18/02/2011
י"ד/אדר א/תשע"א
דו"ח על פעולות המועצה לשנת 2010
תושבים יקרים!
במהלך שנת  ,2010פעלה המועצה לייצוב התקציב לאור קיצוצי הממשלה במענקי האיזון ,בחינוך ,וברווחה.
המועצה יחד עם התושבים הביעו את מחאתם בהפגנות ובהשבתה של הרשות תוך מאמץ מכוון ,להימנע
מלפגוע בשירותים לתושב ובפיתוח המושבה.
המאבק מול משרדי הממשלה להכרה בזכות קיומה של המושבה בצורה עצמאית ,יימשך גם במהלך שנת .2011
לאחר דין ודברים עם משרד הפנים ,הצלחנו לייצב את המועצה מבחינה כספית ,כך שהתאפשר לנו לשלם
את משכורות וחובות העובדים לכל שנת .2010
בשנת  ,2011אנו ממשיכים במאבקינו מול משרד הפנים ומשרד האוצר ,לשם הכרה ביישוב כיישוב עצמאי
ולשם כניסה לתוכנית כלכלית נכונה -תוכנית אשר אני מאמין ,תוביל את מטולה לדרך חדשה ולעתיד משגשג
ויציב.
המועצה מצידה ,תמשיך לפעול בשקיפות ובנחישות להשגת היעדים אשר הוצגו כבר בתוכנית העבודה בשנת .2009
אנו מאמינים בכוחם של התושבים לתרום ולהירתם ,וככאלו מבקשים להודות לכל מי שליווה וחיזק את
המועצה .פועלכם והצטרפותכם הינם כאבן שואבת ,וכעובדה יחד הצלחנו לפעול לטובת המושבה מטולה .אני
מזמין כל אחד ואחת מכם באופן אישי ,להצטרף אלינו ולקחת חלק בעשייה למען המושבה ,למען ילדינו.
להלן פירוט מצבה ,פועלה ותוכניותיה של המועצה.
 .1מצבה הכספי של המועצה
 1.824מליון .₪

א .דוח כספי מבוקר לשנת  2009גרעון שוטף

ב .מועצה דתית – תקציב  900אש"ח -השתתפות המועצה  315 – 35 % :אש"ח.
ג .בוררות מול בריל -עדיין קיימת התביעה ע"ס  2.9מיליון .₪
.0
.0

ד .צפי גרעון שוטף לשנת 2010
ה .צפי גרעון תקציבי ל – 2011

על פי דוח רבעוני  4של שנת  -2010לראשונה מזה  9שנים רצופות של גרעון תקציבי,
המועצה סיימה את שנת  2010באיזון תקציבי.
 .2המאבק של השלטון המקומי
המאבק של השלטון המקומי כנגד גזרות הממשלה הכולל את הקיצוץ במענקי האיזון ,בחינוך ,ברווחה ,בהעלאת
מחירי המים ובמענקי הפיתוח הצליח בחלקו כמפורט:
יוגדל בסיס מענק האיזון לשנת  2011ל 2.7758 -מיליארד מ 24.4 -בשנת  .2010יוגדלו מענקי הפיתוח ,הוקם צוות
לדיון עם האוצר להקטנת מחירי המים וכן הוחלט על הקפאה בהקמת תאגידי מים וביוב עד להחלטה.
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 .3פעולות המועצה לצמצום ההוצאות לשם ייצוב התקציב לשנת 2011-2012
הוגשה למשרד הפנים תוכנית למטרת איזון תקציבה של המועצה לאור הקיצוצים הכוללת את הפעולות הבאות:
א .הגדלת הגבייה מחייבים.
ב .הטלת ארנונה על מרכז קנדה.
ג .בדיקת יצירת שיתופי פעולה אזוריים בתחומים השונים -לשם צמצום עלויות המועצה.
ד .התייעלות בהסעות תלמידים -אומדן ההסעות במכרז עמד על  1מיליון  -₪נחתם הסכם עם הקבלן הזוכה
על סך 780 -אש"ח.
ה .שינוי מבנה ארגוני של המתנ"ס והפעלתו במתווה חדש הכולל הכנסת "תנועת המושבים" כתנועת נוער
במטולה.
ו .זירוז הבנייה בהר צפייה.
למרות מצבה הכספי של המועצה ,פועלת המועצה ללא הרף לשיקום חזות היישוב ,שיקום תשתיות ותיקות,
שדרוג איכות הסביבה ,בינוי ופיתוח אשר יביאו להרחבת היישוב ומינוף המושבה כיישוב חקלאי תיירותי.
.4בתחום הפיתוח:
פרויקטים אשר בוצעו במהלך 2010
א .תב"ע ג -18513 /מגורים ותיירות בהר צפייה 127 -יחידות דיור  -תוכנס להפקדה במהלך החודש הנוכחי.
התקיים דיון תכנון במשרד השיכון לתכנון מפורט ולעבודות ל 71 -יח' בשלב ראשוני ובהתאם לשיווק
יורחב ל 127 -יח'.
ב .תב"ע ג -19019 /תוכנית אב למטולה .תוכנית זו נמצאת בוועדה המחוזית בשלב השלמות ותיאומים
לקראת הכנסתה לדיון.
ג .ביה"ס הנדיב -הותקנה מערכת גילוי אש ועשן .חוזקו תקרות אקוסטיות .נצבעו חזיתות בית הספר.
הותקנה מעלית.
ד .גני הילדים :אלון וארז -מתקני המשחקים בגנים ,שוקמו והותאמו לדרישות התקנים .הותקנו תשתיות
בטון וציפויי גומי .שופצו מקלחת ושירותים .סופקו מזגים.
ה .מעון אצבעוני -שוקמו השירותים והמקלחת .גידור ושערים .הותקנו מתקני משחקים חדשים
על גבי משטחי בטון וציפוי גומי וכן טופלו שערים ,גדרות ,שבילים והרחבות.
ו .שילוט כניסה למטולה -הורכב שילוט כולל תאורה ,בכניסה למושבה.
ז .רחוב מצפה נפתלי ,הנדיב -רחובות אלו שופצו שיפוץ נרחב אשר כלל מדרכות ,כבישים,מעקות ,מפרץ
לאוטובוס ,סימון ,צביעה ,ניקוז ,הכנות לתאורה -הצפי הוא כי עד חודש מרץ תושלם התאורה.
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ח .חניות -בשלב זה סוגיית החניות באזורים :סובב בית הספר ,גנים ,גיל הזהב ,נמצאת בשלב הביצוע.
ט .התקנת משטחי בטון להצבת פחים להפרדת פסולת.
י .סימון כבישים ופסי האטה.
תכנון פרויקטים לשנת 2011
 .1תאורת רחוב הכלנית -בוצע.
 .2שיקום רחוב הגורן.
 .3השלמת כביש  6-מחורשת וייס לירידה מבית  -הכנסת לגורן.
 .4שיפוץ מתנ"ס -בביצוע.
 .5תכנון פארק המעיין התחתון וחורשה במעלה ארז.
 .6מרכז הפעלה -מוקד חירום -קיים קבלן זוכה -תחילת עבודה בימים הקרובים.
 .7גינון במעלה צפייה – ביצוע במהלך חודש מרץ.
 .8שיקום דרך ביטחון מחורשת וייס לצחר -ביצוע בחודש מרץ.
 .9תכנון וביצוע מרכז ספורט משולב בשכונת הר צפייה.
 .10סיום תכנון פרויקט תיירותי -אבל בית מעכה -בשלב גיוס מקורות מימון.
 .11שביל אופניים -סיום תכנון שביל אופניים ממצפה עדי למטולה ,לאורך  10ק"מ -פרויקט
אשר יחל בביצוע במהלך חודש אפריל -בעלות  2.5מיליון .₪
 .5בתחום תכניות אב
תכנית אב לתחבורה – בביצוע.
תכנית אב לחשמל – בביצוע.
תכנית אב לאיכות הסביבה – בביצוע.
תכנית אב לתיירות.
תכנית אב לחינוך.
הקמת צוות לתכנית החזון של מטולה – המעוניינים להשתתף נא להירשם בלשכה.
 .6בתחום החינוך והמלגות
 .1מלגות סטודנטים -בשנת  2010תש"ע 40 -סטודנטים תושבי מטולה קיבלו מלגות מ"כור תעשיות מקבוצת
 ."IDBגם בשנת  2011תשע"א ,פורסמו המלגות -מלגות אלו יוענקו לסטודנטים הזכאים בחודש יוני.
 .2חולקו מלגות ליוצאים לפולין בסיוע מגבית קנדה.
גנים ומעון
 .3גן אלון עבר הסמכה לגן ירוק .בטו' בשבט התקיים טקס הענקת ההסמכה לגן.
 .4המעון ,הגנים וביה"ס עברו שיפוץ -ראה פרויקטים שבוצעו ב.2010 -
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בית הספר
 .5מטה בטיחות בדרכים -במהלך השנה התקיימה פעילות חינוכית שוטפת במוסדות החינוך.
ביום המחויבות הלאומית לבטיחות בדרכים -התקיים ערב קהילתי.
 .6בית הספר להחלקה על הקרח -בסכום עם ח"כ לימור לבנת ,שרת התרבות והספורט ובשיתוף
עם משרד החינוך על חידוש ביה"ס להחלקה בו ישתתפו ילדי מטולה ,ק"ש והאזור בתקציב
של  1מיליון .₪
 .7הסעות תלמידים -קיים קיצוץ בתחום הסעות תלמידים -כיום השתתפות הממשלה בחינוך
המיוחד וכיתות א -יב' באיזור רישום ,הינו – . 50 %תלמידי איזור רישום  ,מעל  3ק"מ –
השתתפות של . 85 %
 .7במתנ"ס
בימים אלו לאחר דיונים רבים ושיתופי פעולה מבורכים ,מתגבש המבנה הארגוני החדש בו יופעל המתנ"ס .להלן
הרקע:
בדצמבר  2010התקיימה ישיבת הנהלת המתנ"ס בנוכחותי .בישיבה זו סוכם ,כי עקב המצב הכספי הקשה יוצאו
העובדים לחופשה ללא תשלום .החלטה זו עמדה בניגוד לדעתי ,כי על אגף הקהילה הבוגרת ,הנוער והמעון יש
להמשיך בפעילות השוטפת ,בשעה ששאר המחלקות יפעלו להכנת מתווה חדש להפעלת המתנ"ס.
הדיונים הרבים שהתקיימו ובהצעת יור' ההנהלה מר כפיר מעוז ,הוחלט למנות את חברי המועצה מר מיימון ברק
ומר אבי נדיב ,לחברי הנהלה במקום חברי הנהלה שהתפטרו ,במגמה לבחון מתווה חדש לניהול המתנ"ס ואת
מצבו הכספי של המתנ"ס.
לאחר דיונים רבים עם גורמים נוספים מהרשות ומחוצה לה ,הוחלט על הפעלת המתנ"ס במתווה חדש שתכליתו
הגדלת נפח פעילות הילדים והנוער בשילוב ניהול כספי תקין וחסכוני כמפורט:
.1

המועצה תממן סך 350 -אש"ח ,ותכיר בחוב של  150אש"ח לספקים ( הועברו  50אש"ח על החשבון)

.2

העובדים יחזרו לעבוד במתכונת שתוחלט ע"י ההנהלה.

.3

מבנה המתנ"ס -ייסגר לשיפוצים מקיפים ,מכספים שגויסו ממשרדי ממשלה.

.4

עבודת המתנ"ס המנהלית והפעילויות השונות יתקיימו בשני משרדים אשר הוקצו
לטובת העניין במבנה המועצה ,באגף גיל הזהב ,וכן במספר כיתות בביה"ס הנדיב.

.5

תנועת הנוער -בתחום זה לשמחתנו ישנן חדשות נהדרות .תנועת הנוער תופעל
באמצעות " תנועת המושבים" הארצית ובסיוע התאחדות האיכרים.

.6

המעון -ימשיך לפעול במתכונתו ללא פגיעה ,לא בשכר ולא בפעילות.

.7

ראש המועצה ,בתיאום עם יור' הנהלת המתנ"ס מר כפיר מעוז ,פנו לעזרת הגב' ליאת כהן רביב
וזו ,נענתה לבקשתם להכנת מתווה לדוגמא .מתווה זה יוצג לאישור צוות ההיגוי ,ההנהלה
וחברי המועצה (לליאת ,תודה רבה על הנכונות והשעות הרבות שהושקעו).

.8

בתיאום עם חברת המתנסים ,תמונה הנהלה חדשה למתנ"ס.
4

לסיכום פרק החינוך והמתנ"ס - .למרות שהגנים וביה"ס הם באחריות משרד החינוך ,המעון מופעל ע"י המתנ"ס
והחברה למתנ"סים -גופים שאינם באחריות המועצה – המועצה ברשותי העמידה את החינוך בראש סדרי
העדיפויות .הראייה לכך הינה ההשקעה הרבה בתשתיות הגנים וביה"ס בסכום של  1-מיליון  ₪ועוד כ 480 -אש"ח
בהסדרת חניות ובטיחות אשר ייכנסו לעבודה לאחר הגשמים .הוראות והנחיות ניתנו לקבלנים ולצוות המקצועי
במועצה.
במסגרת היערכות מחדש של המתנ"ס ,ישופץ מבנה המתנ"ס(והמעון) בסכום של  500אש"ח -שיפוץ זה יתבצע
מתב"רים שגויסו ע"י המועצה .תתבצע ההיערכות מחודשת המתבטאת בתנועת הנוער במטולה .המעון ימשיך
לפעול כסדרו ,תמיכתי במעון תמשיך להיות גולת הכותרת של פעילותינו ולפיכך ,לא יפגעו העובדים במסגרת זו.
אני מאמין כי אנו נמצאים בפתחו של עידן חדש ,אשר ימנף את תחום החינוך הבלתי פורמאלי והתרבות
במושבה.
 .8תיירות
המועצה תומכת בעמותת התיירות בהקצאת משרדים מעל הספרייה .כל התשתיות שהוזכרו יאפשרו חזות חדשה
למושבה ושיקום תשתיות ותיקות ומתן אפשרות לאירוח באווירה נעימה ופעילות הפנאי כפי שהוזכר ובין היתר:
 .1קיום פסטיבלים – שירה בשבועות ובדיקה לפסטיבל בחוצות – יודאיקה.
 .2תכנית אירועי תרבות בקיץ ובחוה"מ במסגרת תרבות לישראל.
 .3הפעלת אודיטוריום – במוזיאון הגבולות לערבי שירה.
 .4הכנה ויציאה למכרז לבית קפה במתחם בית הגבולות.
 .5הוכנה פרוגראמה – לאתר מבקרים באבל בית מעכה.
 .6הכנת תכנית אב לתיירות.
 .7הכנת מפת תיירות חדשה ומעודכנת.
 .8שדרוג אתר האינטרנט ופרסום תיירותי במטולה ללא תשלום ובאחריות המבקשים.
 .9מיתוג מטולה "מפגש כל העולמות" – סרטון  30דקות שיופץ בערוצי " החיים הטובים" וערוצים דומים
בארץ ובעולם.
 .10שביל אופניים – כולל סובב מטולה.
 .11זרימת מים בנחל עיון – תימשך בעונת הקיץ.
 .12שדרוג חורשת ווייס – כולל במה לאירועי קיץ.
 .13בדיונים – הכנת פרוגראמה לשילוט בצמתים ,הכוונה לאתרי לינה ,פנאי ונופש.
כל תכנית -לפני הפקתה תוצג לועדת התיירות לקבלת הערות.
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 .9בתחום איכות הסביבה
הוגש קול קורא למשרד להגנת הסביבה לקידום החינוך וההסברה בנושא מחזור פסולת .בימים אלו אנו בונים
תכנית אשר תופעל בגני הילדים ,ביה"ס ובקהילה.
 .10קשרי חוץ
נציג שותפות  2000יבקר בקנדה במסגרת השותפות במהלך חודש יוני.
 .11ברית ערים תואמות
משלחת מפוקינג תתארח במטולה במהלך סוף חודש אפריל מאי .על ההערכות ותכניות תבוא הודעה.
 .12בתחום החרום והביטחון
א .מוקד חירום -הסתיים מכרז מוקד חירום .החומר בבדיקה במשרד הביטחון .המוקד יבנה
במהלך .2011
ב .כביש בטחון -יבוצע תיקון ליד בית העלמין של גדר ,כביש ותאורה .כמו כן יורחב הכביש ליד חורשת וייס ל5-
מ' אספלט .בשנים הקרובות יורחב כל הכביש מחורשת וייס ועד בית העלמין.
ג .ייסלל תוואי חדש לדרך המערכת באזור בית העלמין -כביש מס' .15
 .12דו"ח ישיבות המועצה והועדות
באחריות כל יור' ועדה ,לכנס את הועדה בה הינו חבר.ולקדם אינטרסים בתחום הועדה.
מכרזים
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איכות-
הסביבה

2

חקלאית

ביקורת

הנחות

4

4

2

בטחון

מל"ח

4

2

הנהלה 4 -ישיבות.
ישיבות מועצה מן המניין 11 -ישיבות.
ישיבות מועצה שלא מן המניין 3 -ישיבות .

6

ערר

פיתוח

1

2

תיירות

0

הקצאות

תחבורה

חינוך

1

1

5

סיכום:
תושבים יקרים,
ברשותכם ,אני מצרף ציטוט מהספר הנסיך הקטן  " :אם מישהו אוהב פרח ,שבכל מיליוני הכוכבים יש רק אחד
כמותו ,די לו להסתכל בכוכבים וכבר הוא מאושר .הפרח שלו נמצא באיזשהו מקום ...אבל אם כבשה תאכל את
הפרח -הוא ירגיש כאילו בבת אחת כל הכוכבים כבו" ( אנטואן דה סנט אכזופרי) .

הסיפור " הנסיך הקטן ",מדבר על הילדים שבנו .על החלומות שאנו שוכחים לחלום כשאנו גדלים.
אני מבקש להצטרף לנסיך הקטן ולהזכיר לכולנו כי תמיד ,אבל תמיד ,צריך להמשיך ולחלום,

לחלום

בגדול ,לחלום בקטן ,פשוט לחלום -על מנת שחלומות יתגשמו.

בתקופה זו ,אנו עדים לשינוי ולפיתוח הרב המתקיים בכל התחומים שפורטו בדוח המפורט ,ועוד ידינו נטויה.
המושבה מטולה חשובה לכולנו וככזו אני מאמין ,בעיקר בימים אלו ,חייבים להמשיך ולחלום ,שהרי כבר הוכחנו
בשטח -חלומות מתגשמים.
אני מודה לכל העושים במלאכה ,לחברי המועצה המייעצים ומשקיעים מזמנם ,לעובדי המועצה ,לעובדי מערכות
החינוך ,לעובדי המתנ"ס ולתושבים הרבים המגלים נכונות ונרתמים לכל פנייה.
אני מזמין אתכם להמשיך ולקחת חלק בעשייה ולצרף תושבים נוספים ,מתוך אמונה כי יחד ניתן להשיג כל יעד,
יחד ניתן להגשים חלומות.
אסיים ברשותכם בעוד ציטוט מהנסיך הקטן ,ציטוט אשר אני מאמין יעניק לכל קורא וקורא את היכולת והכוח
להמשיך ולפעול מן הלב למען המושבה היקרה לנו -מטולה :
" אין להתבונן בדברים היטב אלא בלב בלבד ,שכן הדברים החשובים באמת -סמויים מן העין".

בברכה
הרצל בוקר
ראש המועצה
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