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פרוטוקול דיון מישיבה מן המניין של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2021
שהתקיימה ביום א' ,י"ח שבט תשפ"א ( )31/01/2021בשעה 18:00
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
איתן שאער – משקיף ,שדה בר
יצחק גרינוולד  -אלעזר
עדי סמואל – נוקדים
אושרית סטבון – אלון שבות
אברהם וייל  -מגדל עוז
אילנה פקטור – משקיף ,פני קדם
אוריה לוברבוים – משקיף ,שדה בועז
סגל:

יפה שטרית – מנכ"לית המועצה
שלו קיים – גזבר המועצה
שי צפורי  -מבקר המועצה

נעדרים:

צביקה נמט – נווה דניאל
זיו חקשוריאן – קידר
יואל סילבר – מעלה עמוס
יהודה ולד – כרמי צור
אופיר כהן – משקיף איבי הנחל
ערן דגני – משקיף ,כפר אלדד

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת המליאה 1-21
שלמה :ע"פ הנוהל ,אנחנו מבקשים לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת.
החלטה:
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  1לשנת 2021
מאושר – פה אחד
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 .2אישור תברים:
שלו :בכדי לאשר תב"רים יש תהליך שצריך לעבור מול משרד הפנים .בסוף שבוע שעבר קיבלנו
הודעה שכל התב"רים שאישרנו בישיבות מליאה שהתקיימו בזום ,בשל המצ"ב ,אנו נדרשים
לאישור מחודש בישיבה פרונטלית .אציג בקצרה את התב"רים שכבר אושרו וגם מספר קטן של
תב"רים חדשים וכן שינויים בתב"רים קיימים.
פרוייקטים ביטחון -אישרנו את התב"ר בעבר .ישנן מספר תוספות .קיבלנו מצלמות למגדל עוז
בסכום של  800אש"ח ללא השתתפות של הרשות .קיבלנו סכום של  120אש"ח לשיקום דרך
ביטחון נוקדים ללא השתתפות הרשות .בנוסף שיקום מגורי הגנ"ש ,דורש  50%מצ'ינג שלנו.
תכנון ראש צורים – בעבר אישרתם תב"ר אחד של שני הסכומים יחד ממשרד השיכון .לצורך
ניהול טוב יותר של הפרוייקט הפרדנו לשני תב"רים שונים .מדובר באותו סכום.
תוספת כביש גישה לשדה בר  900אש"ח .השתתפות של  .10%כביש גישה של כפר עציון כולל
סידור הסובה ומפרצים קרוב ל –  1.6מלש"ח .מצריך השתתפות של כ .₪ 171,000 -
מבחינת הגדלה והקטנת תב"רים – אין שינוי ממה שכבר אושר בישיבות הקודמות.
ישנם חמישה תב"רים שנלקחו עבורם הלוואה ב –  2019בסך של  5.7מלש"ח .אנחנו מסדרים
רישומית את החלק של ההלוואה .להזכירכם מדובר בכספים שהוקצו לטובת גן בתקוע ,בגן כפר
אלדד ,פיתוח אזורי  ,2018שיפוצי קיץ  ,2019תכנון של שני איזורים ע"י הרשות באמצעות משרד
השיכון.
במהלך  2020לא לקחנו הלוואה.
הגדלות של תב"רים– ממשרד השיכון .אין מצי'נג של הרשות .-הגדלת תכנון עבור תב"עות
קיימות – משואות יצחק ,כרמי צור ,מיצד ,נתיב האבות וגבעות.
סגירת תב"רים – מצ"ב רשימה של  39תב"רים שאישרתם לסגור בישיבה הקודמת .אין כאן
שינוי.
החלטה:
אישור תב"רים ,כפי שהוצגו ע"י גזבר המועצה
מאושר – פה אחד
 .3הנצחת מושקו ז"ל
שלמה :אני מבקש להעלות הצעה לסדר היום שקשורה לפטירתו של יקירנו מושקו .מבקש שנדון
בנושא ההנצחה שלו .אנחנו צריכים לייצר לו הנצחה ראויה אצלנו בגוש.
מושקו היה חבר קבוצת משואות יצחק לפני תש"ח .איש רב פעלים .התחיל את ההתיישבות בגוש
עציון .לקח על עצמו את המלאכה של יצירת "רוח גוש עציון" לכלל מדינת ישראל .התחיל לפעול
מייד עם שחרור הגוש במטרה לחזור לגוש .איש מעשה ודמות שעמדה מאחורי כל מפעל בגוש וגם
מאחורי מפעלים של הציונות הדתית .ממקימי ישיבת הר עציון .יו"ר הנהלת הישיבה .יו"ר
מכללת הרצוג .ייסד את העיר אפרת והיה ראש העיר הראשון .היה שותף להגעתו של הרב ריסקין
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עם הגרעין שלו .הקים את ישיבת אור עציון .המשיך לפעול ללא לאות לאורך כל חייו .ישנם שני
פרוייקטים שבהם הוא שהיה מעודכן בכל פרט – שכונת משואות יצחק הישנה ופינוי בינוי
בחטמ"ר.
כל פעילותו הייתה בענווה וצניעות מדהימים .עד הרגע האחרון פעל בצלילות ובחדות והיה
מעודכן על המצב בשטח .אחת מדמויות המופת של הציונות הדתית .הגשנו אותו כמועמד לפרס
ישראל .יותר מהראוי להנציח אותו גוש עציון.
כבר עלו כמה רעיונות לדוגמא  -לקרוא לכביש המנהרות על שמו ,או לכביש  ,367או לשכונה
החדשה במשואות יצחק.
עמיחי :בעניין נושא הפינוי בינוי של החטמ"ר והידברות עם הצבא בנושא היה לי קשר הדוק עם
מושקו .התרגש ששמע כשהמליאה אישרה את השכונה במשואות יצחק .אני חושב שאנחנו
צריכים לקבל על עצמנו מחוייבות לפיתחו ולשגשוגו של גוש עציון.
שלמה :זו ההנצחה הראויה .מועצה יכולה לקרוא שמות לרחובות ,לשכונות .להמליץ למשרד
הפנים לשנות או לקבוע את שמות היישובים .למועצה אין סמכות בכלל בכבישים הבינעירוניים.
מציע שנקבע שאנחנו רוצים להנציח את מושקו באפשרויות ובמקומות שאנחנו מוסמכים לכך.
יש לנו ועדת הנצחה שנבחרה ע"י המליאה .מציע שהוועדה תביא הצעות אולי לקראת ה – 30
לפטירתו .אולי נפנה לציבור להציע הצעות להנצחה ונדון בזה במליאה הבאה.
ועדת הנצחה היא ועדת מליאה .כל אחד מהמליאה יכול להשתתף .רצוי שהוועדה תפנה לאנשי
ציבור בגוש עציון.
אושרית :מבורך ובאמת מתבקש.
חגי :אולי נכון לשנות את השם תוכנית האב של מרכז הגוש  -לתוכנית מושקו .זו תהיה אמירה
חשובה.
עמיחי :יש ערך בלעשות משהו מחר בבוקר.
שלמה :מתוך שיחות רבות איתו הוא חותם לגמרי על תוכנית האב.
יצחק ג:אנחנו יודעים מה מתכננים באפרת ?
שלמה :הם מוסמכים בתוך העיר שלהם.
עמיחי :אולי תהיה פניה משותפת לגבי כביש.
שלמה :בשמחה ,זה מה שעשינו ביחד עם מועצת הר חברון לגבי כביש לוינגר.
אושרית :אולי לחשוב על אירוע משמעותי ל – ? 30
עמיחי :מי יו"ר ועדת הנצחה ?
יפה :רפי טוויל עזב את המליאה והוא היה היו"ר.
עמיחי :מציע למנות את אושרית סטבון ליו"ר ועדת הנצחה.
שלמה :הצעה של חגי לקרוא לתוכנית אב למרכז הגוש – תוכנית מושקו .מה דעתכם ?
יצחק פ :בוא ניתן לוועדה לעבוד וזו תהיה גם הצעה לוועדה.
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החלטה:
להנציח את מושקו ז"ל בשכונת משואות יצחק ולפנות לציבור לקבלת רעיונות נוספים בתחומי
המועצה ומסמיכים את וועדת ההנצחה לטפל בנושא ,לעבד את כל הרעיונות שיבואו הציבור.
בחירת אושרית סטבון ליו"ר ועדת הנצחה.
מאושר  -פה אחד.
 .4עדכוני ראש מועצה
שלמה :ברכות לצביקה נמט אשר נבחר לשמש חשר וועד הישוב נווה דניאל .כיון חבר וועד לא
יכול להיות גם חבר מליאה וחייב לפרוש ללא דיחוי ,היועמ"ש פנה אליו בבקשה לקבל החלטה
האם להישאר בוועד או במליאה.
שלמה :יש התעוררות גדולה בתחום קליטת עליה בעיקר מארצות אנגלו סקסיות .ברמה של
עשרות פניות למועצה של קהילות שרוצות להגיע .מדובר על קהילות של בין  200-300ויש גם
קהילה של  .1000התחלנו להתקדם עם שתי קהילות ואנחנו רואים שזה תופס תאוצה .יצרנו
קשר עם ההסתדרות הציונית העולמית ,הסוכנות וקק"ל .החלטנו לקחת פרוייקטור מיוחד
לנושא .חיפשנו מישהו שקשור ויש לו ניסיון בתחום .דיברנו עם אילן רוט ,שהיה סגן מזכ"ל של
בנ"ע עולמי .תושב אלעזר .חבר ההסתדרות הציונית עד היום .העבודה שלו תהיה לרכז את
הפניות ולדבר עם הקהילות .יכול להיות שיתגבש משהו יותר רציני .במועצה יש  3רכזי קליטה
אבל תפקידם הוא בקליטת עליה בפועל ,ליווי של עולים חדשים שכבר נמצאים בגוש .הם לא
עוסקים בהבאת עולים ,זו אינה הגדרת תפקידם .שלושתם עובדים בחצי משרה והם עובדי
המועצה .בע"ה נצליח לקדם פה עליה משמעותית בהקיפה .נזמין את איל לדיון באחת המליאות
הקרובות.
ניהול נושא הקורונה – אתם רואים את הגרפים שאנחנו מוציאים .כמו כל הארץ גם אנחנו בעליה
גדולה .מתחסנים אצלנו בקצב יפה .יש הרבה פניות על מתחמי חיסון ומתחמי בדיקה.
המועצה מגייסת את קופות החולים ,פקע"ר ומשרד הבריאות לבצע את הדברים האלה בשטח
שלנו .יש לנו הקצבה של מספר מתחמים בשבוע .אנחנו מחלקים בין מזרח הגוש ומערב הגוש.
חלק מהמתחמים הם דרייב אין וחלק לא .בחירת מקום למתחם מחייבת התייחסות לצירים,
לפקקים ולנגישות .לגבי חיסונים ,מרגע שמגש חיסונים נפתח אסור לזרוק ואסור לטלטל.
בקופות החולים מדובר על מגשים  100מנות באותו מתחם .אין לנו מרפאות שיכולות לייצר
תשתית כזו ולכן כולם באפרת .פקע"ר עובדים גם על ניידות חיסון אבל אי אפשר לעשות את זה
בחיסונים של פייזר רק בחיסונים של מודרנה .גם שם לאחר פתיחת מגש אסור טלטול ושם צריך
באותו מקום לבצע  50חיסונים .כל מה שאפשרי אנחנו עושים .מבחינת מתחמי חיסונים פחות
אפשרי אצלנו.
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אנחנו מפעילים פרוייקט של חלוקת תווי מזון למשפחות נזקקות.
יפה :מדובר על פרוייקט של מי זכאי להנחה בארנונה של מעל  ,70%חלוקה של משרד הפנים.
בנוסף יש פרוייקט אנשי חיל .כל מאומת בישוב אדום או כתום יוצרים איתו קשר שואלים
לשלומם ומציעים תווי קניה של רמי לוי וערכות משחק לילדים .יש הרבה משפחות שמציעות
לתרום למישהו אחר.
חגי :אפשר לתרום את זה לקרן ?
יפה :כן .חילקנו קרוב ל –  50אש"ח בפחות מחודש .יש עובדת שמתקשרת למי שחזר מחו"ל
ובודקת ששומרים בידוד והכל בסדר ,עכשיו זה קצת פחות קורה בשל סגירת השמיים.
אפשר לתרום את זה לקרן גוש עציון .נעשה בדיקה איך בדיוק.
יצחק ג :הבדיקות בגבעה הצהובה מתקתקות באופן יוצא דופן .ישר כוח גדול.
שלמה :ליצחק פריד ולכל העובדים שמתפעלים את המתחמים.
יצחק פ :אני מעביר את מועדי פתיחת המתחמים גם בקבוצה של המליאה .חשוב לפרסם.
שלמה :גיל הזהב והנוער בהקשר של קורונה .שניהם בטיפול נקודתי .נוער – הנחנו את הגופים
המקצועיים של המועצה לצאת בתוכנית רחבה .צפי ארצי  -גידל של מאות אחוזים בנשירה .חלק
גדול מהילדים כנראה לא יחזרו ללמוד גם כשיתאפשר .גורמי הרווחה,והחינוך שלנו נמצאים
בעבודה מאומצת לייצר תוכנית .הרעיון המקורי בא מאורי .אנחנו עסוקים בזה בהנחיה מפורשת
שלי שלא לחסוך בשום דבר.

הישיבה ננעלה  :בשעה 19:05
הפרוטוקול נרשם ע"י  :מורית ינון ,מנהלת מוקד ופרוייקטים

________________
שלמה נאמן
ראש המועצה
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