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  תנהלות הישיבהה

 

 תב"רים  – 1סעיף 

ממשרד הפנים לרכש ציוד הצלה לבקרי רעידת שעניינו תקציב  1163המועצה סקר את תב"ר  מנכ"ל  .1

 אדמה.

 נשאלו מס' שאלות הבהרה. .2

 הנושא עלה להצבעה 

 חדאושר פה א

אמות מידה ממפעל הפיס לטובת ביצוע שיפוץ  שעניינו תקציב  1162המועצה סקר את תב"ר  מנכ"ל  .3

 ית ארבע.באולם הספורט ברמת ממרא וכן ביצוע שיפוץ באצטדיון בקר

 נשאלו מס' שאלות הבהרה. .4

 נועות נוערמבנה לתבניית ם יותר דוגמת אליעזר רודריג ציין כי הוא לא יודע אם אין נושאים דחופי .5

 .בכסף המדובר ועל כן הוא מתנגד לבקשה

אף אחד לא התייעץ   כ להחליט וכי"סטס גרשיקוב ציין כי הוא חושב שצריכים לקבל חלופות ורק אח .6

 . א לאשרועל כן הוא מבקש להעלות את הנושא להצבעה ול איתו או עם חברי המועצה
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להחליט מועצה ברי  ההמקצוע צריכים להציע חלופות ועל ח חושב שגורמיאריה סוד ציין כי הוא  .7

 ן. בניה

י אם חבר המועצה לא  וכלה מהשטח לבצע את השיפוצים ע הצורך עלהכי ן ל המועצה ציי"מנכ .8

 .מעונינים לאשר זה עניין שלהם 

 

 הנושא עלה להצבעה 

 ( ליטיברמסון, ) –בעד  2

 ( , אריה, יוני)אליעזר, סטס – מתנגדים 4

 אושר לא התב"ר 

 

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

   הר"מהוחלט על 

 1163תב"ר  אושר

 1162לא אושר תב"ר 

 

 

 לבקשת סיעת לב הקריה. -בקרית ארבעמשבר במעונות אמונה  - 2סע' 

גלים פערים משמעותיים בפעילות רשת  ון סקר את הנושא והסביר כי בעת האחרונה מתישראל ברמס .1

 אמונה בקרית ארבע.

חברון ברמסון ציין כי לאחרונה נסגרה כיתה וכי רבות מהמטפלות עוזבות את אמונה למעונות בהר  .2

 ובאפרת שכן שם משלמים טוב יותר.

לאחרונה ישנם פערים בהתנהלות המעונות ובעיקר מנהל אגף חינוך התייחס לעניין וציין כי אכן  .3

 חת הכיתות. ם הקשורים לכח האדם ולפתיבענייני

לנכון לציין   לועד ההורים רואה ר התייחסה אף היא וציינה כיים הגב' אריאלה בסטיקציגת ועד ההורנ .4

 ות המעונות.להגם את הפער ביחס לעובדות והציף את האוירה הלא פשוטה בה מתנ

סבירה כי הפערים שהוצפו אינם באמת משמעותיים וכי רגלית מלכה הנציגת מעונות אמונה הגב' מ .5

ציינה מלכה אף  גב'הן. הבגיוס מטפלות ובתשלום לל הארץ ממצוקה בכ כולם נגרמו בעיקר כתוצאה

 ה כסייעות במועצה המקומית מה שהקשה מאוד.כי חלק מהמטפלות עזבו את עבודתן לטובת עבוד

מנכ"ל המועצה התייחס ואמר כי לעניות דעתו הפער המרכזי הינו היחס של רשת אמונה לעבודה  .6

"עושים טובה" לקרית ארבע  ם והרחיב כי ההרגשה המתקבלת מהנהלת אמונה היא שה בקרית ארבע

צה בוחנים  אגף החינוך והמוענאמר כי  ווחיים.כולל אמירות שהמעונות בקרית ארבע בכלל אינם ר

ת להכניס מפעיל מעונות אחר )אליעד( במקום אמורנה אולם בשלב זה לא התקבלו בימים אלה אפשרו

 הכרעות.

 מליאת המועצה. בחן ויועבר עדכון להנושא יסוכם כי  .7
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הקצאות להקצאת בתי הכנסת האשכנזי ברמת ממרא ובית הכנסת נופי המלצות ועדת ר אישו - 3' סע

 ממרא. 

 2הקצאות של מבנים שהחלו לפני תקופה ארוכה והשלימו  2-מנכ"ל המועצה ציין כי מדובר ב .1

 אישור המליאה.עברו לאחרונה את אישור ועדת הקצאות ועל כן הנושא מובא לפרסומים כנדרש ו

 נשאלו מס' שאלות הבהרה. .2

 נושא עלה להצבעה ה

 פה אחד

 

 26/2/2023 מיום 2/2023 בישיבה מס'  3-' בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 הקצאות להקצאת בתי הכנסת האשכנזי ברמת ממרא ובית הכנסת נופי ממרא. המלצות ועדת אושרה 

 

    ועצה רודריג.ע"פ בקשת חבר המ – הקמת שירותים ציבוריים באצטדיון לטובת התושבים - 4' סע

חבר המועצה רודריג הסביר כי הנושא עלה לאור פניות של מס' תושבים בעניין הצורך במתן מענה של   .1

 שירותים ציבוריים למשתמש האצטדיון.

שלא אושר עד בחינת מס' חלופות העניין יוקפא  1162רודריג ציין כי לאור ההחלטה בעניין תב"ר  .2

 פקו. ויעלה לדיון במסגרת הדיון בחלופות השונות שיסו

 

 דיון נוסף בעניין הקמת אנטנת סלקום בהשתתפות נציג החברה.  - 5' סע

והבהיר כי התקיימה שיחת זום עם נציג סלקום מר ניסים בכר שסקר את הפעולות שביצעה סלקום  .1

 בשלב זה המקום היחידי הרלוונטי להקמת האתר הסלולארי הוא גג המרכז הקהילתי. 

 שיחת הזום התקיים דיון קצר.לאחר סיום  .2

לאור העובדה שאף אחד לא יודע אישור העניין יוני עוזרי ציין כי הוא בכל מקרה מתנגד לחבר המועצה  .3

 שאף אחד לא היה מעוניין שיקימו אנטנה במרחק קצר מביתו. מה ההשפעות ו

 נגד. בהיר כי הוא מת המועצה גרשיקוב אמר כי הוא מסכים והחבר  .4

 חבר המועצה אריה סוד ציין כי הוא לא היה מתנגד אך גם לא היה תומך בהקמת אתר.  .5

הקמה  השיח עם נציג סלקום והיה מצביע בעד שראל ברמסון ציין כי הוא השתכנע מחבר המועצה י .6

 . על כךוללא עוררין מה רחבה תה הסכבתנאי שהי

 על גג המרכז הקהילתי.י סלולאר  ת אתרגד להקמיוני עוזרי העלה הצעה להתנ  .7

    אריה סוד  .8

 עלה להצבעה נושא ה

 )אליעזר, יוני, סטס(  3 –ני להתנגד להקמה הצעתו של יו 

 )אריה( 1 –מנע ילה –הצעתו של אריה 

 )ברמסון, ליטי( 2 –ת כלל חברי המועצה לתמיכלאשר רק בכפוף  –הצעתו של ברמסון 

 

 26/2/2023 מיום 2/2023 בישיבה מס'  5-' בסע החלטה

 הוחלט על הר"מ

 סלולארי על גג המרכז הקהילתי. לא אושרה הקמת אתר 
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 כר"מ:  ההמועצה שאילתבטרם הסתיימה הישיבה העלה חבר 

  הקריה נבנו בזמנו שלא בתקן בניה. מאחר וכך, נשקפת סכנהבשכונת לב  306  -ו 305נאמר לי שבנייני 
לבניינים אלו במקרה של רעידת אדמה" מיוחדת " 

תאבקש לדע -  

 ?האם אכן המידע הזה נבדק ובניינים אלו נמצאים בסכנה מיוחדת

 .במידה וטרם נבדק המידע הזה, אבקש לקבל לוח זמנים לבדיקת חירום זאת

יה בבניינים אלו, מהם הפעולות אותם מבצעת המועצה על מנת למנוע עדק ואכן ישנם בבמידה והמידע נב
 .ו"שלא יקרה אסון ח

מאחר ומדובר בנושא חירום אבקש לקבל תשובות לשאילתה בהקדם האפשרי ולא להמתין לישיבת 
 המועצה הבאה כמתחייב בתקנון

 

מידע על סכנה בידי המועצה  איו כי  (לאור בקשתו של חבר המועצהל המועצה השיב מיידית )מנכ" – מענה
הרחיב כי בכל מקרה לאור פנייתו בהיבטי רעידת אדמה וו 306ו 305לבניינים  אשר נשקפתומיידית מיוחדת 

ויוציא התייחסות כתובה  ה יבצע בדיקה נוספת באם קיים מידע כזה עצדס המושל חבר המועצה מהנ
    לכלל חברי המועצה בהקדם.ומסודרת לעניין 

 

 

     הישיבה ננעלה. 
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