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 פרוטוקול מועצת העיר מן המניין
 (2020/9/10) "ףתש באלול אכ" ,'המיום 

 33/14מס' 
 ראש העיר -  אבירם דהרי  השתתפו:

 מ"מ ראש העיר -  עמי ביטון
 סגן ראש העיר - אמיל ארז חסון

 חברת מועצת העיר  -  מוריה זגורי
 חבר מועצת העיר - יעקב אפריימוב

 חבר מועצת העיר - שלמה זלמן הכט
 חבר מועצת העיר -  יקיר חג'ג'

 חברת מועצת העיר -  שולמית סהלו
 חבר מועצת העיר -  חיים אברג'ל
 חבר מועצת העיר -  יגאל וינברגר
 חבר מועצת העיר -  כפיר סויסה

 העיר חבר מועצת - יובל אביסדריס
 חבר מועצת העיר -  שי זולדן

 
 לא נכחו בפתיחת הישיבה:

  חבר מועצת העיר - יעקב יקיר שנדלר
 חבר מועצת העיר    - שמעון יוחאי דיוויס

 חבר מועצת העיר -  אהרון קליין
 

 חבר מועצת העיר - ויקטור בורוכוביץ :לא השתתפו
 
 

 סדר היום:

 פתיחת שנת הלימודים תשפ"א. .1
 .30/8/2020מיום  27/14אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  .2
 .31/8/2020מיום  8/14דת שמות מס' אישור פרוטוקול וע .3
)החלטת מועצה מס'  21/12/17מיום  11/13אישור פרוטוקול ועדת שמות מס'  .4

 אישרור החלטה. -( 26/12/17מיום  433/14
 הרכב המועצה הדתית. .5
לבקשת  - וסוגיית תרבות השיח במערכת החינוךאגרת מוריה זגורי לבני הנוער  .6

 מוריה זגורי.
לבקשת כפיר סויסה  - יח״ד לחרדים( 10,000הסכם הגג המיועד במערב העיר ) .7

 ויגאל וינברגר.
 לבקשת כפיר סויסה. -תחנת הכח המיועדת בפלוגות  .8
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 פתיחת שנת הלימודים תשפ"א :1סעיף 

 א' דהרי.השתתפו בדיון : 

 14183/מס'  עדכון

ראש העיר הציג את נתוני פתיחת שנת הלימודים שהחלה בנסיבות המיוחדות של 
 ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש ועמידה בכללי התו הסגול.

 
 

  30/8/2020מיום  27/14אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  :2סעיף 

 .כ' סויסהא' דהרי, השתתפו בדיון : 

 הצבעה:

י' חג'ג', ש' , ש"ז הכטי' אפריימוב, מ' זגורי, א' חסון, א' דהרי, ע' ביטון,  - 12 בעד: 
 .י' שנדלר, כ' סויסה, י' אביסדריס ח' אברג'ל,סהלו, 

 
 ש' זולדן. - 1 נמנע:

 14184/החלטה מס' 

 .30/8/2020מיום  27/14פרוטוקול ועדת כספים מס' את מועצת העיר החליטה לאשר 
 

 .לפרוטוקול זה 1 פרוטוקול ועדת הכספים מצורף כנספח מס'
 
 

 2020/8/31מיום  14/8אישור פרוטוקול ועדת שמות מס'  :3סעיף 
 

 .י' אביסדריסא' דהרי, השתתפו בדיון : 

 הצבעה:

י'  ש"ז הכט,י' אפריימוב, מ' זגורי, א' חסון, א' דהרי, ע' ביטון,  -)פה אחד(  13 בעד: 
 .י' שנדלר, ש' זולדן, כ' סויסה, י' אביסדריס ח' אברג'ל,חג'ג', ש' סהלו, 

 
 14185/עדכון מס' 

 .31/8/2020מיום  7/14מס'  שמותפרוטוקול ועדת את מועצת העיר החליטה לאשר 
 

 .לפרוטוקול זה 2 מצורף כנספח מס' שמותפרוטוקול ועדת 
 
 

)החלטת מועצה מס'  21/12/17מיום  11/13אישור פרוטוקול ועדת שמות מס'  :4סעיף 
  אישרור החלטה -( 26/12/17מיום  433/14

 

 א' דהרי.השתתפו בדיון : 

 הצבעה:

א' קליין, ש' א' דהרי, ע' ביטון, א' חסון, י' אפריימוב, מ' זגורי, ש"ז הכט,  - 13 בעד: 
 .י' חג'ג', ש' סהלו, ח' אברג'ל, כ' סויסה, י' אביסדריסדיוויס, 

 שנדלר.י'  - 1 :נגד

 .י' וינברגר ש' זולדן, - 1 נמנע:
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 14186/עדכון מס' 

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

 29/7/2018בפני ועדת השמות ביום  מודעה המזמינה את התושבים להשמיע את דעתם
מועצת העיר החליטה לאשרר את  משפחות,ובהעדר התנגדות ובתמיכת נציגי ה

המאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מס'  26/12/17מיום  433/14החלטת מועצה מס' 
 כנוסח ההחלטה שם. 21/12/17מיום  11/13

 
 

  הרכב המועצה הדתית :5סעיף 

  .ח' אברג'ל, י' שנדלר ,כ' סויסה, י' אביסדריס, ש' זולדן א' דהרי,השתתפו בדיון : 

 העיר קיימה דיון בעניין חברי הרכב המועצה הדתית.מועצת 
 חברי המועצה הציעו את שמות המועמדים כדלקמן:

שם הרשימה 
 במועצה

 מספר
 מנדטים

 שם
 הערות ייחודיות הנציג

 יאיר עמר 4 שס"ג
 חנוך דנציגר

 חרדי ספרדי
  חרדי אשכנזי

 שלמה אושרי 2 תדמית
ראש המועצה 

 הנוכחי
 בן עדת תימן

יתפטר אם 
במהלך 

כנס יהקדנציה י
במקומו מר יוסי 

 שמילה
  אישה לאה בסנטין 2 קרית גת ביתנו

דודו בן לולו 
 ז"ל

 וארז חסון
  אישה הגר סויסה 2

קרית גת 
 2 תצליח

   אייל חדד

 אילן מיארה
 

איש הציונות 
הדתית, רב, חזן 

 ואיש חינוך

 

קרית גת 
   יצחק אסרף 2 מנצחת

הקהילה בן  יואב ירדני 1 עוז
  האתיופית

  אישה חנה רוזבי 1 התעוררות
   אייל חדד 1 יחד

שלום דב   רבנים
הצעת הרב  חב"ד, איש חינוך גרונר

 הבלין
 

 לאחר דיון הועלו שתי הצעות החלטה:

 הצעת יקיר שינדלר שלא זכתה ברוב: -ההצעה שנדחתה  

 .י' שנדלר, כ' סויסה, י' אביסדריס, ש' זולדן  ,י' וינברגר - 5   :בעד

י'  , א' קליין, ש' דיוויס,א' דהרי, ע' ביטון, י' אפריימוב, מ' זגורי, ש"ז הכט - 10  :נגד 
 .חג'ג', ש' סהלו, ח' אברג'ל

 
 חנה רוזבי, אייל חדד ויצחק אסרף ועוד חמישה אחרים מהרשימה המוצעת.




