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  31123112לשנת לשנת האזורית גוש עציון האזורית גוש עציון של מליאת המועצה של מליאת המועצה   1111דיון מישיבה מן המניין מס' דיון מישיבה מן המניין מס' פרוטוקול פרוטוקול 

  , בחדר הישיבות במועצה, בחדר הישיבות במועצה31:2131:21( בשעה ( בשעה 31111131123111113112תשע"ד )תשע"ד )כסליו כסליו   גגשהתקיימה ביום שלישי, כ"שהתקיימה ביום שלישי, כ"

 

 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

 אלון שבות –מר רותי ליברמן 

 הר גילה  –מר אלי דרור 

 מעלה עמוס –מר פנחס יופה 

 כפר עציון -מר אפרים סומך 

 אלעזר –גב' דניאלה וקסלר 

 מגדל עוז -מר יאיר כהנא 

 

 מנכ"ל המועצה -מר רועי וולר סגל:  

 גזבר המועצה -מר ענבר לוין  

 מבקר המועצה -מר שי צפורי  

 

 מר בני לוי, מנהל מתנ"ס גוש עציון מוזמנים: 

 

 

 נעדרו:

 קידר –מר צביקה ראובן     : חברים

 כרמי צור  –מר בועז קולומבוס 

 בת עין -מר יואב בינט 

 ראש צורים -מר גדעון שינדלר 

 

  -      סגל:
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  :סדר היוםעל 

 .7, אישור פרוטוקול מס' 93אישור פרוטוקול מליאה מס'  .א

 עדכון ראש המועצה בנושא תחבורה ובטיחות בדרכים. .ב

 החברה לפיתוח גוש עציון בע"מ. גוש עציון; ס"מתנ – 0390 שנת דיווח תאגידים .ג

 אישור תקציב ועד נווה דניאל. .ד

 (.קב"ט מוס"ח וישובים )המשך דיון -9שינוי בתקציב מס'  .ה

 .0399לשנת  9דו"ח רבעון מס'  .ו

 אישור חח"ד )אשראי לטווח קצר( .ז

 .0394אישור צו מיסים )ארנונה( לשנת  .ח

 תב"רים. .ט

 אישור גבעות. .י

 שונות. .יא

 
 רועי וולר, מנכ"ל המועצה. רשם פרוטוקול:

 
 דיון:

 :של מליאת המועצה 11אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  .א

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

הערות מצד של מליאת המועצה האחרונה. עד כה לא נתקבלו  93ליכם פרוטוקול מס' נשלח א

 אף אחד מחברי המליאה.

 אושר פה אחד. – 11החלטה: פרוטוקול מליאה מס' 

 

 :של מליאת המועצה 7אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 

  שלא מאשרים את הפרוטוקול.שלושה חודשים : כבר מקובסקי עמי

 ון בנושא[]נערך די

ך ההחלטה בסעיף ב', כנוסח תיקון ב ,מאושר – 7ישיבה מן המניין מס'  פרוטוקולהחלטה: 

 דלקמן:שההחלטה היא כ

, ובכלל 5131314פנימי וקהילתי בישוב נווה דניאל בעניין תב"ע יים דיון תק"בשלב ראשון י

תועבר הבקשה  זה קיום מפגש במתכונת שהוועד יחליט עליה. לאחר גיבוש עמדת הישוב 

קט. עד ילדיון זה יוגשו הדמיות של הפרוי בוועדה המיוחדת לתכנון ובניה.לדיון חוזר 

להחלטה חדשה של הועדה המיוחדת לתכנון ובניה לא תעביר הוועדה המיוחדת לתכנון 

  ", למועצת התכנון העליונה.341113112ובניה את החלטתה מיום 

 

  עדכון ראש המועצה בנושא תחבורה ובטיחות בדרכים .ב

 אש המועצה: דוידי פרל, ר

כידוע לכולכם, צומת הכניסה לישוב אלעזר מסוכן. מאמצים של מספר שנים לא הצליחו עד 
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כה, ולאחרונה נהרגה, בעת החציה, נופר שמעון מהישוב. הישוב לקח על עצמו, יחד איתנו, 

 לשפר את הנושא ואנו פועלים במספר מישורים. 

  

והבטיחות בדרכים, על מנת, בין היתר,  רהביום ה' הקרוב תהיה ועדת חריגים במשרד התחבו

. הישוב והמועצה הזמינו חוו"ד מהנדס תנועה ובטיחות. להגדיר את הצומת כ"מוקד סיכון"

צריך לזכור כי הקריטריונים נוקשים, ואני מקווה שהנתונים שאנו מעלים ישפיעו על קבלת 

גבור, ואנחנו מכינים החלטה בכיוון הנכון.  מכל מקום, ההסברה והחינוך צריכים לקבל ת

 תוכנית לביצוע.  

 

 מתנ"ס גוש עציון; החברה לפיתוח גוש עציון בע"מ – 3113דיווח תאגידים שנת  .ג

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

כחלק מחומר הרקע למליאה הקודמת, העברתי אליכם את הנחיית רו"ח דודו ספיר, מנהל 

על הרשות  ה,בהתאם להנחי .902120399אגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים מיום 

במועצת הרשות המקומית, של  0390לשנת  יםלקיים קיום דיון בדין וחשבון על מצב התאגיד

, מתנ"ס גוש עציוןכל התאגידים שבאחזקת הרשות המקומית. במועצה, הדברים רלוונטיים ל

  בו אחזקת הרשות חלקית. 

 

עצה סבור כי דרישת משרד הפנים אינה יועמ"ש המו, לחברה לפיתוח גוש עציון בע"מבאשר 

על ו מכל מקום, לשם הזהירות בלבד. , שכן החברה אינה באחזקת הרשותחלה במקרה זה

מנת לקיים את הוראת משרד הפנים, יסקור יו"ר החברה לפיתוח גוש עציון בע"מ, את דו"ח 

 .0390מצב התאגיד לשנת 

 

 דיווח מתנ"ס גוש עציון:

 בני לוי, מנהל המתנ"ס: 

רכזת קהילה לכל ישוב, המעלה את צרכי התושבים, לפי  -מציג את נושא ה"חליפה הישובית" 

 פילוח האוכלוסייה, וקביעת סדרי העדיפויות, יחד עם הגורמים השונים במועצה. 

 מלש"ח בשנה. 0-ע"י המועצה בסך למעלה ממתוקצב  –מתייחס למצב הכספי של המתנ"ס 

 

 שבח בגין הפעילות החברתית והכלכלית. אפי סומך: מנהל המתנ"ס מצוין ל

 

 : , ראש המועצהדוידי פרל

להביא  בני הצליח לפנות תקציבים נוספים באמצעות שינויים ארגוניים. בין היתר הצליח

  אלש"ח. 933-לאיזון תקציבי של המעונות, שהיה בגירעון שנתי של כ

 

 ? מערכת היחסים בין אגודת הספורט לבין המתנ"סמה יאיר כהנא: 

 

 בני לוי, מנהל המתנ"ס: מערכת היחסים טובה, אבל ניתן להרחיב בנושא בהזדמנות אחרת. 
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 דיווח החברה לפיתוח גוש עציון בע"מ:

 דוידי פרל, יו"ר החברה לפיתוח גוש עציון בע"מ:

גידול של ההכנסות הכוללות, ירידה נרשם החברה שומרת על יציבות ואיתנות, בדומה לעבר. 

ה ועליה בפעילות התחבורה. הרווח הגולמי עלה ביחס לשנה שעברה. יש שחיקה בפעילות הבני

השחיקה  ולהרחיב את מעגל ההכנסות. ברווחיות שדרשה מהחברה להגדיל את היקף העבודה

 נובעת מהמצב במשק, התייקרויות רכיבים שונים, היעדר תוספות של משרד החינוך, וכו'.

 

 עזרא רוזנפלד:

תלונות מהתושבים. אין הבטחה ח בע"פ שהמחירים יהיו זהים, ויש ראשית, רמי לוי הבטי

 בכתב אלא אמירה בלבד.

שנית, מצב יחסי העבודה בין הנהלת החברה לבין קבוצת נהגים, גרוע. אני שומע שיש יחס 

 מזלזל של הנהגים ונקיטת צעדים כוחניים. יש כוונה לפתור את הבעיה ? 

 

 עציון בע"מ: דוידי פרל, יו"ר החברה לפיתוח גוש

יש מהלך לפתרון, בכפוף להסרת התביעה של הנהגים. יש תהליך של מו"מ לקראת חתימה על 

הסכם, ואני מקווה שיגיעו להבנה ויחתמו על החוזה והסכם העבודה החדש. עו"ד עקיבא 

 סילבצקי מלווה את המהלך.

 

יוונים אחרים. יאיר כהנא: חושב שהחברה לפיתוח נסמכת יותר מדי על ההסעות, ופחות בכ

 . נוספיםכיוונים התפתח לממליץ ל

 

 אישור תקציב ועד נווה דניאל .ד

  :ענבר לוין, גזבר המועצה

 .ואת הסמכויות מציע לאשר את התקציב .(כנספח לפרוטוקול )רצ"ב מציג את תקציב ועד הישוב

 

 אלי דרור: 

מציע לדחות כל  ? תקציב ? משרד הפנים מחייביש מנגנון של סנקציות כנגד ישוב שלא מגיש 

. מבקש שהמועצה תבחן את הדרכים לאלץ שקוף בקשה של הישוב, אם כנגדה אין הצגת תקציב

 . של שניהם הישוב ואת האגודה, לחשוף את התקציבועד את 

 

 את תקציבי האגודה, אבל הנושא בעייתי מאד. נבחן את הדרכים לחשוף מקובל ומוצדק. דוידי:

 

 ך משפטית לאלץ את הישוב, מאחר והמנגנון האמיתי הוא בעמותה.: אין היום דררוזנפלד עזרא

 הצעה להחלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציב ועד נווה דניאל.

 אין. ההחלטה התקבלה. –(; נמנע אלי דרור) 1 –; נגד 9 –בעד הצבעה: 
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 משרה של קב"ט מוס"ח1ישובים. 41%-אישור מליאה ל – 3112לשנת  4עדכון תקציב מס'  .ה

 עי וולר, מנכ"ל המועצה:רו

תקן ממשרד החינוך למשרת  09%, עודכנה המליאה על הצלחתנו להשיג 1במליאת המועצה מס' 

קב"ט מוסדות חינוך. לאחר דיון והצגה קצרה של המבנה החדש של מחלקת הביטחון 

לתפקיד קב"ט מוס"ח, והתפקידים שאנו מייעדים לקב"ט החדש, אישרה המליאה פרסום מכרז 

 משרה. 93%-09%שישמש בעיקר כקב"ט ישובים. היקף התפקיד שאושר לפרסום היה 

 

במסגרת התפקיד, הקב"ט יהיה כפוף לקב"ט המועצה, פינצ'י הרשלר, ויהיה אחראי על 

הביטחון בישובים, אחראי על המוקד הביטחוני המשותף, קשר עם רבש"צים, אימון, מעקב 

נות, ביקורות בישובים ובמוסדות חינוך ועוד. אני חושב שזה אחד מהפערים וציוד כיתות הכונ

  המשמעותיים ביותר שיש לנו כיום, וזה צורך אמיתי.

 

לתפקיד, בו התקבל דניאל הנסון. קורות החיים של בהתאם לאישור המליאה, פרסמנו מכרז 

הביטחון והשמירה במשך למעלה מעשור. בוגר  עוסק בתחוםיאל הועברו לעיונכם. דניאל דנ

אנגליה ומנכ"ל של חברת אבטחה בבקהילה היהודית  ח"מוס, עבד בעבר כקב"ט BAתואר 

, מפקח אבטחה באפרת, מתנדב , לוחם ביחידת מבצרשמירהבחו"ל, מפקח גוש עציון בחברת 

יתת הכוננות באפרת, ובמשך שנתיים אחמ"ש ביטחון באלון שבות. שירת כחמש שנים בסדיר בכ

 . ביחידות קרביות במיל'מספר תפקידים כקצין ובקבע, לוחם בגדוד שקד בגבעתי, לאחר מכן 

 

"ט מחוז ירושלים במשרד החינוך, אני לאור הנתונים הללו והגיוס המוצלח, שאושר גם ע"י קב

נוספים, כך שיעמוד על  3.09-מבקש לאשר למועצה להגדיל את התקן שניתן ע"י משרד החינוך, ב

 משרה. 3.09אלש"ח בשנה, והגדלה של  93-מדובר על תוספת תקציבית בסך כ משרה. 3.9

 

 לש"ח בשנה.א 93אלש"ח, ולא  03-משמעותה כ 3.09תמר פינטו: התוספת התקציבית של 

 

 ענבר לוין, גזבר המועצה: צודקת. מתקן את הנתונים.

 פה אחד. ,אושר החלטה:

 

 3112לשנת  2דו"ח רבעון מס'  .ו

 .)רצ"ב כנספח לפרוטוקול(ענבר לוין, גזבר המועצה, מציג את הדו"ח הרבעוני 

 

 אישור חח"ד )אשראי לטווח קצר( .ז

 :ענבר לוין, גזבר המועצה

די הממשלה יעבירו את התקציבים השוטפים. על מנת לבצע פעילות, אנחנו לא יודעים מתי משר

לא להיות במחנק אשראי, ולשלם כראוי לספקים, אנחנו מבקשים אשראי לטווח קצר בהיקף של 

 מהתקציב השוטף. 9%עד 
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בהתאם להחלטת ועדת ההנהלה, השתפרנו מול הישובים בתשלומים שהיו חייבים לנו. יש שיתוף 

 שובים.פעולה טוב עם הי

 

 : פרל, ראש המועצה דוידי

יש ללחוץ על הישובים להחזיר כספים למועצה, במקום לקחת הלוואות קצרות טווח. מבקש 

 מגזבר המועצה לבצע זאת באופן אינטנסיבי ותקיף יותר.  

 

 : רוזנפלד עזרא

אישרנו הלוואה לפני מספר חודשים, המליאה ציינה את החשש והובטח לנו כי זו ההלוואה 

 אחרונה. מה שאני רואה זה עוד הלוואה וזה כדור שלג.ה

 

 : לוין, גזבר המועצה ענבר

אנחנו נעשים גדולים יותר, ובמקביל ההוצאות שלנו גדלות יותר. מזכיר שירדנו במענק משרד 

. זו הלוואה על מנת לתת ביטחון למועצה ₪מהשנה הקודמת, בהיקף של למעלה ממיליון  הפנים

 לשלם לספקים שלה.

 

 תמר פינטו: מה החלופות ?

 

, אבל גם לזה יש מחירים : אנחנו משלמים בזמן לספקים. אפשר לדחותלוין, גזבר המועצה ענבר

 את זה בחשבון.גם וצריכים לקחת 

 

 4%הצעה להחלטה: לאשר חח"ד, לתקופה של שלושה חודשים, בסכום שלא יעלה על 

 מתקציב המועצה. 

 ההחלטה אושרה.. 5 –; נמנע 3 –; נגד 4 –בעד הצבעה: 

 

   3115אישור צו מיסים )ארנונה( לשנת  .ח

 )רצ"ב הצעה לצו הארנונה, כנספח לפרוטוקול(

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה; ענבר לוין, גזבר המועצה:

אחוז ההכנסות העצמיות שלנו מסה"כ ההכנסות, נמוך. הנושא עלה במסגרת דו"ח בנק דקסיה 

מאשר כלל  93% -שאחוז ההכנסות העצמיות נמוך בכשנשלח אליכם לפני מספר ימים, שקבע 

מהממוצע  93%-, וכן שההכנסה לתושב מהעצמיות נמוך בכהרשויות וכלל המועצות האזוריות

 . הדבר מופיע גם בדו"חות הרבעוניים. לעיל

 

 בנוסף, בשנה שעברה, קבע משרד הפנים כי תעריף הארנונה שלנו לעסקים צריך להיות כפול

יקוני הנוסחה קובעים, בין היתר, תעריפים נורמטיביים לסיוגי הארנונה שלא מהקיים כיום. ת

למגורים, על בסיס פריסה גיאוגרפית של הרשות. אנחנו עושים זאת במהלך שייפרס על פני חמש 
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 שנים, שהתחיל בצו המיסים )ארנונה( של השנה שעברה.

 

יות ולמגמות העסקיות להתפתחואנחנו עוקבים אחרי המתרחש בגוש עציון, ורוצים לתת 

בצו הארנונה. רצ"ב הצעה לשינויים ותוספות בצו הארנונה  המתאימיםאת הסיווגים  החדשות

 של המועצה, עם המשמעויות הכספיות.

 

 משה סוויל, סגן ראש המועצה:

מציג שינויים בתעריפים של קרקע תפוסה למסחר. מדובר על עסקים שמהות העסק קשורה 

 אלש"ח בשנה. 994-על כ עומדות וצעותהמ התוספותלקרקע. סך 

 

 99-בהשנים האחרונות, להעלות את התעריפים למגורים.  99-עזרא רוזנפלד: אני כבר הצעתי ב

 .זה יפתור את הבעיותשנים מתוך זה דחו את ההצעה שלי. 

 

אלחנן פרומר: היה צריך להעלות את הדברים לא בחודש האחרון, אלא להכין אותם קודם. כך 

 בשנה שעברה.היה גם 

 

 דניאלה וקסלר: מה זה אולמות אירועים ? זה האולמות בישובים ?

 

ענבר לוין, גזבר המועצה: מדובר על אולמות שכל מהותם עריכת אירועים עסקיים. לא מדובר, 

 ישובים, שכן הם בסיווג של מועדונים.הנמצאים והמשמעים את הלשאלתך, באולמות 

 

 גילה ? אלי דרור: מה עם ביה"ס שדה הר 

 

ענבר לוין, גזבר המועצה: לבית ספר שדה יש סיווג מיוחד, בהתאם להחלטת משרד הפנים לגבי 

 בתי ספר שדה בכלל, ובכל מקרה אנחנו לא עשינו שינוי בתעריף ביחס לשנה שעברה.

 

 תמר פינטו: למה השינויים לא נשלחו ?

 

ה של השינויים עמי מקובסקי: הדברים נשלחו. ואם היית מקבלת את הטבלה המלא

 המבוקשים, היית מבינה ויכולה לאשר ? זה לא היה חוסך את הדיון ממילא.

 

 ]דיון בהשתתפות כל הנוכחים על ההצעה לשינויי תעריפים וסיווגים[

 

מציע במקום לדון ולאשר כל תעריף בנפרד,  –עמי מקובסקי: מבקש להציע הצעת פשרה 

 ₪.   33חר, לתעריף גבוה יותר, של להעלות את התעריף של משרדים, שירותים ומס
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 : ותהחלט

 -, בתיקונים הבאים 3115את צו המיסים )ארנונה( לשנת מאשרת המליאה 

( לתעריף חדש של "משרדים, שירותים ומסחר") 311 ילשנות את שיעור הארנונה בסיווג .1

 למ"ר.₪  91

למ"ר. ₪  31ש של ( לתעריף חד"קרקע תפוסה") 011 ילשנות את שיעור הארנונה בסיווג .3

( יישאר בתעריף "קרקע מסביב לתחנת כח וטרנספורמציה") 012יחד עם זאת, הסיווג 

 בתוספת של העדכון האוטומטי לשנה זו.ו, 3112שאושר בצו המיסים )ארנונה( לשנת 

"קרקע המשמשת למסחר, עסק ושירותים", בתעריף  -להוסיף סיווג חדש  011בסיווגי  .2

 למ"ר.₪  31של 

, 3111113113מישיבתה ביום  האת החלטתמאשרת מחדש מליאת המועצה האזורית גוש עציון 

בה אושרו שינויי התעריפים הבאים, אולם עד לשעה זו טרם אושרו ע"י שרי האוצר והפנים, 

 כדלקמן:

 למ"ר;  ₪  421 -( 221מבנה המשמש בנק )

 למ"ר;₪  11 -תחנות מיתוג חברת חשמל 

 .למ"ר₪  1.54 –מאגר מי קולחין 

  שינויי התעריפים והסיווגים כפופים לאישור משרדי הפנים והאוצר.

 ההנחות בארנונה יינתנו בהתאם לחוק, לתקנות ולכללים שקבעה המועצה בעבר.

 . ההחלטה אושרה.אין נמנעים ;(ליברמן רותיפרומר, נגד )אלחנן  3בעד;  7הצבעה: 

 

 תב"רים. .ט

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

 אושר, פה אחד.החלטה: 

 

 ערבות לזכות המנהל האזרחי –אישור גבעות  .י

 ענבר לוין, גזבר המועצה:

בשלב זה ניתן לקבל רק בהיעדר תב"ע בתוקף. לגבעות, לקבל הסכם חכירה המועצה לא יכולה 

את הקרקע בסיום  על מנת להבטיח כי המועצה תפנה מהמנהל האזרחי.הרשאה זמנית לשימוש, 

 , ביקש המנהל האזרחי לקבל ערבות מהמועצה.תקופת ההרשאה

 

 (,חאלש" 19מהשומה )השומה, לאחר הפחתה, עומדת על סכום של  09%הערבות הנה בגובה של 

הערבות שנתנה המועצה, וכן כל ע כמוסד חינוכי, המועצה לשלם. עם אישור התב"אותם נדרשה 

 ים להיות מוחזרים לה ע"י הסדנה. הסכומים ששילמה המועצה, אמור

 

 התחייבות2הסכמההמנהל האזרחי יסתפק במכתב שערכנו, עלה כי יש אפשרות שמהבדיקות 

 שיידרשו הוצאת כספים או ערבות כספית. , ללא של גזבר המועצה

 מהשומה.  34%בגובה למנהל האזרחי, להוציא ערבות שר למועצה הצעה להחלטה: לא

 , פה אחד.אושר: הצבעה
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 שונות  .יא

 מועדי מליאה ודיוני תקציב: .1

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

-. היות שמועד הבחירות נקבע במועצה ליום ה0429020399נקבעה ליום המליאה הבאה 

, ותהיה מליאת פרידה והעלאת נושאים 09290-תוקדם ליום ה, המליאה הקרובה 0429020399

 שוטפים.

שיוקדש שלא מן המניין, דיון יהיה והוא  9929020399יתקיים ביום  שלאחריודיון המליאה 

ולאפשר את חברי המליאה החדשים, לעניינים" להכניס ". על מנת 0394תקציב דיון ואישור ל

דיוני תקציב ותוכניות יומיים ערוך להם להצביע מתוך הבנה של המתרחש במועצה, אנחנו נ

אנחנו נשלח בימים  .רולדצמבר, ואליו יוזמנו כל חברי המליאה שנבח 03-93-בעבודה 

הקרובים בקשה לכל המתמודדים בבחירות למליאת המועצה, לשמור את התאריכים 

 פנויים. -האמורים 

 

  3113דיון מליאה שלא מן המניין בנושא דו"חות ביקורת רו"ח לשנת  .2

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה:

היה אמור להיות , ש0390דיון מליאה שלא מן המניין בנושא דו"חות ביקורת רו"ח לשנת 

 נדחה וייקבע מחדש. –הערב 

 

  T-צומת ה .3

  משה סוויל, סגן ראש המועצה:

לאחר התייעצות שערכנו עם אריה , לרבות שינוי שם הצומת. T-סוקר את האירועים בצומת ה

 .טקס בשבוע הקרוב ייערךו ,לשנות את שם הצומת ל"צומת עמוס" מוצערוטנברג, 

 ]מתקיים דיון בנושא שם הצומת[ 

 ההחלטה התקבלה.

 

 

 .32:41ה ננעלה בשעה הישיב

 

 

                   

 רועי וולר                דוידי פרל  

  מנכ"ל המועצה                    ראש המועצה         


