לשכת מנכ"ל

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  4/2022מן המניין
שהתקיימה ביום ראשון ב' ניסן תשפ"ב  3אפר' 2022
משתתפים :אליהו ליבמן ,ישראל אזולאי ,ליטי סעייד ,ישראל ברמסון ,ר' חיים זלינגר
נוכחים :חיים שחר ,אורי חבר
סדר יום:
.1
.2
.3
.4

מענה לשאילתות.
אישור הצטרפות מוא"ז גוש עציון לחכ"ל יהודה.
בית עלמין חדש  -עדכון.
תב"רים

 .5אישור פתיחת חשבון בנק בבנק המזרחי/טפחות.
 .6בחירת חברי ועדת בקורת.
התנהלות הישיבה
סעיף  – 1מענה לשאילתות
 .1טרם הישיבה פנה חבר המועצה רודריג וביקש לדחות את מענה ראש המועצה לשאילתות שהעלה
בישיבה הקודמת לאור העובדה שאין ביכולתו להגיע לישיבה.
 .2בהסכמת כלל חברי המועצה הוחלט להסכים והשאילתות יקבלו את מענה ראש המועצה בישיבת
המועצה הבאה.
סעיף  – 2אישור הצטרפות מוא"ז גוש עציון לחכ"ל יהודה.
 .1אורי ציין כי מנכ"ל החברה הכלכלית שתכנן לנכוח בישיבה לא יוכל להשתתף ברגע האחרון עקב
אילוצים אישיים.
 .2ממלא מקום ראש המועצה ישראל ברמסון וסגן ראש המועצה ישראל אזולאי אמרו כי לעניות
דעתם במידה ומנכ"ל החכ"ל לא יוכל לנכוח ולהציג את הנושא ישנה בעיה לדון בו שכן מדובר
בעניין כבד משקל שמן הראוי שלחברי המועצה תהיה אפשרות לשאול עליו שאלות טרם אישרו.

לשכת מנכ"ל

 .3ממלא מקום ראש המועצה ברמסון אף הוסיף כי במידה ויש עניין לקדם את הנושא ישנה
אפשרות לקבוע ישיבה שלא מן המניין כאשר מנכ"ל החברה הכלכלית יוכל להשתתף.
 .4כלל הנוכחים הסכימו כי הנושא ידחה ויעלה בישיבה הבאה.
סעיף  – 3בית עלמין חדש  -עדכון
 .1מנכ"ל המועצה סקר את התקדמות איתור קרקע מתאימה להקמת בית עלמין ראוי לקריית
ארבע.
 .2הוצגו לחברי המועצה האפשרויות שהוצגו לגורמי המקצוע (יו"ר המועצה הדתית ר' יוסף דיין ,ר'
אברהם בן יוסף ,ור' יוסי לייכטר).
 .3נאמר לחברי המועצה כי גורמי המקצוע ראו בעין יפה הקמת בית עלמין בחלקה  15ממערב לכביש
בחלקה בגודל של כ 6-דונם.
 .4ראש המועצה הציע לקבל החלטה לקדם בחלקה  15מערב בית עלמין עבור תושבי קרית ארבע.
הנושא עלה להצבעה
אושר פה אחד

החלטה בסע' 3-בישיבה מס'  4/2022מיום 3/4/2022
הוחלט על הר"מ
אישור קידום תכנון והקמת בית עלמין עבור תושבי קרית ארבע בחלקה  15מערב.

סעיף  – 4תב"רים
 .1גזבר המועצה הציג את תב"ר  1098שעניינו הגדלת תקציב תכנון גבעות  19-20שהתקבל ממשרד
השיכון.
 .2החברים שאלו מס' שאלות הבהרה
הנושא עלה להצבעה
אושר פה אחד
 .3גזבר המועצה סקר את תבר  1019שעניינו שינוי בתב"ר ישן שכבר אושר בעבר לטובת רכשת
משאית רם סע.
 .4הגזבר הסביר כי עקב שינויים בעלויות המשאית וכן בקושי באספקתה(אין ליבואנים משאיות
מסוג זה לאספקה מיידית) הוחלט לרכוש במקום המשאית רכב מסחרי עם יכולת גרירה שיוכל
להוביל מנוף או כל גרור אחר במידת הצורך.
 .5החברים שאלו מס' שאלות הבהרה.
הנושא עלה להצבעה
אושר פה אחד
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 .6הגזבר סקר את תב"ר  1001שעניינו הגדלת תקציב תכנון גבעה "( 22המבשר") שהתקבל ממשרד
השיכון.
 .7החברים שאלו מס' שאלות הבהרה.
הנושא עלה להצבעה
אושר פה אחד
החלטה בסע' 4-בישיבה מס'  4/2022מיום 3/4/2022
הוחלט על הר"מ
אושרו התב"רים הר"מ:
1098
1019
1001

סעיף  – 5אישור פתיחת חשבון בנק בבנק המזרחי/טפחות
 .1גזבר המועצה הסביר כי לאחר תקופה ארוכה בה ניסה לשפר את התנאים שהמועצה מקבלת
בניהול חשבונותיה בבנק ולאחר משא ומתן ארוך עם נציגות בנק המזרחי המועצה קבלה הצעה
לתנאים טובים יותר מאלה שהיא מקבלת כיום בבנק לאומי.
 .2הגזבר הסביר כי בשלב זה הוא מבקש לפתוח חשבון בבנק המזרחי ולהתחיל להתנהל דרכו ובחון
את העניין לאורך תקופה ובמידה ויהיה מרוצה מהשירות לצמצם לאט לאט את פעילות המועצה
בחשבונה בבנק לאומי.
 .3חברי המועצה שאלו מס' שאלות הבהרה.
 .4ראש המועצה הציע לאשר את בקשת גזבר המועצה לפתוח חשבון בנק בבנק המזרחי טפחות.
הנושא עלה להצבעה
אושר פה אחד
החלטה בסע' 5-בישיבה מס'  4/2022מיום 3/4/2022
הוחלט על הר"מ
המועצה מאשרת פתיחת חשבון בנק בבנק המזרחי/טפחות.

סעיף  – 6בחירת חברי ועדת בקורת
 .1מנכ"ל המועצה הסביר כי לאחר התכנסות של ועדת בקורת עלתה שאלה מאחד מחברי המועצה
מי הם חברי ועדת בקורת .לאחר בדיקה היה ברור כי יו"ר הועדה הוא חבר המועצה זלינגר וחברה
נוספת בוועדה היא חברת המועצה סעייד אולם לאור "חילופי גברי" רבים שהתבצעו בהרכב
הועדה לא ברור מי הוא החבר השלישי.
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.2
.3
.4
.5

הנושא עולה על מנת שהמועצה תבחר חבר שלישי בכדי שהועדה תוכל להתכנס ולדון בדו"חות
הביקורת.
ממלא מקום ראש המועצה ביקש להבין מי יכול להיות חבר בוועדת ביקורת והובהר כי פרט
לחברי ועדת הנהלה אין מגבלה.
ראש המועצה ציין כי בהרכב הועדה כיום יש חבר נציג של סיעת "כולנו" וכן נציגה של סיעת
השלטון.
ראש המועצה ציין כי הבין שחבר המועצה רודריג איננו מעוניין להיות חבר בוועדה ועל כן הוא
מציע לבחור את חבר המועצה גרשיקוב מסיעת "אח" כחבר בוועדת הביקורת.

הנושא עלה להצבעה
אושר פה אחד
החלטה בסע' 6-בישיבה מס'  4/2022מיום 3/4/2022
הוחלט על הר"מ
בחירת חבר המועצה סטס גרשיקוב כחבר ועדת בקורת

הישיבה ננעלה.

אליהו ליבמן
ראש המועצה

אורי חבר
מנכ"ל המועצה

