
 
 

   14/2020פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
 ( 2020 י לביו  26) "פ תש  ה' אב, ראשון ביום  שהתקיימה

שלומי שוקרון, סטס   ,זלינגרחיים  ,ישראל ברמסון ,ליטי סעייד אליעזר רודריג,אליהו ליבמן, : משתתפים
 )מגיע בסוף הישיבה(  מלאכי לוינגר (,4)מגיע בסוף סע'  ישראל אזולאי ,גרשיקוב

 
 חיים שחר, שולי שמעון נוכחים:

 
 סדר יום: 

 

 אישור תברי"ם. .1
 בחירת וועדת ביקורת בהתאם לדרישת משרד הפנים )מצ"ב(   .2
 בחירת נציג מסיעת אח לוועדת מכרזים )סטס, שלומי(  .3
 הקמת וועדה לעידוד העסקים )סטס, שלומי(  .4

 
 רודריג אליעזר  – שאילתא 

 
 אני מעוניין  לדעת:   ".אדמת בניין"לאחרונה המועצה הוציאה חיוב לבעלי עסקים על סעיף 

 מתי בפעם האחרונה הסעיף הזה מומש במועצה?  .1
 במידה ולא מומש, איך דבר זה קרה?  .2
 האם החוק מחייב לגבות את הסעיף הזה בארנונה, או שזה ניתן לשיקול דעת המועצה?  .3
? ואם זה נתון לשיקול דעת  העובדה שעד היום לא גבומה המועצה עושה עם  ,אם זה החוק  .4

 המועצה, מדוע לא נתנו לנו, חברי המועצה להגיד את דעתנו בעניין? 
 שנה האחרונות בישוב?   15-מהם השטחים שחייבים בארנונה בגין "אדמות בניין" שהיו ב .5
   ?השנים האחרונות  15-כמה הכנסות המועצה הפסידה מחוסר הגביה בסעיף זה במהלך ה .6

 
 תשובת אליהו: 

 גזבר המועצה יכין לישיבה הבאה תשובה בעניין   
 

 : אישור תברי"ם  1סע' 

 

 ₪  30,000 – הנגשה פרטנית )אקוסטית( "גוונים"  – חינוך  –  1094תב"ר 

 ₪  30,000 –)אקוסטית( יתק"א  הנגשה פרטנית   – חינוך  –  1093תב"ר 

 ₪   100,000 –גן רותם    M21עיצוב גנים חדשניים   – חינוך  –  1092תב"ר 

 ₪   403,000תוספת   – כיתות בי"ס ממ"ד בנים  3בינוי   – חינוך  –  1077תב"ר 

 ₪   1,068,000 –  1077סה"כ תב"ר      

 

 פה אחד  – בעד : הצבעה      
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 דלהלן:  את התברי"ם הוחלט לאשר  

 ₪  30,000 – הנגשה פרטנית )אקוסטית( "גוונים"  –חינוך  – 1094תב"ר  

 ₪  30,000 –הנגשה פרטנית )אקוסטית( יתק"א   – חינוך  –  1093תב"ר 

 ₪   100,000 –גן רותם    M21עיצוב גנים חדשניים   – חינוך  –  1092תב"ר 

 ₪   403,000תוספת   – כיתות בי"ס ממ"ד בנים  3בינוי   – חינוך  –  1077תב"ר 

 ₪   1,068,000 –  1077סה"כ תב"ר      

 



 
 

 

 בחירת וועדת ביקורת בהתאם לדרישת משרד הפנים: 2סע' 

 

   אח לחברי סיעת על הרשויות ביו"ש ממשרד הממונה של מר אבנר כהן   למכתבואליהו: בהתאם 

אני מציע את שלומי שוקרון כיו"ר וועדת ביקורת, את ליטי סעייד כחברת    ,כולנווסיעת 

 הוועדה ואת חיים זלינגר כחבר הוועדה. 

 אני כבר חבר בדירקטוריון החכ"ל ובוועדת מכרזים.  זלינגר: אני לא מעוניין להיות בוועדה הזו. 

 אליהו: אז אני מציע את מלאכי לוינגר. 

 

 )אליהו, ברמסון, ליטי, סטס, רודריג, שלומי(  6בעד:  הצבעה: 

 )זלינגר(   1נמנע:    

 

 הצעת אליהו התקבלה  
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חברה, מלאכי   – יו"ר, סעייד ליטי  -בהרכב דלהלן: שלומי שוקרון  הוחלט לבחור וועדת ביקורת  

 חבר   -לוינגר  

 

 : בחירת נציג מסיעת אח לוועדת מכרזים 3סע' 

 

 אליהו:  מציע לבחור את סטס גרשיקוב כחבר וועדת מכרזים במקום ישראל אזולאי. 

 

 פה אחד  –בעד  הצבעה: 
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 הוחלט לבחור את סטס גרשיקוב כחבר וועדת מכרזים במקום ישראל אזולאי  

 

 הקמת וועדה לעידוד העסקים  :4סע'

 

 נציג אחד    -סטס: מציע לבחור וועדה לעידוד העסקים בקרית ארבע שתורכב מחברי מועצה בלבד  

עסקים  ל מכל סיעה ושני נציגים מסיעת "לב הקריה". תפקיד הוועדה יהיה לתמוך ולסייע 

  ,שפועלים מהבית אלה   -אלא לכלל העסקים   , לעסקים קטניםלאו דווקא  והכוונה המקומיים 

מסקנות הגיוניות כגון הקמת  ר התעשיה ויזמים. הוועדה תמליץ למועצה באזו , במרכז המסחרי

 אלא גם בהתמודדות בבעיות בירוקרטיות.   ,בסיוע כספי אך לא רק    ,קרן קרן להלוואות וכדו' 

 ברמסון: בכל הקדנציות שאני מכהן במועצה העליתי את ההצעה להקמת וועדה כזו שתהיה כתובת  

סיעה תוכל להציע נציג  כל שרישוי עסקים וכדו'. אני מציע  ן בפתרון בעיות כגולבעלי העסקים 

לב  " אז לסיעת   ,מטעמה ולאו דווקא חבר מועצה. אם סיעת "כולנו" לא תציע נציג מטעמה 

 חברים.  3יהיה נציג אחד והרכב הוועדה יהיה עם  " הקריה

 ברמסון ונציג נוסף מסיעת  ישראל אליעזר רודריג,   ,שלומי שוקרון כיו"ר הוועדהמציע לבחור בסטס: 

  3-אם סיעת "כולנו" לא תציע נציג מטעמה, הוועדה תורכב מ.  " כולנו"הקריה" ונציג מסיעת   "לב 

   חברי מועצה.

 

 הצבעה: בעד פה אחד 
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 חברים כדלהלן:  5עסקים בהרכב הוחלט לבחור וועדה לעידוד 

אחד מטעם סיעת "לב    –שלומי שוקרון יו"ר, אליעזר רודריג, ישראל ברמסון ושני נציגים נוספים 

 הקריה" והשני מטעם סיעת "כולנו". 

חברי המועצה )שוקרון, רודריג   3-אם סיעת "כולנו" לא תציע נציג מטעמה הועדה תורכב מ 

 וברמסון( 

 

 מלאכי מגיע 

 

 מלאכי: שמעתי שבחרתם בי ללא הסכמתי לוועדת ביקורת. ביקשתי בעבר לא לעשות זאת ואני  

 מבקש להוריד את שמי מהוועדה. 

 שאני ושלושת סגני  אליהו: בהתאם לחוק ולדרישת הממונה אנו חייבים לבחור בוועדה הזו ומכיוון 

 ידינו ברירה אחרת אלא  בחר אין ב י זלינגר חבר סיעתך לא הסכים להמנועים לכהן בוועדה זו ו

 לבחור בך. 

 

 

 

 שולי שמעון אליהו ליבמן                        

 מנכ"ל  המועצה     ראש המועצה 
 

 

 

 

 


