פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9/2019
שהתקיימה ביום ראשון ,ז' אייר תשע"ט ( 12במאי )2019
משתתפים  :אליהו ליבמן ,ישראל ברמסון ,ישראל אזולאי ,מלאכי לוינגר ,שלומי שוקרון ,סטס
גרשיקוב ,ליטי סעייד
לא השתתפו :חיים זלינגר ,אליעזר רודריג
נוכחים :שולי שמעון ,חיים שחר
סדר יום:
.1
.2
.3

דיון בדו"ח רבעוני ה 4 -לשנת 2018
מינוי ליטי סעייד כחברת וועדת מכרזים
קריאת שם של רחוב/כיכר /מבנה ציבור ע"ש ציפורה העצני ז"ל ממייסדי קרית ארבע (שלומי)
שאילתא של שלומי וסטס:
לפני כחודשיים קיבלת החלטה לפתוח את בריכת השחיה לניסיון לשעות בריאות.
עפ"י הנתונים שבידינו בחודש אחד צברה הבריכה גירעון של .₪ 42,000
עברו כחודשיים מפתיחת הבריכה לניסיון ומן הסתם הגירעון גדל בכמה עשרות אלפי .₪
באישור תקציב  2019הצגת כי מצב המועצה בכי רע ולכן לא ניתן להזיז כספים מסעיף לסעיף.
מאיזה תקציב במועצה הנך מתכוון לשלם את התחייבותך לכיסוי הגירעון.

תשובת ראש המועצה:
הובהר לי ע"י הצוות הרב מקצועי ,כי בתוך חודשים ספורים הגירעון יאוזן.
במסגרת שינוי התקציב ,כפי שהודעתי שיהיה בישיבת אישור התקציב ,נושא זה יובא לידי ביטוי
במידת הצורך.
סטס :אבקש להעביר את זכותי להגיב במשך  10דק' ליאיר תדמור.
אליהו :בהתאם לתקנון זכות הדיבור תינתן רק לחברי מועצה.
סע'  :1דיון בדו"ח רבעוני 2018 4
גזבר המועצה מר חיים שחר נותן סקירה והסברים על הדו"ח הרבעוני ה 4 -לשנת 2018
סע'  :2מינוי ליטי סעייד כחברת וועדת מכרזים
ברמסון :לאור התפטרות סטס ושלומי מחברותם בוועדת המכרזים וסירובו של מלאכי לכהן בה ,אני
מציע
לצרף את הגב' ליטי סעייד כחברה חמישית בוועדת המכרזים ,עד שאחד מחברי סיעת אח
יסכים להצטרף לוועדה.
מלאכי :מציע למנות וועדה מקצועית ולא פוליטית.
הצבעה על הצעת אליהו :בעד – ( 4אליהו ,ליטי ,ברמסון ,אזולאי)
סטס ,שלומי ומלאכי לא משתתפים בהצבעה

הצעת ברמסון מתקבלת
החלטה בסע'  2בישיבה מס'  9/2019מיום 12/5/2019
הוחלט לאשר את מינוי הגב' ליטי סעייד כחברת וועדת מכרזים ,עד שאחד מחברי סיעת אח יסכים
להצטרף לוועדה.

מלאכי עוזב
סע'  :3קריאת שם של רחוב/כיכר /מבנה ציבור ע"ש ציפורה העצני ז"ל ממייסדי קרית ארבע
שלומי :מציע לקרוא את הכיכר החדשה שנבנית עכשיו ,ע"ש הגב' ציפורה העצני ז"ל ממייסדות קרית
ארבע.
אזולאי :זה רעיון מבורך להנציח את ציפורה העצני שהייתה ממקימות הישוב יחד עם בעלה אליקים
יבדל"א .ישנם עוד אנשים חשובים שראוי להנציח אותם ולכן מציע לבחור וועדת שמות שתקבע
קריטריונים בעניין זה.
מציע שכל סיעה תעביר לאליהו שמות לוועדה זו שהיא וועדת רשות.
אליהו :הגב' ציפורה העצני ז"ל אחת הנשים החשובות ובעלת זכויות רבות בהקמת הישוב
היהודי בקרית ארבע חברון יחד עם בעלה אליקים וצריך למצוא דרך מכובדת להנציח אותה.
החלטה כזו צריכה להתקבל בדיון מקצועי ומסודר ואני מציע לבחור וועדת שמות שתדון ותמליץ
כיצד להנציח את הגב' העצני ואנשים חשובים נוספים שנפטרו בשנים האחרונות שבני
משפחותיהם פנו אלי בבקשות דומות.
סטס :מציע להפריד את הבקשה הספציפית הזו ולא להמתין להקמת הוועדה שבכל מקרה תמליץ
וההחלטה תתקבל בישיבת מועצה.
הצבעה :הצעת אליהו ואזולאי :בעד ( 4אליהו ,אזולאי ,ליטי ,ברמסון)
הצעת סטס ושלומי :בעד – ( 2סטס ,שלומי)
הצעת אליהו ואזולאי התקבלה
החלטה בסע'  3בישיבה מס'  9/2019מיום 12/5/2019
הוחלט לבחור וועדת שמות שחבריה יוצעו לראש המועצה ע"י כל סיעות המועצה.
הוועדה תקבע קריטריונים להנצחת אישים ותגיש המלצות למועצה.

אליהו ליבמן
שולי שמעון
ראש המועצה
מנכ"ל המועצה

רשם :שולי שמעון

