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 סדר יום ישיבת המליאה: 
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 דיון ואישור הסכם הקמת אנטנה סלולארית במרכז הקהילתי .2

 2020דיון במסקנות ועדת בקורת על דו"ח המבקרת שנת  .3

 ע"פ בקשת חבר המועצה רודריג.  –הקמת מרכז תורני בקרית ארבע חברון  .4

 

 

 התנהלות הישיבה

 תב"רים.  - 1סעיף 

הפטיש, הובהר כי טרם החל שלב התכנון  תרמ"י לתכנון חלק שעניינו תקצוב  1151ניתנה סקירה על תב"ר 

 ועל מנת להתחיל לגייס מתכננים יש צורך לאשר את התב"ר. 

 נשאלו מס' שאלות הבהרה  

 הנושא עלה להצבעה 

 פה אחד -בעד 

 

 לא יעלה להצבעה ולא יידון למרות שהופיע בנושאים וזאת לאור חוסר מוכנות. 1149 הובהר כי תב"ר

 

משרד להגנת הסביבה לתוכנית לשיפור ניקיון המרחב שעניינו תקצוב  1146ניתנה סקירה על תב"ר 

 הציבורי. 

 נשאלו מס' שאלות הבהרה.
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 הנושא עלה להצבעה 

 פה אחד -בעד 

 

 6/11/2022 מיום 12/2022 בישיבה מס'  1-' בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 אושרו התב"רים הר"מ: 

1115 

6114 

 

 דיון ואישור הסכם הקמת אנטנה סלולארית במרכז הקהילתי  - 2סעיף 

 אורי לחברי המועצה.  הנושא הוצג ע"י

הובהר כי בשלב זה חברי המועצה מתבקשים לדון באישור ההסכם עם חברת סלקום אולם אין מדובר  

נדרש אישור ועדת תכנון ובניה שיוכל להתקבל רק בכפוף להמצאת בנוסף באישור להקמת האנטנה שכן 

 כלל האישורים מהמשרד להגנת הסביבה וכו'. 

מיקומים חלופיים לאור חשש שמא העניין יפגע   חברי המועצה ביקשו לקבל מידע נוסף ואף הציעו מס'

 שיגרום לכעס מצדם.בתושבי המדורגים או 

 חברי המועצה ציינו כי ראוי שעניין מסוג זה יעשה בשיתוף פעולה ובשקיפות מלאה עם הציבור.

סכם ללא הצבעה ע"י כלל המשתתפים כי תתבצע פניה אל סלקום על מנת שאלה יציפו מס' נק' אפשריות  הו

 נוספות להצבת אנטנה בשאיפה במרחק מבתי מגורים. 

 

 2020דיון במסקנות ועדת בקורת על דו"ח המבקרת שנת  – 3סעיף 

הציג את נושא הדיון, ציין כי במסגרת עבודת הועדה הם שמו לעצמם יעד   חבר המועצה אליעזר רודריג
 . 2020להאיר את עיני גורמי המקצוע. צין כי טרם התקבלה התייחסות ראש המועצה לדו"ח מבקרת 

. המבקרת ציינה כי  פעילות ועדת הקצאותעסק הוא הדו"ח הנושא הראשון בו מבקרת המועצה תיארה כי 
 הקרקע של הרשות. סים מעוגן שיכלול גם את עתודות המליצה לייצר ספר נכ

ציין כי הועדה ממליצה למנות את מנכ"ל המועצה כאחראי על עריכת ספר הנכסים הכולל את  –אליעזר 
 המבנים והקרקעות.

בנוסף ציין כי הועדה המליצה להקפיא את ההקצאות בחצי שנה הקרובה עד להשלמת תוכנית אב למבני  
 ציבור. 

ה ציין בימים אלה מונה פרוייקטור לטובת בניית תכנית אב לשטחי ציבור וכן מונה אחראי  מנכ"ל המועצ
 עריכת ספר נכסים כולל. על 

 התנהלה שיחה ארוכה אודות מדיניות הקצאת הקרקעות. 

 החלטה כר"מ: לאליעזר רודריג הציג הצעת 

 כר"מ: העיקריו קורתילקבל את המלצות ועדת הב

ספר ההקצאות  עדכון  ו  ל גם את הנכסים הבנויים וגם את הקרקעותוליכ כאחראי על ביצוע עריכת ספר נכסים )פרוגרמה( ש  מינוי מנכ"ל המועצה
 בהתאם לספר הנכסים )פרוגרמה( למצב כיום.

לצביעה של  יה והגדרת צורכי היישוב לשנים הבאות על מנת שהמועצה תוכל לגבש קריטריונים יחברה מקצועית העוסקת בפילוח אוכלוסאיתור 
 חצי שנה.  כל זאת תוך כ הנכסים המיועדים להקצאה לצרכים השונים

מתין עם הקצאת קרקעות חדשות. לאחר חצי שנה תתבצע הערכה היכן הדברים עומדים מבחינת ההתקדמות ביעדים הנ״ל ובהתאם  המועצה ת
 .לכך תקבל המועצה החלטה להמשך
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 עלה הצעה נגדית ה –ישראל ברמסון 

וניהול מערך ם המועצה ימנה את מי שיראה לנכון להיות אחראי על נושא עריכת ספרי הנכסיראש 
 ההקצאות.

 המועצה תמשיך להקצות קרקעות על פי הנוהל הרגיל ולא תעצור את נוהל ההקצאות.

 הנושא עלה להצבעה 

 יוני(  אריה,  )אליעזר, סטס, שלומיבעד  5 - צעת אליעזר ה

 , ליטי, אליהו( בעד )ברמסון  3 –הצעת ברמסון 

 

 הצעת אליעזר התקבלה

 
הסעות ועלה כי תלמידים קורת דנה בו הוא הסעות יעדת הבומבקרת המועצה ציינה כי הנושא השני שו

 ולא בוצע בשנים האחרונות מכרז בעניין זה. מיגון יריב בותמחויוצאות מחוץ ליישוב שיהחנ"מ 

 

( התקיים מכרז הסעות הכולל גם את התחום 2021) ע לו בשנה האחרונהככל הידומנכ"ל המועצה ציין כי 

שבמכרז המדובר כלל יבה עלה כדי הישתוך  עלהכי מהבדיקה שביצע בהיר . מאוחר יותר ההמדובר

עדת המכרזים נקבע כי והוסיף כי בהחלטת ונדחו היו מעל האומדן ועל כן כולן בסעיף זה הצצעות שהוגשו 

ת מחיר פעם נוספת למבחן הצעויצאו ש"ח( אל 70-)פחות מ זהן יחסית במסלול העבודה הקט לאור ההיקף

   ולא להליך מכרזי שלם.

 

 4/9/2022 מיום 11/2022 בישיבה מס'  3-' בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 כר"מ:  העיקריו 2020  קורתיהמלצות ועדת הבקבלת 

ל גם את הנכסים הבנויים וגם את  וליככאחראי על ביצוע עריכת ספר נכסים )פרוגרמה( ש  מינוי מנכ"ל המועצה
 ספר ההקצאות בהתאם לספר הנכסים )פרוגרמה( למצב כיום. עדכון   ו  הקרקעות

יה והגדרת צורכי היישוב לשנים הבאות על מנת שהמועצה תוכל  יחברה מקצועית העוסקת בפילוח אוכלוסאיתור 
 חצי שנה. כל זאת תוך כ  לצביעה של הנכסים המיועדים להקצאה לצרכים השוניםלגבש קריטריונים 

מתין עם הקצאת קרקעות חדשות. לאחר חצי שנה תתבצע הערכה היכן הדברים עומדים מבחינת  המועצה ת 
 .ההתקדמות ביעדים הנ״ל ובהתאם לכך תקבל המועצה החלטה להמשך

 

 ע"פ בקשת חבר המועצה רודריג.  –הקמת מרכז תורני בקרית ארבע חברון  - 4סעיף 

 סקר את הנושא. אליעזר 

ה קופ"ח מאוחדת צריך לקום בית כנסת ולא משנה לאיזה מול ן שכולם מסכימים שבגבעהסביר שכיוו
ותקים במקום מרכז תורני בו יוכלו לפעול   יקח אחריות על הענייןתשהמועצה  ון להציעעדה, הוא חשב שנכ

 דת נוספים. תיושירו  מס' בתי כנסת וכן חדרי לימוד

כנון וכן לבחור שני טובת תה הבא סכום כסף לציין כי הוא חושב שראוי שהמועצה תקצה בתקציב אליעזר
 חברי מועצה שיהיו אחראים על ליווי המהלך. 

ה ותמנע נשהמועצה תהיה זאת שבונה ומחזיקה בשטח היא נכויוני עוזרי ציין כי הוא חושב שהמגמה 
 הקצאת שטח לגוף פרטי כזה או אחר.

  ושאם את הנושא או להעביר את הנקדאריה ציין כי הוא חושב שצריך להקים ועדה שתבנה את הצוות שי
 לטיפול המועצה הדתית. 
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כנסת מרכזי ועל כן ראוי  אין מקום בקרית ארבע לקיים שיעורי תורה ואין בית לדעתו אליעזר ציין כי 
 בית הכנסת המרכזי ייתכן וציין כי סוד אריה  לאתר מקום ולייחד אותו להקמת מרכז מסוג זה.

 . שא של קבלת החלטה בכל ענייןיוני אמר כי ייתכן והדבר הנכון הוא לאחד את הנושא הזה ואת הנו

 לטה כר"מ:יוני ניסחו הצעת החאליעזר ו

 הציבוריים  השטחים על בבעלותה מבנים להקים תפעל אחראי באופן קרקעותיה מניהול כחלק המועצה

או להקצות מנת על הקרובה השנה חצי במהלך שתוכן ציבור לשטחי לפרוגרמה הנותריםבהתאם עטיםמה 
 .הציבור את המשרתים שונים לגופים תם

 חברון ארבע קרית  תושבי לטובת תורני מרכז להקמת תפעל המועצה

   –נגדית העלה הצעת החלטה ברמסון 

 שיבוא לידי מיצוי והשלמה.  ביחס למרכז התורני בגבעה המועצה סומכת על הליך ההקצאה שהחל

מחה בהצעתו העקרונית של אליעזר רודריג להקמת מרכז תורני כך שיש לנושא הנ"ל תמיכה המועצה ש
 רחבה בקרב חברי המועצה.

 

 הנושא עלה להצבעה 

 )יוני, אליעזר, אריה, סטס( בעד  4 –הצעתם של יוני ואליעזר 

 בעד )אליהו, ישראל(  2 –הצעת ישראל ברמסון 

 צעת יוני ואליעזר התקבלה ה

 

 

 6/11/2022 מיום 12/2022 בישיבה מס'  4-' בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

  מבנים להקים תפעל אחראי באופן קרקעותיה מניהול כחלק המועצה

 הנותרים המעטים הציבוריים השטחים על בבעלותה

  להקצות מנת על הקרובה השנה חצי במהלך שתוכן ציבור לשטחי לפרוגרמה בהתאם

 .הציבור את המשרתים  שונים לגופים אותם

 חברון ארבע קרית  תושבי לטובת תורני מרכז להקמת תפעל המועצה

 

 

 

    הישיבה ננעלה. 

 

 

   אורי חבר                                                  ליבמן אליהו                                                             

   מנכ"ל המועצה                                             ראש המועצה                                                                                 


