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פרוטוקול דיון מישיבה שלא מן המניין מספר  9של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת
 2021שהתקיימה ביום א' ,ז' באלול תשפ"א ( )15/08/2021בשעה 20:30
נוכחים:
שלמה נאמן  -ראש המועצה
חברים:
יצחק פריד – סגן ראש המועצה ,תקוע
זיו חקשוריאן – קידר
יצחק גרינוולד  -אלעזר
יהודה ולד – כרמי צור
עדנה אלמקייס – הר גילה
עמיחי גורדין – אלון שבות
אברהם וייל  -מגדל עוז
אושרית סטבון – אלון שבות
גד כהנא – נווה דניאל
שרון אבני – תקוע
אורי שכטר – סגן ראש המועצה ,ראש צורים
אוריה לוברבוים – משקיף ,שדה בועז
יפה שטרית – מנכ"לית המועצה
סגל:
שלו קיים – גזבר המועצה
שי צפורי  -מבקר המועצה
הושעיה הררי – מנהל אגף תאום ובקרה
יואל סילבר – מעלה עמוס
נעדרים:
חגי שמואלי – כפר עציון
אלחנן פרומר – מיצד
מוטי הלר – משקיף איבי הנחל
עדי סמואל – נוקדים
איתן שאער – משקיף ,שדה בר
אילנה פקטור – משקיף ,פני קדם
ערן דגני – משקיף ,כפר אלדד
מוריס דהאן – משקיף ,קידר דרום
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה .9-21
 .2בחירת רב אזורי.
 .3תב"רים.
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 .4פתיחת חשבון בנק חשבון בנק לשלוחת הפסגה -מוסד הכשרת מורים של משרד החינוך.
 .5עדכוני כוח אדם
 .6עדכוני ראש מועצה
אישור פרוטוקול ישיבה 8-21
.1
שלמה :מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה קודמת.
החלטה:
אישור פרוטוקול ישיבה 8-21
מאושר  -פה אחד
החלטה:
בעקבות הדיון בהתנגדויות לתב"ע של פני קדם בוועדת תכנון ובניה מליאת המועצה מסמיכה
את הנהלת המועצה לעשות את כל שביכולתה מול היזם ומול הישוב כדי למזער את הפגיעה
במשפחות הוותיקות בישוב.
מאושר – פה אחד
 .2בחירת רב אזורי
שלמה :כפי שידוע לכם ,עסקנו בנושא הרב האזורי בשנה האחרונה .ועדת האיתור בראשה עמד
הרב עמיחי תציג את התהליך ואת המסקנות.
עמיחי :אני אסיר תודה לחברי הוועדה – אילנה פקטור ,יצחק פריד ,יהודה ולד ,אוריה לוברבוים,
יואל סילבר ואורי שכטר .היה תהליך מאוד ראוי ונקי .אני מאמין שהתוצאה מכבדת את
המועצה ואת הרב .קיימנו הליך מוקדם בו הגדרנו את אופי התפקיד .לאחר מכן קיימנו הליך
איתור .בשיח השתתפו גם הרב גדעון פרל וגם הרב רפי אוסטרוף ,יו"ר המועצה הדתית .בדיון
עצמו השתתפו רק חברי הוועדה .היו מספר מועמדים ראויים .בחרנו להביא לאישור המליאה את
הרב יוסף צבי רימון .הרב רימון גר באלון שבות  25שנים .ראש בית המדרש הגדול של מכון לב.
הקים ארגוני חסד ,שהבולט ביותר בהם הוא הסיוע למגורשי גוש קטיף .הקים מיזמים של לימוד
תורה ,שהמוכר ביניהם הוא "רצים למשנה" .חששנו מכך שלא יהיה לו זמן בנוסף לכל עיסוקיו
הרבים .הבחירה בו משמעותה שאנחנו מעדיפים אדם עסוק ומלא אנרגיה .גם בזמן היותר
מצומצם שיוכל להקדיש לטובת הנושא תרומתו תהיה רבה ומשמעותית.
יהודה :גם היום חלק ניכר מהפעילות שלו היא לטובת גוש עציון .הרבה מהדברים שהגדרנו
בתפקיד הוא כבר עושה בפועל.
עמיחי :חשוב להבהיר שאין לנו תקן של משרד הדתות עבור תפקיד רב אזורי אבל עמדת ועדת
הבחירה שהמועצה צריכה לשלם היקף של חלקיות משרה.
שלמה :אכן הוועדה המליצה על כך אך לא קיבלנו החלטה .מדובר בתפקיד התנדבותי בשלב הזה.
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עמיחי :נראה לי לא ראוי ולא מכובד לבקש לעשות תפקיד כזה בהתנדבות.
שלמה :הלוואי שנצליח לקבל תקן ממשרד הדתות כפי שיש במועצות אזוריות .אנחנו מנסים כבר
שנתיים אבל לא היה תקציב למדינה לכן לא נפתחו תקנים .כמובן צריך לזכור שברגע נקבל תקן
למשרד הדתות ישנו נוהל מסודר של הליך בחירה משלו שנצטרך לעמוד בו.
יצחק פ :תודה רבה לרב עמיחי שניהל וניצח על התהליך .התהליך היה גם מבוקר וגם מכובד .גם
מבחינת הדיסקרטיות וגם ביחס לרבני הוגש ורבני היישובים .נפגשנו עם רבני היישובים ,הצגנו
את התהליך .אין פה כפיה על מערכת שקיימת .גם בהגדרות התפקיד שנקבעו במליאה .הרב
האזורי לא מנהל את רבני היישובים ולא את המועצה הדתית .אנחנו ממנים דמות רבנית אזורית.
יש כאן משהו נקי ומדויק.
מבחינת התוצאה אני חושב שהתוצאה ראויה.
יצחק ג :חשוב מאוד עניין הפרסום של התוצאה הזו.
אוריה :בתור מי שלא הכיר אף אחד מהמועמדים לפני ,היו מועמדים מאוד מרשימים .בחירה לא
פשוטה בכלל .חייב לציין את חברי המליאה שידעו על התהליך ושמרו על דיסקרטיות במה שהיה
צריך כדי לכבד את התהליך .תודה ליו"ר הוועדה.
גד :מה מסגרת התפקיד שלו ?
שרון :כיוון שהצטרפתי באיחור של מספר חודשים אל החברים במליאה ,לא נכחתי בתחילת
השלבים של הקמת וועדת האיתור ,חסר לי מידע לגבי מהות התפקיד .אשמח לדעת מה מטרת
התפקיד ומהן סמכויות הרב האזורי ללא קשר למועמדים ,מה מהות ותכלית התפקיד.
עמיחי :יש בגוש עציון מערכת רבנית מרשימה ,שעובדת בצורה מופתית עם הרבה אהבה ,אחווה
ורעות למרות השוני האדיר שקיים בין הרבנים .גוש עציון צריכה להתברך במערכת הזו .הדבר
החשוב שעמד לנגד עיניה של הוועדה הוא לא להרוס ולא לפגוע במערכת הקיימת .קיימנו ישיבות
מקדימות עם כל רבני גוש עציון ועם ראש המועצה הדתית והמערכים הקיימים כדי למנוע
עימותים.
קיבלנו החלטה במליאה שקודם נמלא תקנים ליישובים שחסר להם תקן רב ורק אחר כך נפנה
ונבקש תקן לרב אזורי.
שלמה :אם וכאשר נקבל תקן יהיה צורך במכרז ע"פ כללי המשרד לשירותי דת.
שרון :אין תקן בגלל הגודל של היישובים ?
שלמה :לא .יש מספר מסויים של תקנים ,שהוא קטן ממספר היישובים .רב שעוזב התקן נעלם
איתו .בקידר ובאלון שבות כיום הישוב מעסיק את הרב ומשרד הדתות לא נותן תקן .באלון
שבות הרב פרל יצא לגמלאות וכרגע אין תקן .נושא התקנים הוא נושא כאוב.
עמיחי :לרב יש שתי ידיים  -אחת – הסמכות הפורמלית ,השניה זו האותוריטה שלו ,הסמכות
שלו ,איך אנשים מתייחסים אליו .זה החלק העיקרי .בנוסף יש נושאי פסיקת הלכה למועצה או
לבתי הספר האזוריים.
גד :להנהלת המועצה ? לחברי המועצה ?
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שלמה :לדוגמא שנת שמיטה שמתקרבת ,יש לנו אזורים שהגינון בהם באחריותנו .רב אזורי יוכל
לסייע לנו להתמודד עם השאלות ההלכתיות כנ"ל לגבי עבודה בשבת במוקד הביטחון.
אברהם :אם היו מבקשים ממני זה השם הראשון שהייתי מעלה ואני מברך על כך .לא הייתי
מעורב בתהליך .אני סומך על הרב רימון שידע לתת מענה מתאים.
האם בשיח הוועדה כיוונה אותו לתחומי אחריות מסויימים ? האם אנחנו נותנים לו יד חופשית ?
עמיחי :אני לא חושב שנכון להגביל.
גד :האם הובהרו נושאי הסמכות ?
יצחק פ :פרסמנו מסמך מקדים מה הם תפקידיו ומה מחוץ לתפקיד עוד לפני הליך הבחירה.
האדם עושה את התפקיד .יש הרבה אי הגדרות בתוך התפקיד הזה וחלק מהבחירה היה לבחור
אדם חכם שידע להתנהל בתוך זה.
אנחנו בוחרים אדם שידע לעשות את התפקיד הזה יותר ממוקד במה כן להיכנס ובמה לא.
יצחק ג :בחרת במישהו שהוא איש הלכה מובהק.
שלמה :ואיש מעשה.
יצחק ג :אכן .איש הלכה ואיש מעשה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את מיניו של הרב צבי יוסף רימון לרב אזורי לגוש עציון
מאושר  -פה אחד.
שלמה :אוסיף כרגע ,לאחר סיום התהליך ולאחר הבחירה שלנו פה אחד ברב רימון ,שלא מדובר
כאן בעוד הצבעה שגרתית של מליאת המועצה אלא אולי באחת מההחלטות המשמעותיות לחיי
הרוח של גוש עציון .הצלחה גדולה לרב יוסף צבי ,הצלחה גדולה לכולנו !
 .3תב"רים
שלו :אין פתיחה וסגירה של תב"רים .מדובר בשינויים בתב"רים קיימים שאתם כבר מכירים.
פרויקטים ביטחון – קיבלנו  150אש"ח נוספים 50 .אש"ח עבור שיקום מוקד ו –  100אש"ח עבור
גנרטור לתאורת בת עין וראש צורים .אין השתתפות מועצה.
תב"ר נוסף  -תכנון תב"עות ע"י הרשות באמצעות תקציב של משרד השיכון .קיבלנו תוספת של
 1.3מלש"ח לתכנון גבעות דרום ובת עין מערב ,הרחבת חוזים קיימים .לא נדרש מצ'ינג לצורך
התכנון .בכל תקציבי תכנון יש לנו תקורות.
גד :מה הסטטוס של התב"ע ?
שלו :קיבלנו תקציב לתכנון .נוכל להתקדם.
עמיחי :כמה יח"ד ?
שלמה :יכול להגיע ל –  11,000יח"ד בגבעות ובת עין מערב יחד.
החלטה:
אישור תב"רים כפי שהוצגו ע"י גזבר המועצה
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מאושר – פה אחד
 .4פתיחת חשבון בנק חשבון בנק לשלוחת הפסגה -מוסד הכשרת מורים של משרד החינוך
שלו :מדובר בתוכנית של משרד החינוך להכשרות מורים  -מרכז פסגה .הצלחנו בעבודה
מאומצת לפתוח מרכז פסגה בגוש עציון כדי לאפשר למורים של הגוש מקום להשתלמויות.
בעבר המרכז היה רק בקריית ארבע ובשנתיים האחרונות נפתח גם באפרת .השנה המרכז
יפתח בבי"ס אפיקים (אוריה לשעבר) .מדובר בסמל מוסד כמו בית ספר .לבקשת מנהל
הפסגה ,הם מעוניינים בחשבון בנק נפרד עבור מרכז הפסגה בגוש עציון .לצורך כך הם
צריכים את אישור המליאה לפתוח חשבון בנק.
מורשי החתימה בחשבון:
 .1מנהל עופר גרינבאום ת.ז055936272 .
 .2סגנית ציפורה מימון ת.ז 0691738700
 .3שלו קיים ת.ז 317705168
גד :מה משמעות החשבון ? חייבים חשבון נפרד ?
שלו :הם מקבלים כסף ממשרד החינוך.
יצחק ג :זו הזדמנות לפתוח אצלנו פסגה .זה דבר חשוב .משרד החינוך ישקיע.
החלטה:
אישור פתיחת חשבון בנק עבור הפסגה .ואישור מורשי החתימה בחשבון
מאושר פה אחד.
 .4עדכוני כוח אדם:
יפה :התבקשנו ע"י משרד הפנים לאשר במליאה את שכר מהנדסת המועצה
הגדרת  50%המשרה של מהנדסת במילוי במקום למקסימום  6חודשים בשכר של 85% -
משכר מנכ"ל.
שתי משרות נוספות באגף שירותים חברתיים :
א  .יו"ר ועדה לתכנון וטיפול באגף שירותים חברתיים  -הגדלת המשרה מ –  75%ל – ,80%
במימון יחסי של משרד הרווחה.
ב  .עו"סית משפחות במרכז הגוש– אנחנו מבקשים הגדלת המשרה מ –  50%ל –  ,75%בשל
גידול במספר המשפחות המטופלות באגף ,כמובן מקבלים את החלק היחסי ממשרד הרווחה.
החלטה:
הגדרת  50%המשרה של מהנדסת במילוי במקום למקסימום  6חודשים בשכר של 85% -
משכר מנכ"ל.
מאושר  -פה אחד.
אישור הגדלת  2המשרות באגף לשירותים חברתיים
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מאושר – פה אחד
שלמה :כמו בשנים קודמות ,עדכון לגבי התחייבות מקור חיים בהסכם הפיתוח מול המועצה.
אבקש משלו לתת עדכון סטטוס.
שלו :נכון לאמצע שנת  2020החוב של מקור חיים כלפי המועצה בגין פיתוח עמד על  1.65מלש"ח.
הוחזר השנה סכום של חצי מלש"ח .הישיבה עומדת בהסכם .המוסד נמצאת כלפי המועצה כעת
ביתרת חוב של  1.15מלש"ח.

הישיבה ננעלה בשעה 22:15
הפרוטוקול נרשם ע"י  :מורית ינון ,מנהלת מוקד ופרוייקטים
________________
שלמה נאמן
ראש המועצה
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