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פרוטוקול דיון מישיבה מן המניין מס'  4של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2020
שהתקיימה ביום א' ,כ"ה בניסן תש"פ ( )19/4/2020בשעה 18:00
נכחו:
חברים:

שלמה נאמן  -ראש המועצה
אורי שכטר – ראש צורים (הגיע באיחור)
יצחק פריד – תקוע
יצחק גרינוולד – אלעזר
עדנה אלמקייס – הר גילה
חגי שמואלי – כפר עציון
יהודה ולד – כרמי צור
צביקה נמט – נווה דניאל
יאיר גולדשמיד – בת עין
עמיחי גורדין  -אלון שבות
יואל סילבר  -מעלה עמוס
רפי טוויל – אלון שבות
אלחנן פרומר – מיצד
איתן שעאר – משקיף ,שדה בר
אוריה לוברבוים – משקיף ,שדה בועז
אילנה פקטור – משקיף ,פני קדם

נעדרים:

עדי סמואל – נוקדים
חנה גנות אדמונית  -תקוע
זיו חקשוריאן  -קידר
אופיר כהן  -משקיף ,איבי הנחל
ערן דגני – משקיף ,כפר אלדד
מנשה לוינגר – משקיף ,מרחבי דוד

סגל:

יפה שטרית – מנכ"לית המועצה
שלו קיים – גזבר
הושעיה הררי – מנהל תכנון ובקרה
שי צפורי – מבקר
עו"ד עקיבא סילבצקי – יועץ משפטי

על סדר היום
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מספר .3-2020
 .2עדכוני ראש המועצה והתארגנות ליום שאחרי.
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 .1אישור פרוטוקול ישיבת המליאה  3/2020מיום 17.3.2020
שלמה :מבקש לאשר את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת .ישיבת המליאה הראשונה שקיימנו
בזום.
החלטה:
אישור פרוטוקול ישיבת המליאה 3/2020
מאושר
בעד – ( 10שלמה ,אלחנן ,חגי ,יצחק פ ,יצחק ג ,יהודה ,עדנה ,יואל ,עמיחי ,רפי)
נמנע – ( 1יאיר – לא השתתף במליאה )3/2020
 .2עדכוני ראש המועצה
שלמה :המועצה התנהלה ממש לתפארת בניצוחה של יפה ,כולל כל מנהלי האגפים ואנו נערכים לבניית
האסטרטגיה ליציאה .אנחנו מקימים ועדת ציבורית שחברי מליאה מוזמנים להיות חברים בה.
רוב התהליך כמובן כרוך בהחלטות הממשלה .אין פה כמעט החלטות שהם בידיים שלנו.
הממשלה אישרה חזרה ללימודים של החינוך המיוחד כבר השבוע ,רק שלא נתנו מענה לנושא ההסעות.
לדוגמה ,אם אי אפשר להכניס שני ילדים להסעה אחת מדובר על תוספת הוצאה של מיליונים .זה נושא
אקוטי .כל המועצות האזוריות נמצאות במצב הזה .אצלנו זה עוד יותר מורכב מכיוון שמדובר גם
בהסעות ממוגנות ירי .אין מענה של משרד החינוך .בהחלטת הממשלה רשום לפנות לרשויות ולרשויות
אין מענה .החלטה כרגע לקיים לימודים בהתאם להנחיות ללא הסעות ובמקביל נאבקים מול משרד
החינוך לאשר את ההסעות.
נושא של טקסי זיכרון – ע"פ ההוראות טקסי הזיכרון יהיו השנה רק מרחוק .זה כמובן מאתגר ורגיש.
קיבלנו אישור לקיום טקס מצומצם בתוך בית העלמין .הטקס ישודר בשידור חי בערוץ .7
בנוסף אנחנו נמצאים בהערכות לשיפוצי קיץ .יש סימני שאלה גדולים לגבי פרויקטים של בניה.
הפרויקט הכי גדול שלנו שכרגע מתעכב זה בניית אולפנת אוריה .סיום הבניה היה אמור לשחרר יבילים.
אנחנו מקווים שעדיין נצליח בע"ה לעמוד בלוז של הבניה.
יפה :אנחנו עובדים בכמה ערוצים בתקופה הזו.
 ההון האנושי  -בהתאם להנחיות משרד הפנים נדרשנו להגדיר את העובדים החיוניים שישמרו
על שגרה בחרום ,רק עובדים חיוניים נמצאים  .30% -כל השאר בחופשה ,חל"ת או עבודה
מהבית .מתכונת מצומצמת.
 ניהול הידע  -אנחנו מנהלים את המידע ,שחלקו נלמד תוך כדי עבודה ,מחזקים את החוסן
הקהילתי בישובים .
 קשישים – חילקנו מזון בתאום עם משרד הרווחה .מבצעי חלוקה מתקיימים שלוש פעמים
בשבוע גם בחול המועד עצמו .חולקו גם מוצרי מזון יבשים בשיתוף עם פיקוד העורף.
 תחום החינוך – מתחילים לחשוב על חזרה .נערכים לחינוך המיוחד ,כפי ששלמה ציין המדינה
לא נתנה מענה להסעות .אנחנו בשיח עם משרד החינוך בנושא .ברגעים אלה התבקשנו להציע
מערך הסעות .בימים הראשונים ההורים יצטרכו להסתדר עד שיאושרו ההסעות .לסוגיה הזו
מתלווה גם כוח אדם וסוגיות נוספות ,אנחנו נפעל בהתאם לנהלים.
 עסקים – התו הסגול מאפשר לעסקים מעל  10עובדים לעמוד במספר קריטריונים ואז הם
יכולים לפתוח .אנחנו נסייע במיתוג של תו סגול כדי לחזק את ביטחון התושבים
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 חוסן – יחידה קהילתית .נפתחו  3מוקדים :מוקד לגיל השלישי ,פניות קורונה וקו חם לסיוע
נפשי ,שמאויש ע"י עו"סים ופסיכולוגים .קיבלנו מאות של פניות שטופלו .מורית מנהלת את
המוקד שלנו וגם את המוקד של הקשישים .המתנ"ס מנהל את המוקד המתנדבים ,והאגף
לשירותים חברתיים מנהל את מוקד הרגשי.
בנוסף שלחנו נגנים ופרחים לחתונות בהתאם הכללים המותרים .חולק שי לקשישים מגיל 72
לפני פסח ,הכולל ערכה של חוסן ,חולקו חוברות יצירה לילדים.
 בדיקות קורונה – אנחנו מנסים להגדיל את כמות הבדיקות לתושבי המועצה ונערכים להעמדת
רכב למתנדבי מד"א ,כדי שייקחו בדיקות לחולים מהבית ובכך להקל על מי שלא יכול להגיע
למרכזי הבדיקות .
חגי :יש לנו הערכה כמה מובטלים יש בגוש ?
שלמה :לא .צריך גם לקחת בחשבון שחלק הם בחופשה וחלק בחל"ת .אנחנו לא מקבלים נתון כזה מביטוח
לאומי .המצב גם משתנה עם כל הנחיה חדשה של המדינה .מה שנכון לעכשיו יהיה שונה בעוד כשבועיים.
ישר כוח ליפה על הסקירה המרשימה.
יצחק ג :תודה רבה על הכל.
צביקה :ישר כוח.
יפה :למועצה יש עובדים מצוינים עם תחושת שליחות מאוד גדולה ,ראוי להערכה .גם לחברי המליאה
שהתנדבו לעזור בהתראה קצרה .ישר כוח !
אורי :בחלוקה מחר צריך עזרה ?
יפה :מחר לא .יש לנו סטודנטים מלגאים והם מחלקים.
צביקה :ישר כוח גדול .לגבי בקשה להנחה לארנונה במגורים שאפשר להגיש עד סוף מרץ .דיברנו על
הארכה בישיבת המליאה הקודמת.
יפה :הארכנו עד יוני.
אלחנן :איפה זה פורסם ?
יפה :אנחנו מוציאים עדכון כמעט יומיומי ושם פרסמנו .נעשה מחר שוב תזכורת.
עדנה :תודה רבה.
הישיבה ננעלה בשעה 19:30
רשמה :מורית ינון ,מנהלת מוקד ופרויקטים

________________
שלמה נאמן

ראש המועצה
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