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  31313131לשנת לשנת האזורית גוש עציון האזורית גוש עציון של מליאת המועצה של מליאת המועצה   3131דיון מישיבה מן המניין מס' דיון מישיבה מן המניין מס' פרוטוקול פרוטוקול 

  בחדר הישיבות במועצה בחדר הישיבות במועצה , , 31:1131:11( בשעה ( בשעה 33131331313333331313תשע"ד )תשע"ד )  טבתטבת  "ח"ח, כ, כג'ג'  שהתקיימה ביוםשהתקיימה ביום

 

 נכחו:

 ראש המועצה -מר דוידי פרל  חברים:

 תקוע - מר משה סוויל

 אלון שבות - יונתן סנובלמר 

 אלעזר -ימיני  יהודהמר 

 בת עין -אמציה הר שושנים מר 

 הר גילה -רונן מזרחי מר 

 כפר עציון  -אפי סומך מר 

 כרמי צור -אברהם וייס מר 

 מגדל עוז -שמעיה שלו מר 

 מיצד –אלחנן פרומר מר 

 מעלה עמוס -סילבר  יואלמר 

 נווה דניאל  -אורי בנק מר 

 נוקדים -תמר פינטו גב' 

 ראש צורים -גדעון שינדלר מר 

 

 מנכ"ל המועצה -מר רועי וולר סגל:  

 יועמ"ש המועצה –עו"ד עקיבא סילבצקי  

 גזבר המועצה -מר ענבר לוין  

 מהנדס המועצה –מר איציק רוזנברג  

 מבקר המועצה -מר שי צפורי  

 

 נעדרו:

  אלון שבות -מיחי גורדין מר ע    : חברים

 קדר -אסף אלון מר 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :על סדר היום

 הצגת חברי המליאה החדשים; .א
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 סקירת יועמ"ש המועצה על זכויות וחובות חברי המליאה;  .ב

 בחירת סגן ומ"מ ראש המועצה; .ג

 אישור ועדת מכרזים )זמנית(; .ד

 ימי כינוס, מיקום, דרכי תקשורת וכיוצ"ב; –סדרי עבודת המליאה   .ה

 הר גילה; –אישור חברי ועדת ביקורת  .ו

 ;0394אישור תמיכות לשנת  .ז

 ;תב"רים .ח

 שונות. .ט

 
 רועי וולר, מנכ"ל המועצה. רשם פרוטוקול:

 

 דיון:

 :הצגת חברי המליאה החדשים .א

 הציגו את עצמם.וחברי הנהלת המועצה חברי המליאה 

 

 צה סקירת יועמ"ש המוע .ב

עקיבא סילבצקי, יועמ"ש המועצה, סוקר את זכויות וחובות חברי המליאה, עיקרון הערבות 

  והחסרת ישיבות.ניגודי עניינים אפשריים,  ההדדית, תפקידי מליאת המועצה,

 

 בחירת סגן ומ"מ ראש המועצה .ג

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

בצו המועצות האזוריות, לראש המועצה יהיה סגן אחד, אשר ייבחר על פי )א( 99סעיף בהתאם ל

 הצעת ראש המועצה, שאושרה בידי המועצה ברוב חבריה.

 וויל, לסגן ממלא מקום ראש המועצה, בשכר. ראש המועצה מבקש לבחור את מר משה ס

 

הסמכויות המואצלות לסגן ראש המועצה: ממלא מקום ראש המועצה; מחזיק בתיק ההנדסה 

ובתיק התפעול; אחראי על קידום התפתחות הישובים; עידוד הבניה; הגנת הסביבה; כבישים 

אגד, חברות  בנוסף, סגן ראש המועצה ממונה על הקשר עם המועצה הדתית,ותחבורה; 

  התקשורת והטלפוניה, קופות החולים והחטיבה להתיישבות. 

 

במסגרת הבחירה, ישמש משה סוויל כממלא מקומו של ראש הרשות, אם וכאשר ייעדר 

וא חדל לכהן כראש המהמועצה, או אם נבצר ממנו למלא באופן זמני את תפקידו, או כאשר 

 הרשות ועדיין לא מונה במקומו ראש רשות חדש.

גזבר המועצה מאשר כי עלות העסקת סגן ראש המועצה מתוקצבת בתקציב המועצה ) מצ"ב 

 נספח (.

 היועץ המשפטי מאשר שהמינוי והאצלת הסמכויות נעשו כדין
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 אושר, פה אחד. החלטה:

 אישור ועדת מכרזים )זמנית( .ד

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

ת המועצה ועדות. חלק מהוועדות פשר ולסייע לרשות לבצע את פעילותה, מקיימעל מנת לא

 הן ועדות סטטוטוריות, וחלק ועדות רשות.

פיץ אליכם את רשימת הוועדות, על מנת שתשבצו את עצמכם בוועדה נבמהלך החודש הקרוב, 

הרשימה תחזור אלי, על מנת לאשר המתאימה לניסיון, להשכלה ולכיוון שאליו תרצו להוביל. 

 במליאת המועצה הבאה.את ההרכבים 

 

ועדת המכרזים, שתפקידה  –עד  אז, מוצע לאשר כי ועדת החובה ההכרחית לעבודת המועצה 

מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או  להמליץ

תאושר בהרכב זמני של חברי המליאה שכיהנו בקדנציה הקודמת, עד לאישור  -לביצוע עבודה 

משה סוויל; גדעון שינדלר; ואפי  –הרכב ועדת המכרזים )זמנית(  .כל הוועדות הקבועות

 סומך.

 

 :פרל, ראש המועצה דוידי

, על מנת להכיר בצורה טובה במהלך החודשעם חברי המליאה החדשים פגישות אנחנו נערוך 

בנוסף, ייערך קורס של המפע"מ להכשרת חברי מליאה  יותר את החברים ולשבץ בוועדות.

 אותם את עבודת הוועדות, ואנחנו נעשה מאמץ לשבץ כמה שיותר חברים.חדשים וללמד 

 אושר, פה אחד. החלטה:

 

 סדרי עבודת המליאה  .ה

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

מליאת המועצה מתכנסת אחת לחודש, לדיון מן המניין. במרבית המקרים, מוצמד לדיון זה 

, ראש בצו המועצות האזוריות 98דיון של הוועדה המיוחדת לתכנון ולבניה. על פי סעיף 

המועצה קובע את סדר היום של המועצה, והזמנה מועברת לכל ישיבה על ידי מנכ"ל המועצה, 

 והחומרים לדיון, באמצעות הדוא"ל. לרבות סדר היום של הישיבה 

 

בשבוע האחרון של כל חודש, סביב החל מהמליאה הבאה, תתקיים ישיבת המליאה בימי שני, 

טרם קיום הישיבה. ההזמנה שעות  20הזמנה לישיבה יוצאת, לכל המאוחר, . 03:93השעה 

בישיבה, או להודיע על היעדרותכם יוצאת בדוא"ל, ואתם מתבקשים לאשר את השתתפותכם 

 קבלת החומרים לדיון. את לאשר והצפויה, 

 

ל המועצה, אולם מדי פעם אנחנו עורכים ישיבות ככלל, הישיבות נערכות בחדר הישיבות ש

בישובים השונים. במסגרת הישיבות נערך סיור בישוב, פגישה עם היו"ר והמזכיר, ומועלים 

 נושאים שוטפים הקשורים לישוב.
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על מנת להכניס את חברי המליאה לעניינים, ולסקור את הנושאים בהם דנה המליאה בעבר, 

. הקובץ יישלח אליכם החל מהמליאה 0333המליאה, החל משנת יצרנו קובץ ריכוז החלטות 

 הבאה.

 

 הר גילה -אישור ועדת ביקורת  .ו

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

)א( בדיני המועצות האזוריות ביהודה ושומרון, קובע כי המועצה תבחר ועדת ביקורת 993סעיף 

תושבי הישוב הבאים, מבין חברי הישוב. עפ"י המלצת ועד הישוב הר גילה, מוצע לאשר את 

; גב'  יאיר בן ארי; מר יפה שטרית; גב' יניב צפונימר  שאינם חברי ועד, כחברי ועדת ביקורת:

 .אופיר ברגר; ומר אסתר ויינשטיין

 אושר, פה אחד. החלטה:

 

 3132תמיכות לשנת קריטריונים לאישור  .ז

פי שגיבשה אותם הוועדה , כ0394ענבר לוין, גזבר המועצה, מציג את התבחינים המומלצים לשנת 

 המקצועית לענייני תמיכות:

ארגון המאגד מספר רשויות מקומיות ואזוריות באזור בלבד ואשר מבצע פעולות שדולה  .9

 באופן בלעדי למען המועצה וההתיישבות ביש"ע בכלל

 ;שנים 9 –רשאים להגיש בקשות גופים הפועלים למעלה מ 

 בשנה.₪  9,333,333היקף פעילות הגוף אינו פחות מסך 

 

ובכל מקרה לא יותר מגובה התקציב שיאושר לנושא לשנת ₪  9,333,333סך התמיכה : 

0394                         . 

 

עמותה הפועלת לשם גיוס כספים לשם פיתוח גוש עציון בהיקף שעמד בשנתיים  .3

 ₪. 1,111,111האחרונות בממוצע על סך 

 שנים לפחות. 9רשאים להגיש הצעות גופים אשר פועלים 

 

. 0394ובכל מקרה לא יותר מגובה התקציב שיאושר לנושא לשנת ₪  933,333סך התמיכה: 

רשאים להגיש בקשות  מסך הפעילות הכוללת של הגוף. 43%-התמיכה תהיה בסך הנמוך מ

 אך ורק גופים הפועלים זה שנה שנייה לפחות. 

 

עציון ומתן ליווי לישובים  הפועלות להקמה והרחבה של ישובים בגוש תנועות מיישבות .1

 בתחום המועצה ובכלל זה בצד הכלכלי והחברתי.

 שנים לפחות; 9רשאים להגיש בקשות אך ורק גופים הפועלים מזה 

 יישובים בתחום המועצה; 9הגוף המבקש מלווה בשנתיים האחרונות לפחות 

 מסך הפעילות הכוללת של הגוף; 93% –התמיכה תהיה בסך הנמוך מ 

 בשנה.₪  9,333,333ות הגוף אינו פחות מסך של היקף פעיל
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סך התמיכה יקבע לאחר הגשת הבקשות ובכל מקרה לא יותר גבוהה מגובה התקציב 

 0394שיאושר לנושא לשנת 

 

 ]נערך דיון בנושא, בהשתתפות כל חברי המליאה[

 החלטה: אושר, פה אחד.

 

 תב"רים .ח

 רצ"ב כנספח לפרוטוקול(.מציג את רשימת התב"רים )ענבר לוין, גזבר המועצה, 

 אושר, פה אחד.החלטה: 

 

 שונות  .ט

בסקירת נושא אתר ההנצחה בפני המליאה הוסבר כי בעתיד מתוכננת גזבר המועצה, ענבר לוין, 

על הוצאה אפשרית בסך הפעלת האתר ההנצחה באמצעות תאגיד עירוני . גזבר המועצה מעדכן 

 החיזיון.  , במסגרת הפעלת התאגיד שלשנתית  אלש"ח 933של 

  

 

 33:11הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

                   

 רועי וולר                דוידי פרל  

  מנכ"ל המועצה                    ראש המועצה         


