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 . הפעלת צופר מוזיקה טרם כניסת השבתדיון  - 2סעיף 

 בעלי העניין לא הגיעו להציגו. מנכ"ל המועצה הציג את הנושא לאור העובדה ש

צריך להפסיק אולם לא רואה סיבה שלא להפעיל את שפועל כיום חושב שאת הרכב  –ישראל ברמסון 

 בחברון.  בשבועות האחרונים המוזיקה הנעימה כפי שהיה

לפי דעתי יש כאן מספיק מתחים על רקע דתי ואין סיבה לייצר עוד דברים שעליהם אנשים יריבו. זה -אריה 

 . חות מתאים לקרית ארבע והתקנה יכולה לשנות את הסטאטוס קוופ

בות גדולה במיזם שכזה וכל מי שגר בקרית ארבע השבת חשובה לו והשמעת מוזיקה  רואה חשי –אליהו 

 כמה דק' לפני שבת יכולה להתאים לכולם ואין כאן כפייה. 

מעוניין להגיד יישר כוח לר' יחיאל עמוסי ולר' יעקב אייכנשטיין שיזמו את העניין, לא חושב שיש מתח  

 הדתיים ושאינם.בין בקריה האוירה הכללית טובה 

חשבתי על זה ברמה הלאומית שקרית ארבע מוקפת בקריאות מהמסגדים ולמה קריית ארבע לא   –אליעזר 

תשמיע את קולה ברשות הרבים. במידה ומקפידים על דציבלים נמוכים ולא מפריע או מבהיל את  

 אני חושב שמדובר במיזם ראוי.  התושבים כפי שקורה עם הרכב שפועל כיום

לי העניין שיגיעו לישיבה הבאה ויציגו את כלל הנתונים כדי שניתן יהיה לקבל  מציע שנבקש מבע –אליהו 

 החלטה. 

לא חושב שהעניין כל כך חשוב שבגללו שווה לייצר מתח פנים יישובי, יש כאן אנשים למשל  –אריה 

 שעובדים במשמרות דתיים ושאינם למה שמישהו שחזר ממשמרת יסבול מכך. 

 . להפסיק , אפשר לעשות ניסיון ובמידה ויש בעיהאני מבין ומכבד את זה –אליהו 

מפריע לי שזה לא נעשה בפרסום כשכלל תושבי קרית ארבע. מציע שיפורסם בהקדם כדי שתושבים  –סטס 

 יוכלו להתנגד במידת הצורך. 

 ת המועצה הבאה יגיעו בעלי העניין להציג את בקשתם. בלא הצבעה כי בישיהוסכם ל

 .וברמת ממרא  תחבורה וכבישים בקריית ארבעעדכון  – 3סעיף 

התקבלה החלטה כי תבוצע עבודה  שנערכה לפני כחודשייםישיבת המועצה ב נכ"ל המועצה ציין כימ
 לה כן הנושא עונושא יוצג לחברי המועצה בישיבה הבאה ועל בעניין התנועה ברמת ממרא וכי העצה במו

יסומנו מס' מקומות לאיסור  בנוסף  נהל שיח עם נציגי מ"י בעניין הגברת אכיפה באזורי הסיכוןהתעדכן כי 
   חניה

  .בפרט אוטובוסים תחניבעניין חניה בכלל וחוק עזר עירוני הרחיב כי מתנהלת עבודה עדכנית על 

 כבר מתוכנן. שהרחוב הראשי ברמת ממרא שדרוג  השלמת ביצוע קצוב ציין כי ברקע כל זאת ממתינים לת

    ישיבה ננעלה. ה
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