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  11221122לשנת לשנת האזורית גוש עציון האזורית גוש עציון של מליאת המועצה של מליאת המועצה   2121דיון מישיבה מן המניין מס' דיון מישיבה מן המניין מס' פרוטוקול פרוטוקול 

  כפר עציוןכפר עציוןמרכז המבקרים במרכז המבקרים בבב, , 11:2111:21( בשעה ( בשעה 31122311221132321212תשע"ד )תשע"ד )  טבתטבת  '', כ, כשנישנישהתקיימה ביום שהתקיימה ביום 

 

 נכחו:

 ראש המועצה -מר דוידי פרל  חברים:

 סגן ראש המועצה, תקוע –מר משה סוויל 

 אלון שבות – מר עזרא רוזנפלד

 נוקדים –גב' תמר פינטו 

 מצד -מר אלחנן פרומר 

 נווה דניאל –מר עמי מקובסקי

 הר גילה  –מר אלי דרור 

 מעלה עמוס –מר פנחס יופה 

 כפר עציון -מר אפרים סומך 

 אלעזר –גב' דניאלה וקסלר 

 מגדל עוז -מר יאיר כהנא 

 כרמי צור  –מר בועז קולומבוס 

 ןבת עי -מר יואב בינט 

 ראש צורים -מר גדעון שינדלר 

 

 מנכ"ל המועצה -מר רועי וולר סגל:  

 גזבר המועצה -מר ענבר לוין  

 מבקר המועצה -מר שי צפורי  

 מהנדס המועצה –מר איציק רוזנברג  

 

 נעדרו:

 אלון שבות –רותי ליברמן  גב'    : חברים

 קידר –מר צביקה ראובן 

 

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה: וקולרשם פרוט
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  :על סדר היום

 .99אישור פרוטוקול מליאה מס'  .א

 (99-9429020399דיווח ראש המועצה על התמודדות המועצה עם סופת השלגים ) .ב

 אישור תמיכות .ג

 שינוי בעלי זכות חתימה .ד

 שינויים בתקציב .ה

 תב"רים. .ו

 ירות פסיכולוגי משלים.אישור ש .ז

 שונות. .ח

 
 

 דיון:

 :של מליאת המועצה 22אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  .א

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

  של מליאת המועצה האחרונה.  99פרוטוקול מס' היום נשלח אליכם 

 אושר פה אחד. – 22לטה: פרוטוקול מליאה מס' הח

 

 (22-2132131122דיווח ראש המועצה על התמודדות המועצה עם סופת השלגים ) .ב

 דוידי פרל, ראש המועצה:

 התחוללה סופת שלגים באזור גוש עציון וירושלים.  99-9929020399בימים 

מספר הערכות מצב ופעולות  , ביצעה המועצה0399במסגרת ההכנות לחורף, החל מחודש אוקטובר 

לחיזוק התשתיות, לשם הגדלת יכולת ההתגוננות והשרידות של הישובים והתושבים. מספר ימים 

 לפני הסופה, נערכו ישיבות הכנה של המועצה, וניתנו הנחיות מתאימות לישובים ולבעלי תפקידים.

 

ות התבססו על מוקד עבודת המועצה וההיערכ עם תחילת הסופה, המועצה עברה למתכונת שלג.

המועצה הפעילה את כל המכלולים הרלוונטיים להתמודדות, כולל הפעלה מלאה גילה. -חיזוי בהר

של מזכירי הישובים, היחידה לעבודה קהילתית, צוותי החירום היישוביים, צוותי פינוי צירים 

 כלי צמ"ה(, ועוד. 93ראשיים )

 

, בה הוחלט לדחות את פתיחת יום 39:33בשעה  90290299הערכת מצב ראשונה נעשתה ביום 

הוחלט לבטל יום הלימודים בכל מוס"ח  3:33. בשעה 93:33הלימודים בכל מוס"ח במועצה לשעה 

 במועצה.

 

במהלך הסופה, נותקו כל יישובי המועצה מתשתיות החשמל. חמשה ישובים נותרו ללא חשמל 

 רים של חברת החשמל.במשך ארבעה ימים, ללא קבלת סיוע חיצוני, עד הגעת גנרטו

 

ישובים שהיו מנותקים מחשמל סבלו גם ממחסור במי שתיה, כתוצאה מקריסה של תשתיות 
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המועצה פרסה עוקבי מים  -חברת "מקורות" וחברת חשמל. במקומות שבהם היתה גישה 

 בהתאם.

 

גלית מספר ישובים נותקו כליל מגישה רמרבית הישובים סבלו מניתוק ונזקים לתשתיות טלפוניה. 

פינתה המועצה יחד  99290ביום  או רכובה, במשך ארבעה ימים עד לפילוס הגישה בכלים מיוחדים.

 043-פינוי של כ –עם חטיבת עציון את הישוב מיצד לבית הארחה בית וגן ולביס"ש כפר עציון 

 תושבים.

 

  .לחשמל ולמים, באופן זמני או קבועחוברו כל ישובי  99290ביום 

 

ניתן דגש על שותפות בקבלת החלטות עם הצבא, המשטרה טף עם מועצות שכנות. התקיים שיח שו

 ומע"צ.

 

מערכת החינוך פעלה במתכונת חירום, בהתבסס על יכולות, כח האדם ומבני הציבור הקיימים 

 בישובים. בנוסף, התקיימו פעילויות בישובים במסגרת המתנ"ס. 

 

ף, מוקד שלג נפתח במועצה ותפקד ברציפות עד . בנוס939בנוסף למוקד הביטחוני, הופעל מוקד 

הודעות ומידע ניתנו לתושבים באמצעות אתר האינטרנט של המועצה, מוקד . 9329020399ליום 

939 ,SMS .לתושבים, פייסבוק, ועוד 

 

המועצה קיבלה סיוע משמעותי מהמשרד להגנת העורף, באמצעות "דחיפת" ציוד חירום למפונים 

 ציוד חיוני להפעלה בחירום.    –ום, ציוד מיגון, אוכל ומים, גרור וכיוצ"ב( ולמתפנים )תנורי חימ

 

  –נזקים 

לא פינוי בגין נזקים -הוצאות ההפעלה הישירות של המועצה בגין הפעולות שנערכו בשלג   .9

 ₪.  מיליון  9.0-למעלה מ –ישירים ו2או עקיפים 

 אלש"ח. 330-למעלה מ –הערכת הנזקים למרכיבי הביטחון  .0

 מלש"ח. 7-למעלה מ –ם וביוב , מבני חינוך ותשתיות כבישים, מינזקים למבני ציבור .9

 אלש"ח. 333-למעלה מ –הערכת פינוי הגזם  .4

 

  –פערים קריטיים 

כיום, לא קיים מרכז הפעלה לחירום במועצה )או כל חדר ממוגן(.  -מרכז הפעלה לחירום  .9

בסופה הורגש החוסר המשמעותי במרכז הפעלה. נדרש בינוי והצטיידות של מרכז הפעלה 

 מלש"ח; התוכניות קיימות במועצה. 0בחירום, בעלות של 

יעדר חשמל ותשתיות טלפוניה, כיום, בה -ציוד קשר ותקשורת עם הישובים ובעלי התפקידים  .0

המועצה משתמשת ברשת הקשר הצה"לית מול הרבש"צים בלבד, באופן חלקי, גלוי ובלתי 
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 יתקבל מהמשרד להגנת העורף. –מאובטח. נדרש גרור חפ"ק במזרח הגוש 

צורך בהמצאות ציוד חירום בכמות  –התבססות על הרשות כ"לבנת היסוד" בהגנה על העורף  .9

 סייה, ולאוכלוסייה נקלטת, ופריסתו בישובים עפ"י החלטת הרשות. רלוונטית לאוכלו

עד להגעת הגנרטורים לתחומי המועצה עבר המון זמן,  –הצבת גנרטורים בתחומי המועצה  .4

 הצבה של גנרטורים בתחומי המועצה יקצר את הזמנים באופן משמעותי.

וברים לגנרטורים. חלק ממתקני מקורות אינם מח–חיבור גנרטורים לכל מתקני מקורות  .9

 הוגשה בקשה בנושא לרשות המים ולמקורות.

  החירום הישוביים.העצמת צוותי  .9

 

 תמיכות אישור  .ג

 ענבר לוין, גזבר המועצה:

עתה לאחר הגשת החומר מוגש לאישורכם מליאת המועצה אישרה בעבר התבחינים לתמיכות , 

 :התמיכות שאושרו

 ;₪ 003,333קרן גוש עציון  .1

 ;₪ 093,333  מועצת יש"ע .2

 .פה אחד, החלטה : מאושר

 

 שינוי בעלי זכות חתימה .ד

שנפתח לצורך הניהול  שני החשבונות מורשי החתימה ב וסיף בביה"ס ראשית, אנו מעוניינים לה

סיף להוהעצמי, לאור העובדה שהמזכירה נמצאת בשמירת היריון ולאחריה חופשת לידה. לפיכך, יש 

  .כמורשית חתימה בשני החשבונות - 39097039את גב' קלין נעמי ת.ז 

 החלטה : מאושר פה אחד

 

 שינויים בתקציב .ה

 הביצועוזאת לאור  0399גזבר המועצה הציג והסביר על ההצעה לשינוים בתקציב המועצה לשנת 

       עוד השנה. םמי מענקי גדוליוצפי לקבלת סכבתקציב ביחס לאומדנים שהיו בעת הכנת התקציב ו

                                                                                                                                              (רצ"ב כנספח לפרוטוקול)

 פה אחד, החלטה : מאושר

 

 תב"רים       .ו

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

 אושר, פה אחד.החלטה: 
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 שירות פסיכולוגי משלים     .ז

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

שירות פסיכולוגי משלים  -במסגרת הרחבת השירות לתושבים אנו מתחילים בהקמת שפ"מ

נים לילדים )בתשלום(. מתוך העבודה בשטח עולה צורך במרכז הנותן שירותים פסיכולוגים שו

, לחכות זמן ארוך למקום פנוי במקומות ציבוריים או לשלם לנסוע לירושלים והוריהם בלי הצורך

 סכומי כסף גבוהים למטפלים פרטיים. 

 

מטרת השפ"מ היא לתת מענה פסיכולוגי יעיל ומותאם, שאינו מוגדר בסל השירותים הבסיסי של 

הפעילות בשפ"מ תהיה י העבודה השוטפים. ל בזמן ובעומסהשירות במסגרות החינוכיות המוגב

 מעבר לשעות העבודה הרגילות של הפסיכולוגים במוסדות החינוך.

 

 תעריפי השפ"מ יתבססו על התעריף הממשלתי לשירותים פסיכולוגים והגבייה תיעשה דרך המועצה. 

וספים בשלב הראשון השירות יעסוק באבחונים, אך מטרתנו העתידית היא לתת בהמשך שירותים נ

-הדרכות הורים, טיפולים משפחתיים, טיפולים פסיכולוגים לילדים ונוער, טיפול קוגנטיבי -כגון

 פידבק ועוד.  -(, טיפול בביוCBTהתנהגותי )

 

 שונות  .ח

 :עדכון בחירות .1

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

נווה  בישובים אלעזר )מליאה(, -סה"כ קלפיות  0יוצבו  0429020399בבחירות הקרובות ביום 

דניאל )מליאה(, הר גילה )ועד מקומי ומליאה( וקידר )ועד מקומי(. הצבעת חיילים התקיימה 

 .מאד בהיענות נמוכהבבניין המועצה, בימים שישי ומוצ"ש השבוע, 

 אנחנו ערוכים לבחירות בצורה מלאה ומיטבית.

 

 ודיוני תקציב:  1121הכנת ת"ע  .2

כל חברי ליומיים אלה הוזמנו  .דיוני תקציב ותוכניות עבודהיומיים ערוך נ 03-9329020399בימים 

 לשריין את התאריכים. העומדים לבחירות, , וכן ביקשנו מהמועמדים למליאה המליאה

 

 

 12:22הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

                   

 רועי וולר                דוידי פרל  

  מנכ"ל המועצה                    ראש המועצה         


