לשכת מנכ"ל

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  4/2021מן המניין
שהתקיימה ביום ראשון ,טז' כסלו תשפא ( 14פבר' )2021
משתתפים :אליהו ליבמן ,אליעזר רודריג ,ליטי סעייד ,ישראל אזולאי ,שלומי
שוקרון ,סטס גרשיקוב ,חיים זלינגר ,מלאכי לוינגר ,ישראל ברמסון
נוכחים בזום :אורי חבר ,גל אפלטון ,נעה דניאל ,חיים שחר
סדר יום:
.1
.2

.3
.4

תב"רים
אישור ועדת הקצאות
 .aבניין כיתות ב"לב הקריה" תב"ע  6/1/510מגרש  1לעוד  5שנים לעמותת
האולפנא לבנות
 .bבניין כיתות ב"רמת ממרא" תב"ע  18/510מגרש  2לעוד  5שנים לעמותת הישיבה
התיכונית
מגפת הקורונה והשלכותיה על הרשות ,התושבים והעסקים וכן בחינת השלכות ומענים
במסגרת תכנית עבודה  – 2021על פי בקשת חברי המועצה זלינגר ולוינגר.
בקשת חברת עמידר מתושביי היישוב ,לקבל תשלום עבור חתימה על תוכניות בנייה – על
פי בקשת חבר המועצה אליעזר רודריג.
התנהלות הישיבה

סעיף  – 1תב"רים:

לשכת מנכ"ל

.1
.2
.3
.4

גזבר המועצה הסביר על תב"ר 1107
גזבר המועצה הסביר על תב"ר 1108
גזבר המועצה הסביר על תב"ר 962
לאחר סיום ההסברים ניגשו חברי המועצה להצבעה

הצבעה  -פה אחד
החלטה בסע' 1-בישיבה מס'  4/2021מיום 14/2/2021
התקבלה הצעתו של ראש המועצה
אושרו תב"רים 962 ,1108 ,1107

סע'  - 2אישור ועדת הקצאות
 .aבניין כיתות ב"לב הקריה" תב"ע  6/1/510מגרש  1לעוד  5שנים לעמותת האולפנא לבנות
 .bבניין כיתות ב"רמת ממרא" תב"ע  18/510מגרש  2לעוד  5שנים לעמותת הישיבה
התיכונית
.1

.2
.3
.4

ממלא מקום ראש המועצה ברמסון – קיימת שאלה אמיתית ביחס האפשרות להעלות את
הנושא לדיון שכן התקבלה החלטה בישיבת המועצה  2/2021בעניין מוסדות הלימוד העל
יסודיים שקובעת שכל החלטה בעניינם תוקפא אולם עם זאת אנחנו בעד לקדם את
ההקצאה.
הרב חיים – אינני רואה קשר בין הדברים – הכוונה בהחלטה הייתה למנוע שינויים בעניין
מוסדות חדשים ולא לפגוע במוסדות הותיקים.
ברמסון ציין כי ייתכן ונכונותכם להצביע למרות ההחלטה הקודמת מצביעה על כך שכל
ההחלטה בענייני חינוך שהתקבלה בישיבת המועצה האחרונה מכוונת נגד האולפנית.
הרב חיים ציין כי לא מדובר בעניין נגד מוסד זה או אחר אלא עניין עקרוני.
הצעתו של הראש המועצה לקבל את המלצת ועדת ההקצאות.
הצבעה 6 :בעד (אליהו ,ליטי ,אזולאי ,ברמסון ,זלינגר ,לוינגר)
 3לא השתתפו (רודריג ,סטס ,שלומי)

החלטה בסע' 2-בישיבה מס'  4/2021מיום 14/2/2021
התקבלה הצעתו של ראש המועצה
אושרה הקצאת בנייני הכיתות לעמותת האולפנה וכן לעמותת הישיבה התיכונית עד ל 5-שנים

לשכת מנכ"ל

סעיף  – 3מגפת הקורונה והשלכותיה על הרשות ,התושבים והעסקים וכן בחינת השלכות ומענים
במסגרת תכנית עבודה  – 2021על פי בקשת חברי המועצה זלינגר ולוינגר.
 .1חבר המועצה לוינגר ביקש להבין מה הרשות עושה על מנת להתמודד עם אתגרי הקורונה
בהיבטי מיגור התחלואה ,סיוע לעסקים וכן תוכניות ליציאה מהמשבר.
 .2ראש המועצה פתח בעידוד להתחסן ולשמור על ההנחיות.
 .3גזבר המועצה חיים שחר סקר את ההשקעה המרובה מבחינה כספית בהתמודדות עם
אתגרי השעה וכן הרחיב בעניין הסיוע שניתן לעסקים.
 .4מנכל המועצה סקר את הפעולות שביצעה ,מבצעת ועתידה לבצע המועצה על אגפיה
השונים על מנת להתמודד המשבר.
סע'  :4בקשת חברת עמידר מתושביי היישוב ,לקבל תשלום עבור חתימה על תוכניות בנייה – על
פי בקשת חבר המועצה אליעזר רודריג.
.1
.2
.3
.4

חבר המועצה רודריג הציג את הנושא
מהנדס המועצה הסביר כי המועצה פועלת על פי הנחיותיו של היועמ"ש ועושה ככל
יכולתה על מנת להקל בדרישותיה מהתושבים בהקשר קבלת הסכמה מחברת עמידר.
מנכ"ל המועצה ציין כי בשיחה מקדימה לישיבת המועצה טען יועמ"ש המועצה שלמועצה
אין יכולת להתערב בנושא אלא רק להשתדל ללכת לקראת התושבים במן היתרים.
סוכם כי תבוצע בדיקה בעניין באחריות מהנדס  ,יועמ"ש ומנכ"ל המועצה וימסר עדכון
לחברי המועצה.

סע'  :5אדמת בניין – נושא שנקבע שיעלה בישיבת המועצה הקודמת
 .1מנכ"ל המועצה ציין כי בהמשך להחלטת המועצה משיבה  1/2021בוצעו מס' צעדים
בחיפוש פתרון ראוי לסוגיית אדמות בניין.
 .2ממלא מקום וסגן ראש המועצה ברמסון הרחיב כי התקיימו מס' פגישות בעניין וכי בשלב
זה ממתינים לתשובות ממס' גורמי מקצוע ולאחר מכן יינתן עדכון.
 .3חבר המועצה גרשיקוב הסביר כי לדעתו היה חשוב לתת את העדכון שכן הנושא העסיק
את כלל החברים בישיבת המועצה הקודמת וראוי שיבוא על פתרונו.
 .4סוכם שהמאמצים למציאת פתרון ימשכו ויינתן עדכון במהלך הישיבה הבאה.
הישיבה הסתיימה
אליהו ליבמן
ראש המועצה

אורי חבר
מנכ"ל המועצה

לשכת מנכ"ל

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  5/2021לא מן המניין
שהתקיימה ביום ראשון ,ב' אדר תשפ"א ( 14פבר' )2021
סדר יום ישיבה:
 .1דיון מיוחד בהחלטת המועצה בענייני חינוך שהתקבלה בישיבת מועצה שלא מן המניין מס'
 – 2/2021לפי דרישת ראש המועצה (לאור חוסר בקוורום בישיבה .)3/2021

התנהלות הישיבה
סעיף – 1
 .1אליהו – ההחלטה התקבלה בפעם שעברה ברוב דחוק ,מדובר בנושא רגיש ,ניתן לעשות
זאת פה אחד ,חבל לעשות זאת נגד עמדת ראש מועצה.
 .2חיים זלינגר – אינני בעד פרויקטור שיריץ הקמת תיכון לדעתי גורמי מקצוע צריכים
לבחון זאת קודם ,המצב היום הוא שבאולפנית ובחב"ד יש פרויקטורים ולכן זה רץ.
 .3צריך לקבוע סדר יום מפורט על מנת לבחון את העניין ברצינות ולהקפיא מצב עד אז ,לא
אמרתי להסיר סמל מוסד אבל להקפיא תהליכים עד קבלת החלטה.
 .4שלומי – בעניין התיכון גררתם רגליים ,באולפנית ראש המועצה פעל באופן נמרץ לא מבין
מדוע לא לעצור הכל ל 3-חודשים.
 .5מלאכי – בעבר עשינו מאמץ גדול ,מצאנו תקציבים וסיכמנו על הקמת האולפנית בהר
חברון אבל החליטו מצד האולפנית שלא – יש לנו חובה לשמור על הבית ,צריך לראות מי
האנשים ואם אפשר לסכם איתם.
 .6סטס – אליהו היה ניתן לעשות יותר על מנת לפתוח תיכון.
 .7אזולאי – לא התעלמנו מהנושא ,אבי שושן פעל בעניין מול מפקחים – בדקנו מול
ההורים.
 .8ליטי – בואו נקרא לילד בשמו ,אתם דואגים שהאולפנית מאתגרת את האולפנה.
 .9חיים זלינגר – זה לא עניין של האולפנית מול האולפנה ,צריך לבדוק לעומק מה הצרכים.
 .10רודריג – יש כאן סוגיה עקרונית ,בשאלה של אחד המוסדות מול החמ"ד ,יש כאן דרך
ארוכה שהיא קצרה וקצרה שהיא ארוכה .ראוי לעשות כאן בירור אמיתי! שמעתי עשרות
שעות של הורים שיש להם דעות שונות ,יש כאן את הצד של האולפנית ויש להם טענות
אמיתיות אבל השאלה האמיתית היא מה נכון לקריית ארבע ,ועדה מקצועית תשמע את
כל הצדדים ותבין מה נכון לישוב.
 .11ראוי להסתכל על משמעויות ,אפשר לקבל החלטות קשות אבל רק אם לוקחים בחשבון
את המשמעויות.
 .12ברמסון – אני בעד הקמת ועדה אבל לא מוכן להתחייב שאקבל את המלצותיה.

לשכת מנכ"ל
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אני רוצה להבין מה צריך את סעיף  2בהחלטה ,למוסד כבר יש סמל מוסד מה כבר יכול
להשתנות ב 3חודשים.
אליהו – אני מבקש שתנסו לנסח מחדש.
ברמסון – מה שקורה כאן זה חבל – אנחנו מבזבזים הרבה אנרגיות על קרבות ללא צורך
– יש לנו בעיה של אמון והבנה הדדית.
לאור חוסר הסכמה הוחלט שלא להעלות את הנושא להצבעה מחודשת
טרם פיזור הישיבה נמסרו לחברי המועצה ספרי תקציב  15/2/2021( 2021שעה )00:15

הישיבה הסתיימה

אליהו ליבמן

אורי חבר

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה

