לשכת מנכ"ל

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 25/2021
שהתקיימה ביום ראשון ,ח' טבת התשפ"ב ( 12דצמ' )2021
משתתפים:
אליהו ליבמן ,אליעזר רודריג ,שלומי שוקרון ,ליטי סעייד ,ישראל אזולאי ,חיים זלינגר ,ישראל ברמסון,
מלאכי לוינגר ,סטס גרשיקוב.
נוכחים :אורי חבר ,חיים שחר ,יאיר תדמור ,גל אפלטון.
סדר יום ישיבת המליאה:
 .1דיון בתקציב המועצה לשנת העבודה 2022
התנהלות הישיבה

סעיף  :1דיון בתקציב המועצה לשנת העבודה 2022
אליעזר – ביקש בראשית הישיבה ישיבה  6שעות – כאשר ציין כי הבקשה על דעת חברי המועצה סטס,
שלומי ,אליעזר.
אליהו – בירך את חברי המועצה שהיו מעורבים בגיבוש ספר התקציב ותוכנית העבודה ,ציין לשבח את
גורמי המקצוע על גיבוש תכנית עבודה מקושרת תקציב.
אליעזר – הסביר כי ביקש ביום רביעי בערב מחיים שישלח לו את הכרטסת של  2021וציין כי הבהיר
שחשוב לו לקבל את זה לפני ישיבת התקציב אך בינתיים לא קיבל דבר.
חיים – ציין שלא קיבל שום מייל.
חיים הציג בקצרה את עיקרי הצעת התקציב לשנת  - 2022מוגשת לכם בזאת הצעת התקציב הרגיל לשנת
 2022ע"ס  82,549מלש"ח לאישורכם .כידוע לכם התקציב השנה נבנה לראשונה בשיתוף מלא של מנהלי
המחלקות והאגפים במועצה ,זאת במסגרת בנייתה של תוכנית עבודה מקושרת תקציב אשר אף אתם
הוזמנתם לקחת חלק בעיצובה.
אליעזר – החל לשאלות בעניין הגידול בתקציב הרווחה.
אליהו – אמר כי הוא מעוניין לשמוע קודם את כלל השאלות ולהשיב בסוף.
שלומי – הייתה החלטת מועצה שלא יתחילו לגבות את תוצאות סקר הנכסים לפני שוועדה תדון בעניין,
כיצד הכנסתם את זה לספר התקציב .שלחתי מייל ב 2/12ולא קיבלתי מענה.
אליעזר  -זה מייל שני שחברי המועצה שלחו בעניין התקציב ולא התקבלה מענה.
חיים – אנחנו מוכנים להקמת ועדה ,אבל בינתיים אנחנו מחויבים להתקדם ,סקר נכסים זה לא בחירה
הוסיף כי בדקו את התהליך ודווקא ניכר כי הוא התנהל היטב.
שלומי – כיצד אתה יכול לבנות על הכנסה שאתה לא יודע אם תכנס?
חיים – זאת הערכה ,כמו מכירת מים.
אליעזר – ציין כי הוא לא מבין כיצד התקבלה החלטה ,והמועצה לא מממשת אותה .ראש המועצה היה
צריך להקים ועדה ולא עשה את זה.
במהלך שעות הדיון עזבו וחזרו חלק מחברי המועצה את אולם המליאה.
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חברי המועצה רודריג ,שוקרון וגרשיקוב נשארו באולם המליאה והמשיכו לשאול שאלות על ספר התקציב
את גזבר המועצה.
מלאכי – ציין כי לתפיסתו ישנם  3נושאים מהותיים שעליהם אנו חייבים לשים דגש והם  .1כלל ישראל -
שמירה על הקריה כמקום של כלל ישראל קרי עם ישראל על כל גווניו .2 .העצמת וחיזוק הישוב ובמקביל
צמצום התלות ברווחה .3 .קרית ארבע חברון .הרחיב כי אם לא ידובר על  3העקרונות האלה לא עשינו
כלום .מלאכי ציין כי המועצה חייבת להיערך ליום ש"אחרי" כדי שהמקום הזה יהיה במסלול המראה .ציין
כי התקבלה החלטה להקים ועדת חינוך ולדעתו ראוי לקרוא לה ועדה לשימור האופי הקהילתי חברתי של
קרית ארבע  -יש כסף לעניין לוועדה .אמר שצריך לשאול בכל ישיבה על הנושא הזה .מה עושים כדי לחזק
את חוסנו הכלכלי של הישוב ומתוך כך מצמצמים את ההשקעה ברווחה .ההשקעה של המועצה בנושא
הרווחה גדלה .יש צורך להקים ועדה בראשות מנהלת מחלקת הרווחה שיש בה רק אנשי מקצוע שיתנו
תכנית להקטנת ההשקעה ברווחה "חכות במקום דגים"" .קרית ארבע – חברון" – איך דואגים לשימור
הנכסים האסטרטגיים של המועצה בחברון .יש צורך לחזק את החיבורים ולהביאם למינוף ולידי ביטוי
בהחלטת ממשלה  .ציין כי חייבים לדאוג שהדברים האלה יטופלו ,ציין כי לדעתו הנהלת המועצה היום לא
מתעניינת בנושאים האלה ואמר כי אם נלחם על הדברים האלה נוכל לשמור יחד על הבית.
שלומי – מבקש לקבל חו"ד יועמ"ש בעניין חוקיות הישיבה אם ראש המועצה לא נכח ברציפות.
אליהו – תקבל תוך  30יום.
אליעזר  -הציף הסתייגויות לתקציב והציג את הצעתו לשינוי סעיפים מסוימים לפי הפירוט הנ"ל:
פרויקטים

הוצאות

סעיף קיצוץ

סכום

1

בני מנשה -קורסים מקצועיים

50

161100436

 20סולר

2

תעסוקת קיץ לנוער

85

3

שיפוץ מבני תנועות נוער-
-1אריאל בנים
 -2אריאל בנים חרסינה
 -3בנ"ע מרכז
 -4בנ"ע נפרד
 -5בנ"ע נופי
 -6מועדון נוער

 2איגוד סגנים

161110830
60

4

תרבות ממלכתית

50

161300750

 5מנכל קבלניות

5

רופא לילה בסופשים

70

161400551

 2יחצ חוברת

6

פעילות לתנועות נוער-
אריאל בנות קריה/חרסינה-
אריאל בנים קריה/חרסינה-
בנ"ע נפרד-
בנ"ע מרכז-
בנ"ע נופי-
בית"ר-

161400750

 50יחצ קבלניות

7

חינוך -עידוד יצירתיות-
ממ"ד בנות קריה
ממ"ד בנים קריה
ממ"ד בנות חרסינה
ת"ת חברון
מ"מ גוונים
ממ"ח חב"ד
מוכשר קנין

30
30
20
20
10
15
20

8

ניקיון

72

סה"כ

70

161700750

602

 40שרות משפטי קבלני

 50מרכז קהילתי

182400750
182400760

 100תרבות תורנית

182400780

 50תרבות תורנית

182410750

 20אחזקת אולם

182900750

 15פעולות ספורט

185100810

 238מועצה דתית

161100433

 5חומרי ניקוי בנין מועצה

182620431

 5מוזיאון חשמל
602
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אליהו – אני חושב שהעובדה ש 3-חברי מועצה שבמשך חצי שנה הייתה להם אפשרות לשבת עם גורמי
המקצוע השונים ולהשתתף ולהשפיע בחרו לא לעשות זאת .החליטו לעשות הצגה ולגזול זמן של חברי
המועצה וגורמי המקצוע .נעשתה כאן עבודה מקדימה ונשקלו שיקולים ועל כן לא רואה סיבה לשנות כרגע
את מסגרת התקציב.
אורי – אנו מצביעים כעת על אישור תקציב  2022בסך  ₪ 82,549,000כפי שהוצגה בפניכם בניסוח הבא:
"אישור נספחי תכנית ההתייעלות המעודכנת ,הכוללת אבן דרך של תוספת ארנונה לשנת  2022וכן
מאשרים את תקציב  2022כחלק מתוכנית ההתייעלות המעודכנת".
אליעזר – אני מציע להצביע על התקציב בלבד עם השינויים שהצענו ,ללא קשר לתוכנית ההתייעלות
והארנונה שאינם קשורים להצעת התקציב.
הצבעה:
הצעת ראש המועצה  5 -בעד (אליהו ,ליטי ,ברמסון ,אזולאי ,ר' חיים)
הצעת רודריג –  3בעד (רודריג ,סטס ,שלומי)
החלטה בסע' 1-בישיבה מס'  25/2021מיום 12/12/2021
אושרה הצעת התקציב של ראש המועצה בסך  ₪ 82,549,000כמו כן אושרו נספחי תכנית
ההתייעלות המעודכנת ,הכוללת אבן דרך של תוספת ארנונה לשנת 2022
וכן את תקציב  2022כחלק מתוכנית ההתייעלות המעודכנת

אליהו – כרגע נצביע על הצעת שיא כוח אדם.
אליעזר – לא ניתן להעלות את הנושא הזה כיוון שלא הופיע כנושא בזימון.
אליהו – אחרי התייעצות עם יועמ"ש כיוון שלא הופיע בזימון הנושא לא יעלה ויועלה בישיבה בזמן הקרוב.

הישיבה ננעלה.

אליהו ליבמן
ראש המועצה

אורי חבר
מנכ"ל המועצה

