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   המניין מן 10/2022 פרוטוקול ישיבת מועצה מס'

  2202 יולי 31תשפ"א  בא' גראשון  שהתקיימה ביום

 לומי שוקרון,ישראל ברמסון, סטס גרשיקוב, ש , ישראל אזולאי,רודריג , אליעזרליבמן : אליהומשתתפים

 .יוני עוזרי, אריה סודליטי סעייד, 

 ., אלי הירשהורן, נעה דניאל, חיים שחראורי חבר נוכחים:

 

 סדר יום ישיבת המליאה: 

קירוי מקומות ציבוריים לטובת גגות סולאריים )ע"פ בקשת חברי המועצה )עוזרי, סוד, גרשיקוב,  .1

 שוקרון, רודריג(.

לסגנית ראש מועצה במקומו של חבר המועצה שוקרון שהתפטר  מינוי חברת המועצה ליטי סעייד .2

 מתפקידו.

 תב"רים. .3

 

 חבר המועצה אריה סוד(.ליקויים תעבורתיים ברמת ממרא )ע"פ בקשת  .4

 

 התנהלות הישיבה

 

קירוי מקומות ציבוריים לטובת גגות סולאריים )ע"פ בקשת חברי המועצה )עוזרי, סוד, גרשיקוב,  - 1סעיף 

 רודריג(.שוקרון, 

 מקומות להקמת קירוי לטובת גגות סולאריים. 3בישיבת תכנון ובנייה עלה נושא אישור  –יוני עוזרי 

 הנושא חשוב מאוד וחסר מאוד מידע בעניין שכן תושבים חוששים לנראותה של קריית ארבע.

ה של העצים ראוי שנשאל שאלות ונבין מה בדיוק עתיד להתרחש כאן, כמה שטח, איך זה נראה מה ההשפע

ובעצם איך קריית ארבע עומדת להראות לאחר ביצוע הפרוייקטים על מנת שנוכל לקבל החלטה אם זה 

 שווה את ההכנסה.

הציג את המכרז, ציין כי במכרז נכללו גם אנשי רשויות גוש עציון, הר חברון וכרגע  –הירשהורן אלי 

 בבחינה אפרת וביתר עילית.

ם הוצאה לייצר הכנסות ושיפור שירותים דוגמת צל והרחיב כי בעתיד אנחנו הרחיב כי הרעיון הוא במינימו

 מדברים על יצירת מכפלות לעמדות טעינה לרכבים חשמליים.

הסביר כי במכרז עצמו פורסמו כלל המקומות האפשריים על מנת לייצר עניין אולם רק בסמכות המועצה 

טרם הקמת  הרעיון המסדרציין  ז שחקנים גדולים.לקבוע איפה בפועל יונחו ולאור כך אכן התמודדו במכר

סככה בבתי ספר הוא פנייה למנהל בית הספר הרלוונטי ובמידה והוא מעוניין העניין מובא לאישור 
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ומים, הזכויות והחובות מול המליאה שיכולה להחליט. אלי המשיך והסביר בפירוט את מנגנון התשל

 .הקבלן

 שאלו שאלות הבהרה. המשיכו וחברי המועצה 

האם נבדק שתושבי  איפה הציבור היה בתהליך? אנחנו כחברי מועצה לא היינו בתהליך. –אליעזר 
 נוור? המדורגים לא יסבלו מס

 נוור כולל הדמיות לחניונים ולסככות בנוסף על הגגות חובה לבצע בדיקות קרינה.כן היו בדיקות ס –אלי 

 עצות וחזרו לאחר מס' דק'.בשלב זה חברי המועצה יצאו להתיי

יש לנו הצעת החלטה, הקפאת ביצוע פרויקטים של קירוי וסככות לטובת סולארי פרט לפיילוט  –יוני 
בנוסף בבתי הספר תתבקש הסכמת ועד  שיבוצע בקירוי האצטדיון על מנת להבין כיצד נראה הקירוי.

 .לבצע על גגות מבני הציבוראין מניעה  הורים בנוסף על אישור מנהל/ת בית הספר הרלוונטי.

 יקט הסולארי.צועית של מנכ"ל החכ"ל בקידום פרושיבח את העבודה המק –אליהו 

ביקש לשמוע ממנכ"ל החכ"ל מה משמעות הצעת ההחלטה של חברי המועצה בהיבטי הגורמים השונים 
 מולם הוא עובד ובכלל להמשך קידום הפרויקט.

 .מבחינה אחוזיתש להבין מה יבוצע ביק –ישראל אזולאי 

. אלי השיב לאליהו כי הוא יוכל להסתדר עם הזוכה במכרז וכי לקדם את 75%-השיב כי מדובר על כ -אלי 
 הפרויקט בשלביות זה דבר הגיוני וסביר.

 .אנחנו תומכים בהצעה –ראל ברמסון יש

 הנושא עלה להצבעה

 פה אחד -בעד 

 31/7/2022 מיום 10/2022 בישיבה מס' 1-'בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

הטריבונות הקפאת ביצוע פרויקטים של קירוי וסככות לטובת סולארי פרט לפיילוט שיבוצע בקירוי 

  אצטדיון על מנת להבין כיצד נראה הקירוי.ב

  בבתי הספר תתבקש הסכמת ועד הורים בנוסף על אישור מנהל/ת בית הספר הרלוונטי.

 .מבני הציבורעל גגות הקים מערבות סולאריות אין מניעה ל

 

מינוי חברת המועצה ליטי סעייד לסגנית ראש מועצה במקומו של חבר המועצה שוקרון שהתפטר  - 2סעיף 

 מתפקידו.

שעתידה לעסוק בנושא הסגנים.  לאחר מכןבישיבה מציעים שלא לדון בנושא כרגע ולדון בו  -אליעזר 
 מציע שניגש מיד להצבעה בעניין. –ברמסון 

 הנושא עלה להצבעה

 בעד )ברמסון, אליהו, ליטי, אזולאי( 4

 (., יוני, אריה)אליעזר, סטס, שלומי נגד  5

 31/7/2022 מיום 10/2022 בישיבה מס' 2-'בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 לא אושר מינוי חברת המועצה ליטי סעייד לסגנית ראש מועצה



 לשכת מנכ"ל
 

 תב"רים – 3סעיף 

קידום תכנון של מרכז לטובת  תקציב שהתקבל מרמ"י אורי הסביר על מהות התב"ר שעניינו – 1145תב"ר 

 .מול צומת הכניסה לקריית ארבע 60תעסוקה ומסחר ממזרח לכביש 

 הנושא עלה להצבעה

 פה אחד -בעד 

אורי הסביר על מהות התב"ר שעניינו הגדלת תקציב ממשרד החינוך לטובת פיתוח תשתיות  – 1111תב"ר 

 .302היקפיות בפרויקט בינוי גנים במגרש 

 הנושא עלה להצבעה

 פה אחד -בעד 

 31/7/2022 מיום 10/2022 בישיבה מס' 3-'בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 אושרו התב"רים הר"מ:

4511 

1111 

 

)לא היה בנושאי הישיבה הדוארפתיחת חשבון לת"ת ברקאי בבנק לאומי במקום בבנק  –נושא לא מתוכנן 

  המועצה(. אך עלה בהסכמת החברים לאור בקשתו של גזבר

על  הדוארפתיחת חשבון בבנק לאומי במקום בבנק לבקשה התקבלה מבית הספר גזבר המועצה הסביר כי 

 מנת להקל על ההתנהלות.

 לאחר מס' שאלות הבהרה קצרות הנושא עבר להצבעה.

 

 הנושא עלה להצבעה

 פה אחד -בעד 

 31/7/2022 מיום 10/2022 בישיבה מס' החלטה

 הוחלט על הר"מ

 פתיחת חשבון לת"ת "ברקאי" בבנק לאומי במקום בבנק הדואראושרה 

 בחשבון הם הר"מ:שאושרו בעלי זכות החתימה 

 54997242הרב ברוך מימון ת"ז 

  319600417טליה בן דוד ת"ז 

 

 ם ברמת ממרא )ע"פ בקשת חבר המועצה אריה סוד(.ליקויים תעבורתיי – 4סעיף 

 גורם להולכי רגל לרדת לכביש. המצבהציג תמונות והסביר כי , אריה הציג את נושא התעבורה

ציין כי בעבר קרה שנהגי אוטובוסים חנו בתוך הקריה ומזכיר המועצה הקודם פנה לחברות האוטובוס 

 שהפסיקו את התופעה.

 ים פס הפרדה רצוף.רא אנשים עושים פרסה במקום בו קיהציף בעיה נוספת כי באזור המעון ברמת ממ

ין כי הפקח העירוני צריך לתת יותר דוחות כולל דוחות אזהרה עניין שיכול להביא לצמצום אריה צי

 התופעה הבלתי רצויה.

בישיבת המועצה הבאה בעוד כחודשיים יציגו גורמי המקצוע במועצה בהסכמת הנוכחים עלתה הצעה כי 

 ה.לחברי המליאה פתרונות אפשריים לתופעה כולל פתרונות אכיפה, הסברה, וחקיק
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 הנושא עלה להצבעה

 פה אחד -בעד 

 31/7/2022 מיום 10/2022 בישיבה מס' 4-'בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

בישיבת המועצה הבאה בעוד כחודשיים יציגו גורמי המקצוע במועצה לחברי המליאה פתרונות אפשריים 

 לתופעה כולל פתרונות אכיפה, הסברה, וחקיקה.

 

    ננעלה.מן המניין הישיבה 

 

ישיבה מיוחדת לצורך העברת סגן ראש  הישיבה התקיימה סיוםעם 

 ע"פ בקשת חברי המועצה עוזרי, סוד, גרשיקוב, שוקרון, רודריג(.) מועצה מתפקידו

 סדר יום ישיבת המליאה: 

 העברת סגן ראש מועצה מתפקידו.  .1

 מינוי סגני ראש מועצה. .2

 

 התנהלות הישיבה

 העברת סגן ראש מועצה מתפקידו.  - 1 סעיף

אף אחד אולם הקואליציה בנויה היום מארבעה חברי מועצה בלבד לא מדובר בעניין אישי מול  –ליעזר א
שזה מיעוט. איננו מתכוונים להתערב בחלוקת התפקידים בקואליציה אך אנחנו מעוניינים לשמר את 

 לאופוזיציה.אחד סגני ראש מועצה לקואליציה וסגן  2החלוקה של 

 אנחנו מציעים להדיח את ישראל אזולאי מתפקידו בשלב זה.

 , את מי אתם מציעים לבחור במקום?חברי האופוזיציה מציעיםלהבין מה ביקש  –מסון ישראל בר

 בשלב זה מציעים רק להדיח את ישראל. –אליעזר 

מי שמעורב ומכיר יודע, מדובר בעניין של הסכמות של מעל לשנה. אני מודיע על התפטרותי  –ברמסון 
י ועל כן אין צורך להעביר את ישראל אזולא בזאת מתפקידי כסגן וממלא מקום ראש המועצה באופן מיידי

 .מתפקידו

היה מאוד חשוב לנו מאוד לשמור על כבודו של חבר מועצה אחר שכיהן כסגן ונמנענו  –המועצה ראש 
 מלנקוב בשמו של סגן ראש מועצה.

 יציאה להתייעצות.

 תנו ואנו מעוניינים להצביע על העברה של ישראל אזולאי מתפקידו.אין שינוי בהצע –אליעזר 

 הנושא עלה להצבעה

 יעזר, סטס, שלומי(בעד )אריה, יוני, אל 5

 אליהו, ישראל, ישראל, ליטי(.) –נגד  4

 31/7/2022 מיוםמיוחדת בישיבה  1-'בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 העברת סגן ראש המועצה ישראל אזולאי מתפקידו כסגן ראש מועצה
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 מינוי סגני ראש מועצה. - 2סעיף 

מציעה שחברי הקואליציה יבחרו בעצמם מי הסגן שהם מעוניינים בו והאופוזיציה האופוזיציה  –אליעזר 

 תתמוך.

 יציאה להתייעצות.

 פשוטה, למנות את ליטי לסגנית ראש מועצה.הצעתנו  –ישראל ברמסון 

 אנחנו מציעים את ליטי ואת שלומי. –סטס 

עומדים על כך שרק ליטי תמונה כיוון שעל פי ההסכמה מהעבר ליטי היתה אמורה אנחנו  –ישראל ברמסון 

 עומדת בעינה, הצבעה רק על מינוי ליטי כסגנית ראש מועצה.הצעתנו  –להיות ממונה במקום שלומי 

היה רק על מינוי ליטי אם ההצבעה תרק  –ישראל רוצים שזאת תהיה הצבעה פה אחד. אנחנו  –אליעזר 

 לסגנית.

חשוב לנו שיאמר שאין לנו בעיה עם ישראל אזולאי סגן, עם ישראל ברמסון סגן עם לפרוטוקול  –אליעזר 

גם במחיר של התחייבות שלנו  זיציה אחדוליציה יהיו שני סגנים ולאופארק הגיוני שלקו ,ליטי סגנית

 .להצביע בהמשך על פי מה שתרצו בענייני מינוי נציגי הקואליציה

כאן ואני  בדיוק את זה לפני הפגישה הצעת אליעזר שלנו נשארת מינוי רק ליטי סעייד.ההצעה  -ברמסון 

 נו אני מצפה.זה שלומי וממלהצביע בעד מינוי ליטי לסגנית סירבתי, היחיד כאן שהתחייב 

 שההצעה תהיה משותפת על מינוי ליטי ושלומי לסגנים.מבקש  –אליעזר 

סעייד לסגנית ראש  יטילחברת המועצה מינוי רק של היא מסרבים הצעתנו אנחנו  –ישראל ברמסון 

 .מועצה

 

 הנושא עלה להצבעה

 אליהו, ישראל, ישראל, ליטי(.) – בעד 4

 יעזר, סטס, שלומי()אריה, יוני, אל נגד 5

 31/7/2022 מיוםמיוחדת בישיבה  2-'בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 סגנית ראש מועצהלסעייד לא אושר מינוי ליטי 

 

 

 

    ננעלה.הישיבה 
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