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   המניין מן 3/2022 פרוטוקול ישיבת מועצה מס'

  2202 מרץ 6תשפ"א  אדר' הראשון  שהתקיימה ביום

 ר' חיים זלינגר.ליטי סעייד,  שלומי שוקרון, , ישראל אזולאי,רודריג , אליעזרליבמן : אליהומשתתפים

 ., חיים שחראורי חבר ,גל אפלטון נוכחים:

 

 סדר יום ישיבת המליאה:   

 בית עלמין חדש לאור המצב .1

 עדכונים .2

 ע"פ בקשת חבר המועצה רודריג -   החזרי כספים לתושבים על תשלומים שנגבו שלא לצורך .3

 

 התנהלות הישיבה

 שאילתות 2חבר המועצה רודריג הקריא 

 .שער אליאס -1שאילתה 

טחוני והבטיחותי בשער אליאס, כפי יעדכון מה קורה עם ההחלטה בדבר הקמת המענה הבאבקש לקבל 

  .שהתקבל בישיבת המועצה וטרם בוצע בשטח

 .תנועות הנוער 2 -מבנה ל -2שאילתה 

 .כבר תקופה שפועל ביישוב סניף בני עקיבא חדש, במקביל סניף אריאל בנים חזר לפעול

 .מבנים מסודרים 2-לטובת פעילות הסניפים יש צורך ב 

 .המבנים לצורך הפעילות של תנועות הנוער 2אבקש לדעת מתי מתוכנן והיכן מתוכנן 

 

 בית עלמין חדש לאור המצב - 1סעיף 

 ואת הרקע למה עלה. הציג את הנושאראש המועצה  .1

ישנה ציין כי  כבר מומשו. 50%קברים בחברון מתוכם כבר מעל  467ר' יוסי דיין ציין כי יש בחברון  .2

 .קברים והוגשה בקשה למשרד שירותי דת 150תכנית לבנות עוד 

ינים חובה עלינו לתת לתושבי הקריה מענה לקבורה שכן רבים מפחדים ולא מעוניאמר כי לדעתו  .3

 .לקיים את הקבורה בתוך חברו

מספיק זה  ים בנושא בשנים האחרונות אולםהסביר כי אמנם נעשו מאמצים רב –ר' אברהם בן יוסף  .4

 .דונם על מנת לספק מענה הולם 5-כמענה ראשוני אבל חייבים לאתר שטח של מינימום של כ יאול

ציין כי הוא חושב שבמידה וירצו יכול להיות גם כלכלי שכן ישנם יזמים שיודעים לפתח ולמכור  .5

  קבר בחברון.ילאנשים מבחוץ שיהיו מעוניינים לה

  ויביא המלצה. ראוי להקים צוות שיקדם את העניין –הרב חיים  .6

מבין שיש מקומות שבהם מצאו פתרונות אחרים והשאלה אם לא ניתן גם כאן ברגישות  –אליעזר  .7

  הנדרשת.

 .אצלנו כאן זה קצת פחות מתאים –י ר' יוס .8

מעבר לכך  .רו של עולם" ללא הבדלה בין אנשיםלדעתי צריך להמשיך כפי שעושים לפי "סד –אליעזר  .9

על אחיזה יהודית שכן בעתיד ייתכן ויהיה יותר קשה בחברון עלמין צריך להקפיד לשמור בבית ה

לקבור שם אבל צריך לחשוב על מציאות של קבורה במקביל בחברון וכן בבית העלמין החדש שיוקם 

  בעז"ה. אין אפשרות למרוח את זה כיוון שהזמן דוחק.
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מהנדס , כי מנכ"ל המועצה הגדירא. ר' יוסי דיין ולמתנדבי חברה קדישהביע את הערכתו ל –אליהו  .10

חלופות למיקום בית עלמין עם יתרונות  2יום לפחות  60המועצה ור' יוסי דיין יביאו למועצה תוך 

  וחסרונות תוך הסתכלות צופה פני עתיד.

 

 ע"פ בקשת חבר המועצה רודריג -   החזרי כספים לתושבים על תשלומים שנגבו שלא לצורך - 2סעיף 

על החזרי כספים שנגבו בתקופת חודשים  4-לפני כציין כי כתב מכתב  –אליעזר הציג את הנושא  .1

  הקורונה וטרם קיבל מענה.

נחה כי במידה וחבר מועצה שולח וה אליהו ציין כי אם לא קיבל מענה זה לא בסדר וכי העניין יטופל .2

  ידי.ממים ולעשות ככל האפשר לתת מענה י 7מכתב רשמי יינתן מענה תוך 

בתקופת אליעזר = לגבי פרויקט ההזנה, הורים משלמים כאן עשרות שקלים בחודש עבור הפרויקט,  .3

  הרבה משפחות לא היו בבית הספר הקורונה 

אליעזר ציין כי היו מס' פניות למועצה להפסיק גבייה, הייתה גם אפשרות לפנות למדרשה לבקש  .4

  להכין פחות מנות אולם גם זה לא נעשה.

מבקש לבדוק כמה קרן קרב פועלת בבתי הספר, במס' בתי ספר  –בעניין קרן קרב אליעזר העלה  .5

יתה ינתי ולא תמיד ההורים משלמים על זה כל חודש להב במהלך הקורונה לא היתה פעילות סדירה.

  להבנתי הורים שילמו כסף שלא היו צריכים לשלם.כי  פעילות. ממליץ לבצע בדיקה בנושא

שלומי ציין כי לדעתו ישנה בעיה משמעותית גם בהליך סקר הנכסים שבוצע במהלך השנה האחרונה  .6

 וכי גם שם המועצה פעלה באופן שלוקח כסף שלא מגיע לה מהתושבים.

 סעיפים: 3אליעזר העלה הצעת החלטה עם  .7

קופת תפרויקט ההזנה עבור מוצר שלא קיבלו במהלך על בים המועצה תחזיר כספים לתוש .א

 .הקורונה

הוא לבחינת פעילות קרן קרב במהלך השנה האחרונה ויורכב צוות בראשות מנהל אגף חינוך  .ב

  .לחברי המועצה יציג את כלל הנתונים באקסל מסודר

  הריים..להיות פעם בשבועיים לפחות אחרי צקבלת קהל למדידות הערעור יוכלו  .ג

 מ:"הרב חיים העלה הצעת החלטה אחרת כר .8

 ושבים.הגזבר יבדוק ובמידה ונגבה כסף שלא כחוק המועצה תחזיר כסף לת .א

 

 הנושא עלה להצבעה

 בעד )אליעזר, סטס, שלומי(. 3 –הצעת אליעזר 

 בעד )הרב חיים, אליהו, ליטי, אזולאי( 4 –הצעת הרב חיים 

 

 6/3/2022 מיום 3/2022 בישיבה מס' 2-'בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 הגזבר יבדוק ובמידה ונגבה כסף שלא כחוק המועצה תחזיר כסף לתושבים.

 

 עדכונים – 3סעיף 

ראש המועצה עדכן בעניין תחנת כיבוי האש כי לאחר מאמצים רבים התחנה שיצאה לתפוס כוננות  .1

מס' ימים מחוץ לקריה לאור שיפוץ בתחנה שבה לקריה ונמצאת בינתיים בדירה של המשטרה בגעת 
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עוד עדכן כי במקביל מתקיימים מאמצים לקדם את העתקתה של תחנת הכיבוי על מנת  האבות. 

 ניתן יהיה להקדים ולבנות את מתחם בתי הספר במקום.ש

ציין כי לאחרונה במהלך העבודות אירוע מס'  –ראש המועצה עדכן בעניין הפגיעה בסיב האופטי  .2

תקלות במהלכן הקבלן המבצע את פיתוח כביש "לב יהודה" )לוינגר( פגע בסיב האופטי באזור צומת 

 הגוש.

ול כלל הגורמים בעניין בנוסף להנעת פעילות משפטית בנושא ראש המועצה מסר כי המועצה פעלה למ .3

 על מנת שאירועים מסוג זה לא ישנו, עוד ציין כי לקבלן בוצע שימוע שמשמעותו גם קנס כספי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     הישיבה ננעלה.

   אורי חבר                                                 ליבמן אליהו                                                           

   מנכ"ל המועצה                                             ראש המועצה                                                                                 


