד " עובדת העירייהמינוי  :15סעיף 
 "החדש בקרית גת בע"מ )חל"צ(

 

 ., ש' זולדןי' אביסדריסא' דהרי, השתתפו בדיון : 

 הצבעה:

 ,, ש"ז הכט, ש' דיוויס, ח' אברג'לא' דהרי, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי - 9  בעד: 
 .י' וינברגר, ש' זולדן

 .י' אביסדריס - 1   נגד: 

 182/14החלטה מס' 

תאגיד כחברה בדירקטוריון  ענת גנוןמועצת העיר מאשרת מינוי של עובדת העירייה 
 ".המרכז הקהילתי החדש בקרית גת בע"מ )חל"צ("
 
 

לבקשת כפיר סויסה  - יח״ד לחרדים( 10,000ר )הסכם הגג המיועד במערב העי :16סעיף 
 ויגאל וינברגר

 

 ירד מסדר היום. 
 




