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פרוטוקול דיון מישיבה מן המניין מס'  2של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2102
שהתקיימה ביום א' ,כ"ג אדר א' תשע"ד ( )22/12/2102בשעה  ,20:02בחדר הישיבות במועצה
נכחו:
חברים:

מר דוידי פרל  -ראש המועצה
מר משה סוויל  -תקוע
מר יונתן סנובל  -אלון שבות
מר יהודה ימיני  -אלעזר
מר אמציה הרשושנים  -בת עין
מר אפי סומך  -כפר עציון
מר אברהם וייס  -כרמי צור
מר שמעיה שלו  -מגדל עוז
מר יואל סילבר  -מעלה עמוס
מר גדעון שינדלר  -ראש צורים
גב' תמר פינטו – נוקדים
מר אסף אלון  -קדר
מר עמיחי גורדין  -אלון שבות

אלון שבות
אלעזר
איבי הנח"ל
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל

משקיפים:

מר גידי קלמן – שדה בועז (במעמד משקיף)
מר שמחה רוטמן  -פני קדם (במעמד משקיף(

סגל:

מר רועי וולר -מנכ"ל המועצה
מר ענבר לוין  -גזבר המועצה
מר איציק רוזנברג – מהנדס המועצה
מר שי צפורי  -מבקר המועצה

נוקדים
פני קדם
קדר

נעדרו:
חברים:

סגל:

מר רונן מזרחי  -הר גילה
מר אורי בנק  -נווה דניאל
מר אלחנן פרומר – מיצד
-

רשם פרוטוקול :רועי וולר ,מנכ"ל המועצה
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על סדר היום:
א .אישור פרוטוקול מליאה מס'  9מיום ;09/9/0394
ב .אישור המלצת ועדת הקצאות ,להקצאת קרקע לתקופה קצרה;
ג.

אישור נציג המועצה כחבר מועצת איגוד ערים יהודה לאיכות הסביבה;

ד .תקציב ועדים – דיון;
ה .שינויים בתקציב מס'  9לשנת ;0394

אלון שבות

ו.

תב"רים;

אלעזר

ז.

שונות.

איבי הנח"ל
בת עין
גבעות

דיון:
א.

אישור פרוטוקול מליאה מס'  0מיום ;21/0/2102
רועי וולר ,מנכ"ל המועצה:
הפצנו אליכם את פרוטוקול מדיון המליאה מס'  9לשנת  0394מיום  .09/9/0394התקבלו
הערות של אסף אלון ושל אודי ימיני ,והם תוקנו בפרוטוקול .מציע לאשר את
הפרוטוקול.
החלטה :מאושר ,פה אחד.

הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד

ב.

אישור המלצת ועדת הקצאות ,להקצאת קרקע לתקופה קצרה;
רועי וולר ,מנכ"ל המועצה:
בידי המועצה האזורית גוש עציון הרשאה לשימוש מאת הממונה על הרכוש הנטוש
והמשלתי באיו"ש מס' חוזה  199/99מס' תיק 13931090א ,במתחם גבעות בתחום הישוב
אלון שבות (מרעה גבעות) ,למטרת מרעה .מר יאיר בן דוד ומר מאיר פרידלר ,פנו ביום
 93/9/0394למועצה בבקשה למתן זכות לשימוש בקרקע ,לטובת מרעה.

נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע

בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית ,פרסמה המועצה
בעיתון "מעריב" ביום  9/0/0394הודעה לציבור .בחלוף המועד הקובע ,לא הוגשו התנגדויות
מצד הציבור ,ולא הוגשו בקשות להקצאת הקרקע לאותו שימוש או למטרות אחרות.
ועדת ההקצאות ,בהרכב מנכ"ל המועצה ,גזבר ,מהנדס המועצה ,יועמ"ש המועצה ורשמת
הנכסים של המועצה ,ממליצים פה אחד בפני מליאת המועצה לתת זכות לשימוש בקרקע,
למר יאיר בן דוד ולמר מאיר פרידלר ,לתקופה של עד שנה ,ללא תמורה ,למטרת מרעה.
החלטה :מאושר ,פה אחד.
ג.

אישור נציג המועצה כחבר מועצת איגוד ערים יהודה לאיכות הסביבה;
רועי וולר ,מנכ"ל המועצה:
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איגוד ערים לאיכות סביבה יהודה הוא גוף סטטוטורי לטיפול בנושאי איכות הסביבה.
הוא אחד משני איגודים הפועלים ביהודה ושומרון .באיגוד חברות  8רשויות באזור
יהודה  -מועצה מקומית אפרת ,עיריית ביתר עילית ,מועצה אזורית גוש עציון ,מועצה
מקומית הר אדר ,מועצה אזורית מגילות ים המלח ,עיריית מעלה אדומים והמועצה
המקומית קריית ארבע.
תפקידי האיגוד כוללים גיבוש מדיניות לטיפול בפסולת מוצקה ,ניטור סביבתי-קרינה,
רדון ,רעש ,זיהום אוויר ,מים ושפכים .מזעור מפגעים הנגרמים ממפעלי תעשייה,
מחקלאות ,ומשימושי קרקע עירוניים .טיפול בנושא חומרים מסוכנים ,לחימה במזיקים,
הגנה על בעלי חיים ,חינוך סביבתי והסברה ,תכנון סביבתי וקיימות מקומית וחקיקה
סביבתית.

אלון שבות
אלעזר
איבי הנח"ל
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד

מליאת המועצה נדרשת לאשר את נציגה באיגוד הערים .המלצת המועצה היא להמשיך
את כהונת מנהל האגף התפעולי במועצה ,פינצ'י הרשלר ,כנציגה באיגוד הערים.
החלטה :מאושר ,פה אחד.

כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם

ד.

תקציב ועדים – דיון
(משה סוויל ,סגן ראש המועצה ,מציג את השתנות תקציבי הוועדים והשינוי באוכלוסיית
גוש עציון במהלך העשור האחרון .רצ"ב כנספח לפרוטוקול).

מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם

דוידי פרל ,ראש המועצה:
על מנת שנוכל לתעדף בקשות וצרכים ,צריך שחברי המליאה יהיו בקיאים בתקציב,
צריך להצביע על מקורות .הבקשות הן נכונות ומוצדקות ,וזה מציק לכולנו .אבל התמונה
היא ברורה ,והתקציבים הממשלתיים הולכים ויורדים מדי שנה .נשמח לבצע השוואה
עם רשויות אחרות ,אבל זה צריך להיות בכל הפרמטרים.
בשנתיים האחרונות מקבלים הישובים שכר דירקטורים ,והישובים מרוויחים את
הסכומים הללו ,לפני שהמועצה מקבלת את חלקה.
אנחנו מחפשים ללא הרף פתרונות יצירתיים לסייע לישובים; רק לאחרונה הצגנו בפני
המזכירים מכונות טיאוט וכו' .אנחנו פתוחים לרעיונות .אנחנו יושבים עם המזכירים
לשיח שוטף.
יואל סילבר :אני מתרשם שאין מתווה ברור איך להעלות את תקציב הוועדים.
אמציה הרשושנים:
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יש כמה סעיפים ששמנו לב אליהם ,ששוה לדון בהם .זה סוג של קונספציה ,ואולי שווה
לשנות אותה .לדוגמה ,יש ישוב אב ,שנותן שירותים ליישובי הלווין .הספריה האזורית,
מרפאת השיניים אזורית  -מציע לבטל.
דוידי :אין קונספציה .ספריה זה תקציב סגור שאנחנו מקבלים ממשרד התרבות .כנ"ל
מרפאת השיניים באלון שבות.
אודי ימיני :אני בודק את התקציב ,ואני רואה שבסעיף הוטרינר יש הוצאה של כ 99-אלף
 ₪בשנה .זה אמור להיות תקציב סגור .עוד דוגמה  -הסעות – מינוס של  9.9מיליון ? ₪
איך זה יכול להיות ? זה תקציב סגור.

אלון שבות
אלעזר
איבי הנח"ל
בת עין
גבעות

וייס :לבדוק מחדש תקציב ועדים ,מה זה אומר .משה הציע לעדכן את התקציב על פי
הנוסחה.

הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון

דוידי פרל ,ראש המועצה :אני מזכיר שגביית ארנונה ,במקום שהישוב מעוניין בכך ,הנה
ללא עלות או שיפוי מצד המועצה .במקביל ,הישוב מתחייב ומשלם עבור כל האוכלוסייה
שלו ,כולל לקחת אותה לביהמ"ש או לרשם האגודות ,אם צריך.

כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל

ה.

ו.

שינויים בתקציב מס'  0לשנת 2102

נוקדים

ענבר לוין ,גזבר המועצה:

פני קדם

במליאה הראשונה ,אישרנו את נוהל התמיכות של המועצה ,ונוהל התמיכות פורסם.
כשנקבל את הבקשות ,ועדת התמיכות תתכנס ותמליץ על הגופים ,בהתאם
לקריטריונים ,בפני מליאת המועצה.
החלטה :מאושר ,פה אחד.

קדר

תב"רים
ענבר לוין ,גזבר המועצה ,מציג את רשימת התב"רים (רצ"ב כנספח לפרוטוקול).
עמיחי גורדין :האם יש מישהו שאחראי על הבניה ? מי אחראי על כך שהפרויקטים
יסתיימו באותה המסגרת ?
ענבר לוין ,גזבר המועצה :יש מהנדס למועצה ,יש גזבר ויש פורום תשתיות ,שעוקבים
אחריהם .יש פרויקטים שבהם החריגה היא קטנה מאד ,ויש מקרים שבהם אנחנו
פותחים תב"רים בהתאם להרשאה התקציבית שקיבלנו ואנחנו לא יודעים לגמרי איך
וכמה עלות הפרויקט ומה הצפי לסיום הפרויקט.
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אסף אלון :אני רואה פה רשימה שלמה של פרויקטים בישובים .איפה פרויקטים של
קידר ?
דוידי פרל ,ראש המועצה :קיימות  0הרשאות בשנה האחרונה  -מעון בקידר בהיקף של
 933אלש"ח ,ומרכז רב תכליתי בהיקף של כ 0-מלש"ח .בתקופתנו משתדלים לעשות את
הדברים בצורה שקופה וברורה.
בנוסף ,אני מזכיר שפרויקט קידר דרום ,בהיקף של כ 933-אלש"ח מבוצע ע"י המועצה,
וזה אחד הדברים שיקדמו את הישוב ,והישוב יהנה ממנו.

אלון שבות
אלעזר
איבי הנח"ל
בת עין

אפי סומך :קידר לא הראתה את עצמה בשנים האחרונות במליאה ,ולא דחפה את
הדברים.

גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון

גדעון :מי קובע את רשימת וסדרי עדיפויות של התב"רים ?

כרמי צור

דוידי :נציג בהמשך את רשימת והגורמים שמתקצבים .אשמח למעורבות המליאה.
אודי ימיני :במליאה הבאה מבקש לקבל רשימה של תב"רים ,בחלוקה לפי ישוב ,בשנים
האחרונות.

מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים

דוידי פרל ,ראש המועצה :יוצג במליאות הקרובות  .באחריות הגזבר.

פני קדם

הצבעה :בעד –  ;01נגד – ( 0אסף אלון); נמנעים –  .1ההחלטה נתקבלה.

קדר
ראש צורים

ז.

שדה בועז

שונות.

שדה בר

אין.

תקוע

הישיבה ננעלה בשעה .22:02

דוידי פרל
ראש המועצה

רועי וולר
מנכ"ל המועצה
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