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פרוטוקול דיון מישיבה מן המניין מס'  1של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2021
שהתקיימה ביום א' ,י"ט טבת תשפ"א ( )3/01/2021בשעה 18:30
נוכחים:
שלמה נאמן  -ראש המועצה
חברים:
יצחק פריד – סגן ראש המועצה ,תקוע
אורי שכטר – סגן ראש המועצה ,ראש צורים
עדנה אלמקייס – הר גילה
חגי שמואלי – כפר עציון
עמיחי גורדין – אלון שבות
אלחנן פרומר – מיצד
זיו חקשוריאן – קידר
עדי סמואל – נוקדים
יהודה ולד – כרמי צור
יואל סילבר – מעלה עמוס
אברהם וייל  -מגדל עוז
אושרית סטבון – אלון שבות
אילנה פקטור – משקיף ,פני קדם
סגל:

יפה שטרית – מנכ"לית המועצה
שלו קיים – גזבר המועצה
שי צפורי  -מבקר המועצה
הושעיה הררי – מנהל אגף תכנון ובקרה
עו"ד עקיבא סילבצקי – יועמ"ש

נעדרים:

צביקה נמט – נווה דניאל
איתן שאער – משקיף ,שדה בר
יצחק גרינוולד  -אלעזר
אופיר כהן – משקיף איבי הנחל
ערן דגני – משקיף ,כפר אלדד
אוריה לוברבוים – משקיף ,שדה בועז
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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת המליאה 10/2020
שלמה :ע"פ הנוהל ,אנחנו מבקשים לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת.
החלטה:
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  10לשנת 2020
מאושר – פה אחד
 .2אישור תב"רים
שלו :נציג היום פתיחת תב"רים ,שינוי תב"רים והרבה תב"רים לסגירה.
תב"רים חדשים – כסף ממשרד הפנים לרפורמות ברישוי עסקים בלי מצ'ינג .תכנון ראש צורים
– קיבלנו כסף ממשרד השיכון .משרד הפנים – תקציבי פיתוח למנועי צמיחה ברשות .השנה
אנחנו משתמשים בהם לקירוי מגרשי ספורט – המשך הפרוייקט הסולארי שיפה מובילה
ולמדידות לשנת  – 2021אחרי שמדדנו  5יישובים השנה וב"ה ראינו פירות בארנונה נמשיך השנה
במדידות נכסים ביישובים בהם לא מדדנו בחמש השנים האחרונות.
שני תב"רים שבהם יש השתתפות המועצה – שיפוץ מבנה הבריכה – רוב הסכום מגיע ממפעל
הפיס ,סך של  18מלש"ח ועוד  2מלש"ח שלנו מתקציב המתנ"ס .תב"ר נוסף חברה וקליטה של
החטיבה להתיישבות בסך חצי מלש"ח.
הגדלה ושינוי :תכנון נתיב האבות .קיבלנו תוספת ממשרד השיכון של  400אש"ח .בינוי אוריה
– לקראת סיום .האולפנה כבר אוכלסה .נשאר השלמת חשבונות אחרונים .קיבלנו תוספת
לגידור ממשרד החינוך .נוקדי שאול – הגדלה בתשתיות  -פרוייקט בסך של  10.5מלש"ח.
פרוייקטים בתחום הביטחון – כל שנה אנחנו משתדלים לפתוח תב"ר כללי לפרויקטים קטנים
בתחום הביטחון .גם השנה תב"ר  – 2020עדכנו את כל התוספת של הפרויקטים הקטנים כך
שסך התב"ר מגיע ל  4.3 -מלש"ח .ברובם המכריע אין השתתפות .יש בחלק ממרכיבי הביטחון
השתתפות קטנה.
משרד הקליטה – תוספת לפרויקט קליטה  .2018המועצה משתתפת ב  .10% -הפרויקט גדל
לכחצי מלש"ח .תוספת בפרויקט שיפוץ ושדרוג האלון הבודד – תוספת של  150אש"ח מביטוח
לאומי.
סגירת תב"רים – יש הרבה תב"רים ישנים מאוד חלקם מ –  39 .2001תב"רים שאנחנו סוגרים
אותם .חלקן בגרעון קטן וחלקם בעודף .בסה"כ יש עודף של  1.6מלש"ח ,שחוזר לקרן פיתוח
ועודפי תב"רים ,משם נתקצב תב"רים בהמשך.
החלטה:
לאשר את רשימת התב"רים ,כפי שהוצגו ע"י גזבר המועצה.
מאושר

עמוד  2מתוך 4

hahca

בעד – פה אחד
 .3ועדת איכות הסביבה
שלמה :למועצה שלנו אין ועדת איכות הסביבה .ניסינו להקים ולא הצלחנו .לא היו מתנדבים.
לאחרונה אנחנו עוסקים בשתי סוגיות בוערות בנושא איכות הסביבה .ראינו לנכון להקים ועדה.
נושא ראשון – קמינים ותנורי ארובה .ישנה קבוצת תושבים שממש מתנגדת ומבקשת שנחוקק
חוק שיאסור שימוש בתנורי ארובה אלא אם כן הם לפי התקן של המשרד להגנת הסביבה .משרד
הגנ"ס טוען שזה מזיק אבל הרשויות לא מחוקקות את החוק הזה.
הנושא השני – אתר פסולת אל מיניה .יואל עדכן אותנו בשישי על פעילות מחאה שם .מדובר על
אתר פסולת אזורי ,פסולת מיהודה ושומרון מפונה לשם  -בבית לחם ,חברון וגם מהרשויות
השכנות שלנו .האתר הוקם ע"י ממשלת ישראל .מפיץ ריח סירחון שמזיק ומפריע מאוד
לתושבים ,שיצאו למחאה בשבועות האחרונים .כמובן שיש עוד נושאים .אנחנו רוצים להקים
ועדה כזו .פניתי לאלחנן פרומר לקבל על עצמו את ראשות הוועדה ולהרכיב אותה .הוועדה
תתחיל במהלך של בדיקת הנושאים מול הגורמים המקצועיים ותביא לדיון בפורום של המליאה
את המלצותיהם.
מבקש לאשר את אלחנן כיו"ר הוועדה ומבקש מהחברים להצטרף לוועדה .גם משקיפים יכולים
להיות חברים.
אושרית :כמה זה מהותי אצלנו ?
יצחק פ :תלוי באיזה ישוב.
שלמה :יש עצומה של תושבים ויש פניות בנושא .מבקשים לתת כתף ולהצטרף לוועדה .הנושא
חשוב ציבורית .צריך לקבוע את המדיניות שלנו כמליאת המועצה בסוגיות הקשורות גם לנושא
הזה.
החלטה:
אישור אלחנן כיו"ר ועדת איכות הסביבה.
מאושר – פה אחד
 .4דיון בהמלצת ועדת הביקורת
הדיון בנושא זה נדחה לישיבת המליאה הפרונטלית הבאה לבקשת ועדת ביקורת.
 .5האצלת סמכויות לוועד אספר לבניה ולביצוע פרוייקט למגורי סגל באמצעות מבנים
יבילים
שלמה :המועצה מאצילה סמכויות לוועדים מקומיים של היישובים .במסגרת זו אנחנו
מאצילים סמכויות לניהול נושאים מסוימים בישוב .בישוב מיצד אנחנו ניגשים להקמת
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מבני מגורים יבילים באמצעות הישוב .אנחנו צריכים שיופיע בהאצלת סמכויות לא רק
ניהול אלא גם בניה.
שלו :מדובר על ביצוע פרויקטים ,במקרה זה פרוייקט להקמת יבילים ,דרך החטיבה
להתיישבות .האצלת סמכות לוועד המקומי ולא לאגודה .הוועד המקומי הוא זרוע של
המועצה  .הרחבת האצלת סמכויות לא רק לניהול אלא גם להקמת מבנים.
החלטה:
אישור האצלת סמכויות לוועד אספר לבניה ולביצוע פרוייקט למגורי סגל באמצעות מבנים
יבילים
אושר – פה אחד
 .6עדכוני ראש המועצה
שלמה :כפי שעדכנו ,אנחנו מבקשים לקיים את ישיבת התקציב בצורה מסודרת פנים מול פנים
בישיבה רגילה ולא בזום .נקיים ברגע הראשון שיתאפשר .מבקשים מכם להיות גמישים לגבי
מועד הישיבה.

הישיבה ננעלה  :בשעה 19:40
הפרוטוקול נרשם ע"י  :מורית ינון ,מנהלת לשכת ראש המועצה

________________
שלמה נאמן
ראש המועצה
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