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   המניין מן 6/2022 פרוטוקול ישיבת מועצה מס'

  2202יוני  12ראשון י"ג סיוון תשפ"ב  שהתקיימה ביום

 

, אריה סוד, יוני עוזרי, ליטי ישראל ברמסון , ישראל אזולאי,רודריג , אליעזרליבמן : אליהומשתתפים

 סעייד.

 אורי חבר, גל אפלטון, נעה דניאל. נוכחים:

   

  סדר יום:

 םיאישור תב"ר .1

 

 

 .חירת חברים לוועדת בחינה לבחירת מנהל אגף חינוךב .2

 חבר בקשת ע"פ) יש"ע מועצת ראש להחלפת עד יש"ע ממועצת חברון ארבע קרית מועצת פרישת .3

 (.רודריג אליעזר המועצה

 

 התנהלות הישיבה 

 כרון לעובד המועצה אבי נייר ז"ליראש המועצה פתח בדברי ז

 

טרם פתיחת הישיבה התקיימה פרידה מקצין הגמ"ר יהודה יאיר כהן שמסיים את תפקידו בימים 

 הקרובים.

ראש המועצה הודה לקצין ההגמ"ר על פועלו למען קריית ארבע וההתיישבות במהלך שירותו בכלל 

 ובתפקידו האחרון בפרט.
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 אישור תב"רים - 1סעיף 

שעניינו תקצוב משרד השיכון לשיפוץ דירות בבעלות  1141מנכ"ל המועצה סקר את תב"ר  .1

 המועצה.

 .נשאלו מספר שאלות הבהרה .2

 

 הנושא עלה להצבעה

 אושר פה אחד

 

 פיתוח לשכונת נופי ממראממשרד השיכון ליב צשעניינו תק 1140ב"ר ת תאורי הציג א .3

 נשאלו מספר שאלות הבהרה .4

 הנושא עלה להצבעה

 שר פה אחדאו

 

 ב ממשרד השיכון לפיתוח שכונת המדורגים.תקצי שעניינו 1139ר באורי סקר את ת .5

 החברים שאלו מס' שאלות הבהרה. .6

 

 הנושא עלה להצבעה

 אושר פה אחד

  

  

  12/6/2022מיום   6/2022 בישיבה מס' 1-'בסע החלטה

  הוחלט על הר"מ

 התב"רים הר"מ: ואושר

1141 

1140 

1139 

 

 

 .בחירת חברים לוועדת בחינה לבחירת מנהל אגף חינוך - 2סע' 

 

ראש המועצה הציג את ההרכב החדש של ועדות הבחינה לבחירת מנהל אגף חינוך המאושר ע"י  .1

 משרד הפנים.

ראש המועצה הבהיר כי הנהלת המועצה בחרה בסגן ראש המועצה אזולאי כנציג וכי על  .2

 האופוזיציה לבחור את נציגה.

אליעזר רודריג ביקש לקיים התייעצות טרם החלטה. לאחר התייעצות ציין כי האופוזיציה  .3

 ביוני עוזרי. מעוניינת לבחור 

אליהו מציע שנציג ההנהלה יהיה ישראל אזולאי ומחליפו במקרה הצורך ישראל ברמסון ונציג  .4

   סטס גרשיקוב. האופוזיציה יהיה יוני עוזרי ומחליפו במקרה הצורך יהיה
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  פה אחד –בעד הצבעה: 

 

  12/6/2022 מיום  6/2022בישיבה מס'  2-'בסע החלטה 

  התקבלה הצעתו של ראש המועצה

נציג הנהלת המועצה בועדת לבחירת מנהל אגף חינוך יהיה ישראל אזולאי ומחליפו במקרה הצורך ישראל 

  ברמסון ונציג האופוזיציה יהיה יוני עוזרי ומחליפו במקרה הצורך יהיה סטס גרשיקוב.

 

 

 חבר בקשת ע"פ) יש"ע מועצת ראש להחלפת עד יש"ע ממועצת חברון ארבע קרית מועצת פרישת – 3סעיף 

 (.רודריג אליעזר המועצה

פתח בדברים אודות הנזקים אשר נגרמים כתוצאה מכינונה של הממשלה הנוכחית  אליעזר רודריג .1

 וכן על הנזק הנגרם כתוצאה מהתנהלותו של יו"ר מועצת יש"ע בתמיכתו בממשלה.

וכן להסמיך את ראש  ידיתדרישה מיו"ר מועצת יש"ע להתפטר מאליעזר ביקש להצביע על  .2

 מועצת קריית ארבע לפעול בכל מאודו לבחירת יו"ר חדש למועצת יש"ע.

הציבורית של  לאור התנהלותו" – לקבל החלטה בנוסחעל כלל הנוכחים  לאחר דין ודברים הוסכם .3

יו"ר מועצת יש"ע מליאת מועצת קריית ארבע חברון קובעת כי היו"ר הנוכחי איננו מייצג אותה 

ברון לשאר ראשי כמו כן קוראת מועצת קריית ארבע ח .יותר וקוראת לו להתפטר לאלתר

ידית לבחירת יו"ר מועצת יש"ע חדש שייצג נאמנה את רוחו של הצבור ות להתכנס מהרשוי

 ורוחה של ההתיישבות.הלאומי 

                               

  פה אחד –בעד הצבעה:  

 

   12/6/2022 מיום 6/2022 בישיבה מס'  3-'בסע החלטה

לאור התנהלותו הציבורית של יו"ר מועצת יש"ע מליאת מועצת קריית ארבע חברון קובעת כי היו"ר 

להתפטר לאלתר כמו כן קוראת מועצת קריית ארבע חברון הנוכחי איננו מייצג אותה יותר וקוראת לו 

לשאר ראשי הרשויות להתכנס מיידית לבחירת יו"ר מועצת יש"ע חדש שייצג נאמנה את רוחו של הצבור 

 הלאומי ורוחה של ההתיישבות.

 

 

  

 

 

     הישיבה ננעלה.

   אורי חבר                                                 ליבמן אליהו                                                           
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