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  29/1/2023 מיום 1/2023 בישיבה מס'  1-' בסע החלטה

   הוחלט על הר"מ

 אושרו התב"רים הר"מ: 

6111 ,6011 ,1159 ,1156 ,1157 , 812 ,1134    

 

 מינוי חברת המועצה ליטי סעייד לסגנית ראש מועצה. - 2סע' 

 הנושא עלה להצבעה 

 ( ר, אליעזליטי, אריה, יוניברמסון, אזולאי,  אליהו, ) –בעד  7

 סטס( ) – נמנע 1

 עצה החדשה בהצלחה בכל מעשי ידיה. ראש המוראש המועצה בירך את סגנית 

  29/1/2023 מיום 1/2023 בישיבה מס'  2-' בסע החלטה

   הוחלט על הר"מ

 קרית ארבע חברון מועצת ליטי סעייד נבחרה לסגנית ראש 

 

 אישור המלצות ועדת הנצחה.  - 3' סע

קיר הנצלחה קטן בפארק  המלצות הועדה בעניין הקמת יו"ר ועדת הנצחה מר ישראל אזולאי סקר  .1

 .אלון ואת המלצות הועדה לישום

 .בפארק אלוןאת מיזם ההנצחה דווקא ישנה שאלה האם נכון להקים  ושלדעתציין אליעזר  .2

סיור משותף של בהקדם קיים לביצוע הפרויקט אולם ל לאחר דיון ארוך הוחלט לאשר את התב"ר .3

ת חשיבה על מנת  שיבצחה שירצו בכך בפארק אלון ולאחר מכן יחברי המועצה ונציגי ועדת ההנ 

  להכריע היכן בדיוק ומה הקונספט המדויק של פרויקט ההנצחה המדובר.

 ןאופהסכמה על הגעה להסיור והישיבה וקיום כי הפרויקט לא יצא לדרך טרם הסכימו  כחיםנוה .4

 ההנצחה. 

עימו שיח תושב ן ציין המועצה רודריג כי במהלך הימים שקדמו לפגישה ניהל סיום הדיו לקראת .5

לא היה נפל במהלך שירותו הצבאי אולם הבן עצמו אורי ברוך ז"ל שבנו יהודה דוד )דדוביץ( הקריה 

מונצח באנדרטה המרכזית בקרית  ת להיוועל כן ישנה שאלה באם הוא זכאי  ישוברשום כתושב ה

 הישוב.  ארבע כחלל

צה"ל  י כלל חברי המועצה הנוכחים כי לאור העובדה שישנם מס' חללסכם ע"י לאחר שיח קצר הו .6

זיקה כזאת  ופעולות איבה שמונצחים באנדרטה למרות שלא גרו בפועל בקרית ארבע אלא רק על רקע 

עביר את ימיו  לבקר ול גם בנו של תושב הישוב שנהג  ,ונצחות והשובייבאנדרטה הי הונצחואו אחרת 

   .באנדרטה ובדרכים המקובלות בישוב ראוי שיונצח

 

 . רכבים חשמליים ועמדות טעינה השתתפות מ"מ מעלה אפרים במכרז משותףאישור  - 4' סע

 .להשתמש במכרז של חכ"ל יהודה אפריםבקשת מועצה מקומית מעלה ל המועצה סקר את מנכ" .1

ראשון אין באישור זה בכדי לייצר למועצה קרית ארבע הכנסות אולם הובהר לחברי המועצה כי בשלב  .2

ה של מעלה אפרים לשתף פעולה עם חכ"ל יהודה בעניין זה תוכל לפתוח אפיקי פעילות כלכלית בחיר

 .משותפת בעתיד

 הנושא עלה להצבעה 

 פה אחד
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 29/1/2023 מיום 1/2023 בישיבה מס'  4-' בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 עלה אפרים במכרז רכבים חשמליים ועמדות טעינה של חכ"ל יהודה ימוש של מ"מ משאושר 

 

 . אתר סלולארי לשיפור הקליטה בקרת ארבע לאחר קבלת דו"ח מקצועי - 5' סע

ההליכים שבוצעו עד רגע זה בעניין בדיקות הבטיחות והקרינה של האתר  ל המועצה סקר את מנכ" .1

 דר היום ללא הצבעה. . לאור חוסר בשלות של העניין ראש המועצה ביקש להוריד את העניין מסצעהמו

 

 סולארי בשטחים ציבוריים קירוי  – 6' סע

ת היתכנות להקמת  בהמשך לישיבה הקודמת בה דנו על הנושא בוצעה בדיקכי נכ"ל המועצה ציין מ .1

בטריבונות של איצטדיון הקריה ולאור צל רב והעדר חשיפה מספקת לשמש הרעיון  פיילוט של קירוי

החניות ן בקירוי הובהר כי מוצע כרגעל קיים פיילוט באזור פארק אלון בקירוי מגרש הכדורגל וכ נגנז.

 הגדול. 

ספר  בנוסף צוין כי ועד הורי בית הספר ממ"ד בנות הוציא מכתב בו הוא מבקש לקרות את חצר בית ה .2

 עמדת מנהל בית הספר.וזוהי גם 

קל בהם ראש ועל כן הוא הנראות של קרית ארבע חשובים ביותר ואין להבטי יוני עוזרי ציין כי הי .3

ליץ לבצע דורגל ומעל חצר בית הספר בשלב זה ואולם הוא מממתנגד לביצוע קירוי מעל מגרש הכ

 וט מעל לחניות פארק אלון שהוא מקום נסתר יותר בו פוטנציאל הנזק החזותי נמוך יותר.פייל

רק  כן תומך  אשר יותר ממקום אחד לפיילוט ועלאליעזר רודריג ציין אף הוא כי הוא חושב שלא נכון ל .4

 אלון בשלב זה.באישור קירוי חניון פארק 

 נושא עלה להצבעה ה

 פה אחד

 

 29/1/2023 מיום 1/2023 בישיבה מס'  6-' בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 קט קירוי בקריית ארבען פארק אלון במערכת סולארית כפיילוט לביצוע פרויקירוי חניואושר 

 

 חברי המועצה שוקרון וגרשיקוב. ע"פ בקשת  –הקמת גינת כלבים  – 7' סע

למרות החלטות בעבר לא הוקמה גינת כלבים ראויה חבר המועצה גרשיקוב סקר את הנושא וציין כי  .1

 בים בקריחת ארבע.פער משמעותי לבלי הכלבקרית ארבע והדבר מהווה 

לתושבי רמת  ותה וכי צטדיון איננה ברמה נאפארק האסטס ציין כי הוא גם הגינה שהוקמה באזור  .2

 .ממרא בכלל אין מענה

לספק מענה לצורך על מנת עצה ציין כי מדובר בעניין חשוב וכי ניתן לקבל החלטה משותפת ראש המו .3

קצוע במועצה ישפרו את הגינה הקיימת בשכונת לב והוסיף כי ניתן להגיע להסכמה כי גורמי המ הברור

 . 1/6/2023קב בתאריך חודשים ונ 4-הקריה ויקימו גינה נוספת ברמת ממרא/פארק אלון בתוך כ

 

 הנושא עלה להצבעה 

 ה אחדפ
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 29/1/2023 מיום 1/2023 בישיבה מס'  7-' בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

מעל הוחלט על הקמת גינת כלבים בשכונת רמת ממרא/פארק אלון וכן על שדרוג גינת הכלבים 

  1/6/2023תאריך ב הקריה וזאת עד ללדיון אצט

 

נונה )בכפוף לאישור משרדי הממשלה ם בתשלומי ארוהחירום הישובי הנחות לצוותי הכוננות  – 8' סע .9
 ע"פ בקשת חבר המועצה רודריג.  – השונים(, ובתשלומי הפעילות הקהילתית

א והבהיר כי בעניין ההנחות בארנונה ייתכן ומדובר במהלך יותר  סקר את הנושחבר המועצה רודריג  .1
 הפנים.שרד ם אותו מול ממורכב אך במאמץ משותף עם רשויות שכנות ניתן יהיה לקד

לאירועים הרחיב כי מעבר לכך מתן הטבות למתנדבים בצוותי החירום בכניסה חבר המועצה רודריג  .2
 ופעילויות קהילתיים הוא דבר פשוט שאפשר להחליט עליו מיידית.

המועצה ציין כי הוא מתנגד לעניין וכי הוא חושב שמתן הטבות מסוג זה למתנדבים הופכת אותם   גזבר .3
 ממתנדבים לעובדים.

הפעילות   עצמם בחזית  שיםללהתנדב ותגמל אנשים שבוחרים ראש המוצעה ציין כי הוא חושב שנכון ל .4
מבלי לתת  ואף לסכן את עצמם אולם לא חושב שנכון לקבוע מה בדיוק יהיה התגמול טחונית יהב

ראש המועצה ציין כי אולי נכון להסכים על סכום ספציפי בתקציב  ספק המלצה. לגורמי המקצוע ל
 בים המדוברים.וב שיוקדש למתן הנחות והטבות למתנדהמועצה שיאושר בזמן הקר

חבר המועצה עוזרי ציין כי הוא מסכים שנכון יותר לקבע את היקף ההטבות במסגרת אישור התקציב  .5
 קציבי למטרה זו.ם יסומן סעיף תש

צורך גיבוש דרת היקף התקציב שייעוד להטבה וכן לחברי המועצה הסכימו כי לטובת השלמת הג .6
 יום. 60צבו וקילזכאים למתן ההטבות לקריטריונים מתווה 

 הנושא עלה להצבעה 

 ה אחדפ

 

 29/1/2023 מיום 1/2023 בישיבה מס'  8-' בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

י וכן גיבוש שובים היגיבוש סעיף תקציבי מוגדר המיועד למתן הטבות למתנדבי מערך החירוהוחלט על  

 יום 60ים בתוך אמתווה וקריטריונים למתן ההטבות לזכ

 

 כר"מ:  הבטרם הסתיימה הישיבה העלה חבר המועצה שאילת

( התקבלה החלטה בדבר  2021ביולי  11שהתקיימה בתאריך ב' אב התשפ"א ) 17/2021בישיבת המועצה 
 הנצחתו של תושב היישוב מוטי אוחיון ז"ל בפרויקט ההנגשה במערת המכפלה. 

בהליכי ביצוע אחרונים לקראת פתיחתו  המוקם ברחבת מערת המכפלה ההנגשה השבוע פורסם ששביל
 לטובת הציבור.

 שאלתי היא: מתי מתוכנן אירוע קריאת השביל לזכרו של מוטי אוחיון ז"ל. 

 

     הישיבה ננעלה. 
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