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 .1אישור פרוטוקול .1-1/
 .0הנחה של  //%ממחיר אישור תושב שכיום עומד על .₪ 10.22
 ./אישור  022דולר משלחת לקנדה לאושרת נגר לויט – מתנדבת מטעם מטולה בשותפות
חוף אל חוף.
 .4פתיחת חשבון פיתוח להקצבות מפעל הפיס בבנק דקסיה – מצ"ב.
 .0אישור מהנדס – שרגא אלרום היקף משרה  00%משכר בכירים ₪ 400/ ,לחודש.
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המלצת ועדת ביקורת – מצ"ב

 .1תיקון  -היקף משרת גזבר  122%שכר 01% :שכר בכירים (תיקון מ₪ 12.77/.11 )/2%
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 .12דיווחים.
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נדון והוחלט:
לסעיף  - 1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה 1-1/
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 0הנחה של  //%ממחיר אישור תושב שכיום עומד על .₪ 10.22
בעקבות פניית התושבים התקבלה החלטה להוריד ב //% -מ ₪ 10 -ל – .₪ 10.0
נעשית עבודה על אתר אינטרנט שיכלול את השירות של אישור התושב משם.
החלטה :מאושר פ"א
 02:2/יפעת בניגוד עניינים החליטה לצאת.
לסעיף  -/אישור  022דולר משלחת לקנדה לאושרת נגר לויט – מתנדבת מטעם מטולה.
דוד :יש משלחת לקנדה במסגרת שותפות  ,0222למטולה ישנן שתי מתנדבות אוולין ואושרת,
המשלחת מורכבת מראש הרשות  ,מתנדבים ואשת מקצוע .כל שנה טס ראש הרשות עם אחד
המתנדבים ,השנה תורה של אושרת לטוס לוועידה.
המתנדב משלם  /22דולר ,הרשות  022דולר ו 1222 -דולר על חשבון המגבית סה"כ  1122דולר.
רוצה לאשר את אושרת ולעדכן שאת הטיסה שלי שאמורה להיות ממומנת מתקציב המועצה
אשלם על חשבוני ,כדי לא להעמיס על קופת המועצה  ,לכן מעלה להצבעה רק את אושרת.
החלטה :מאושר פ"א
 02:12יפעת חזרה לחדר
לסעיף  – 4פתיחת חשבון פיתוח להקצבות מפעל הפיס בבנק דקסיה
חשבון זה מיועד לכסף שמתקבל לרשות ע"י מפעל הפיס ,היו מקרים של רשויות שהיו בפשיטת
רגל והכסף שניתן להן ממפעל הפיס נעלם במערכת .לכן חשוב שכל רשות תפתח חשבון שמיועד
אך ורק לתקציבים ממפעל הפיס.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 0אישור מהנדס – שרגא אלרום היקף משרה  00%משכר בכירים ₪ 400/ ,לחודש
שרגא -אני מתגורר בקריית שמונה נשוי  4 +ילדים ושני נכדים.
מפעיל משרד מהנדס מעל ל /2-שנה ,בעבודות תכנון ביצוע ,פיקוח וניהול.
אני מכיר את המושבה ,יצא לי בעבר לעבוד עם יוסי גולדברג וקובי כץ ,מכיר את העבודה היטב.
מעוניין לתרום ולתת מעצמי בתור בהתחלה אפילו יותר מהנדרש בשביל להכיר לעומק את
המושבה וצרכיה ,אני עובד על בסיס מקצועיות לחלוטין – כך שאם בעתיד יהיו תלונות על חריגות
שיפנו ישירות אליי.
אבי :מקבלים אותך בידיים פתוחות ומאחל לך בהצלחה .צריך להכיר את החוקים של הוועדה ע"מ
שיהיה קל עבוד מול התושבים.
דוד :העבודה מול התושבים לא מסובכת מידי ,מציין כי תוכניות לחתימה לא יושבות במועצה יותר
מיום יומיים ,זה תהליך שנעשה במהירות ככה שאין אנו מעכבים את התושבים מלבנות.
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החלטה :מאושר פ"א

לסעיף  – /אישור נציגי ציבור (ארזה אנטלר ,דורון מנו ונורית לוינסקי) לוועדות ,איתור ושימועים.
דוד :כיום ישנו נציג ציבור אחד לוועדות ושימועים ,יש לאשר את נציגי הציבור שבחרנו רק שניים
עולים להצבעה דורון מנו וארזה אנטלר .כרגע יש לנו רק את יואב יעקובי ואנחנו צריכים שיהיו
לנו כמה אופציות.
דורון מנו – מאושר פ"א
 02:/2יפעת יצאה
ארזה אנטלר – מאושר פ"א
 02:/1יפעת חזרה
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 7המלצת ועדת ביקורת
שי :צריך לבדוק מה עם המבקר?
דוד :אנחנו נצא למכרז למשרת המבקר בהתאם לתוכנית ההבראה.
שי :המלצה שלנו ,על שני סעיפים :מועצה דתית ומד"א.
מד"א לא הוצאנו ולא הגענו להמלצה כי שמענו מהיועמ"ש שהעניין נמצא בהליך משפטי כך שאין
לנו במה לגעת וגם קיבלנו מסמכים רבים עם תאריכים לא תואמים.
שלומית הוציאה צילום בעניין מד"א עם תאריכים שונים ,אותו מסמך עם תאריכים לא תואמים.
אודי :ישנם הרבה מסמכים שונים עם תאריכים שונים ,האמירה שהייתה בעניין מד"א שדוח
המבקר התעלם ממסמכים מסוימים – לא מצא מסמכים ,ישנם מסמכים רלוונטיים שלא היו בפניו
ולכן הדוח לא רלוונטי.
שי :אני ממליץ להציג את המסמכים שהיו חסרים למבקר על מנת להשלים את הדוח.
דוד :מקבל את ההמלצה של הוועדה לראות את המסמכים.
אודי :הועדה דנה בנושא דוח המבקר ,בגלל שדוח המבקר לקה בחסר הועדה לא יכלה להמשיך
ולדון בעניין.
אבי :מה זה ייתן לנו להיכנס לזה עם זה עדיין בהליך משפטי?
שי :אני מבין מאודי שעדין מתנהל הליך משפטי.
אבי :לא צריך לדון בזה.
שי :לגבי מד"א אנו לא ממליצים כלום.
אודי :קודם כל כתבתם דברים שאתם רוצים ,אז מה בעצם אתם רוצים לבדוק? כשאתה מבקש
לבדוק משהו צריכה להיות מטרה  ,אלא עם כן אתם מקפיאים כל דיון עד להחלטה של בית משפט.
שי :הנושא מוקפא ,בסך הכל אתה דוד העלתה את נושא מד"א ,דוד מתקן רק את המועצה דתית.
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שי :בנושא המועצה דתית התרשמנו שההתנהלות בסדר ואף המועצה קיבלה השנה פרס.
חשבנו על חלופות מבלי לבדוק את הנושא הכלכלי ,מה העלויות שלנו עם המועצה הדתית תועבר
לקריית שמונה? כמה נשלם? מי יחזיק את בית העלמין? אנחנו לא יכולים להמליץ את סגירת
המועצה הדתית מבלי להיות בקיאים בעלויות .
המבקר כתב שהמועצה הדתית הינה עול כספי ,אנחנו התייחסנו לזה שהיא צריכה להישאר
במושבה ולהיות עצמאית עם עזרה מהמועצה.
אבי :אני לא מדבר על לסגור או לא ,אנחנו כבר חצי שנה מנסים לקבוע הרכב למועצה הדתית
 4חברים שנבחרו שינסו לעזור להם להתנהל ,לא נותנים לנו להיכנס לשם וגם לא לעזור .הם
קיבלו פרס ,כמו כל המועצות הדתיות שקיבלו פרס על סכום של  002אש"ח ,למה לא פרסמו לאן
זה הולך? אני חושב שההרכב שנבחר על השולחן הזה הוא ההרכב שצריך להוביל את המועצה
הדתית .הם שמים לנו רגלים ולכן זה עדין תקוע.
שי :אני חושב שפשוט צריך לדחוף אותם לזה.
דוד :הדוח לא מדבר רק על מד"א ועל המועצה הדתית הדוח היה מאוד מפורט ונגע בהמון נושאים
שחסרים לי אצלכם.
שי :אלו היו המרכיבים העיקריים של הדוח.
דוד :צריך להתמקד יותר בדוח הביקורת ,לכן מקבל את נושא מד"א ,מועצה דתית לא.
דוד מקריא מצ"ב.
לא חושב שצריך לאחד את המועצה דתית ,בואו נחכה לצעדים שהצבענו עליהם ,אנחנו נותנים כל
שנה כ  072אש"ח ,יש מקום לצמצום וישנם דברים כמו המקווה שעולה לנו  12אש"ח בשנה על
שעה וחצי פעילות ,אנחנו יכולים לרכוש שירותי מקווה ב ₪ 0.222 -לשנה ,הכניסה למקווה עולה
בין  ₪ 12,10במטולה אם נרכוש זאת במשותף נכסוך המון כל שנה.
שי :קוטע אותך ,סליחה מס' הטובלים לא צריך להילקח בחשבון זה כמו ילד מיוחד ,נותנים שירות
בלי להסתכל על כמות.
דוד :כמו שאנו מוציאים מיקור חוץ את שירותי הקבורה ,אפשר לעבוד ככה על המקווה – נגיד
 ₪ 0.222בשנה מאפשר לרוחצות במאות ,כל זה על מנת לייעל את השירות לתושב – פה ירחצו
גברים ונשים בעלות של  ₪ 0.222במקום  12אש"ח בשנה .אנחנו לא צריכים להחזיק את המקווה
בעלויות כאלה–בהתחשב בעלויות השכר והאחזקה.
יפעת :איך אתה מוזיל?
שי :לסגור את זה ולהפעיל את המקווה למעלה?
דוד :צריך תחזוקה שוטפת אפשר להגדיר  ₪ 1/.222בשנה הכי הרבה עם התחזוקה השוטפת ,כמו
שבקריית שמונה מתנהל ,לדוגמא אחת מתוך רבות כל חיסכון של  ₪ 1במועצה הדתית ,ואנחנו
מתייעלים ב –  00%לפי הדוח המועצה דתית שלנו היא הכי יקרה לתושב בכל הארץ ביחס לתושב.
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אבי :מותר לך להוריד את זה בתקציב שלך?
דוד :בוודאי ,בואו נחכה להנהלה החדשה.
המועצה הדתית הנה ישות נפרדת ,עניינם לקבל איזו החלטה שהם רוצים לטובת התושבים ואם
לא ,אני באופן אישי יתעקש שהם יתייעלו .כולנו רוצים לחסוך ,אין במטולה כספים מיותרים
ממליץ להמתין לקבלת אישורים סופיים ,ואם כל הכבוד המועצה הדתית היא ישות נפרדת והרב
עובד של המועצה דתית ,הם צריכים לקחת את המלצותינו בחשבון.
שי :ישנו מקווה שקיים  102שנה ,יש גם עניין לשמור על ערכי העבר לטובת דברים חדשים.
דוד :לא אמרתי לבטל ,שייתן מקווה לנשים ומקווה לגברים ,כל ההבדל זה הכסף.
שי :בהר ישנם עניינים פרטיים עוקפי משרד הדתות.
אבי :צריך פשוט להפציר בהם לקבל החלטות.
דוד :הצעתי היא להעלות להצבעה להמתין עד שתתמנה הנהלה החדשה והם יתנו לנו הצעות
להתייעלות להמשך.
החלטה :מאושר פ"א

לסעיף  - 1תיקון  -היקף משרת גזבר  122%שכר 01% :שכר בכירים (תיקון מ₪ 12.77/.11 )/2%
לחודש.
דוד :אנחנו הצבענו בעבר על היקף משרה  122%ב  /2%משכר בכירים ,טעינו מדובר בהיקף  122%משרה ב-
 01%משכר בכירים  ,סכום השכר נשאר בעינו ולא משתנה.

החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 0הרכבי ועדות  +נציגי מועצה בהנהלות.
דוד :אני מעוניין לעשות מס' שינויים ,שי כחבר מועצה לא יכול להיות בוועדת חינוך
ליאת ציוני תחליף את שי פיינר (מאושר פ"א)
הנהלת המתנ"ס – נאוה כהן זיגל תחליף את יפעת שקלים
בעד :דוד ,נאוה ,רוית ואבי
נגד :יפעת ושי
ועדת אלכוהול וסמים :נאוה כהן זיגל תחליף את אבי נדיב (מאושר פ"א)
ועדת נפגעי טרור :רוית סנדלר יפה תחליף את אבי נדיב (מאושר פ"א)
ועדת הנהלת המועצה להכניס את אבי ,מי בעד?
בעד :דוד  ,נאוה ,רוית ואבי
נגד :שי ויפעת
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לסעיף  – 12דיווחים:
 .1מימונו האישי של ראש המועצה את נסיעתו לקנדה במסגרת שותפות .0222
 .0יציאתו של הגזבר לקורס גזברים ומימון הקורס.
 ./בניית השכונה החדשה( ,מצ"ב  -סיכומי הפגישות וסטאטוס התקדמות).

 .4חברה כלכלית.
 .0העתקה של שביל ישראל למטולה -הוקמה ועדת שביל שמתקדמת בסוגיה והיום אישרנו
את השביל מבחינת רט"ג .ממתינים לוועדה לסימון שבילים.
 ./בקשה להצעת מחליטים לראש הממשלה.
 .7אירועי  102שנה ,אירוע מרכזי יהיה באוגוסט ,אבי נדיב אחראי מטעמנו על האירועים.
 .1תחילת תהליך רכישת פחים כתומים למחזור ,מעריך שבקרוב נתחיל בפרויקט.
 .0במסגרת עבודות המשק המועצה חייבת להחליף את הטרקטור ,הוצאה כבדה שבימים אלו
אנחנו בוחנים את הסוגיה ונצא לרכש טרקטור חדיש יותר למועצה ולשירות לתושב.
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 .12חינוך -התקבלה החלטה לפתיחת שני גנים  /-4ו  0-/במסגרת חינוך ממלכתי .ממתינים
לאישור משרד החינוך לשיפוץ מבנה .כשהכוונה כי גן החינוך המיוחד יישאר כפי שהוא.
 .11פתיחת המוזיאון -במסגרת יזמות והתנדבות הקמנו קבוצת מתנדבים שתפעיל את מוזיאון
בית האיכר בימי שבת ,יצאה הודעה לתושבים .בחודשים הקרובים התחיל בשיפוצו של
המוזיאון.
שי :יוצא לי לבקר הרבה בארכיונים ,אני פוגש מקומות כל כך מסודרים של תיעודים ,תמונות
ומסמכים ,מטולה עם עברה הפורה ואנשי המושבה שיחיו יכולים לתרום זה לזה ,אפשר לעשות
מסמכים בעלי נגישות .ראיתי פה בארכיון מלא ארגזים ותיקים שזה פשוט בושה שכך זה נראה.
דיברתי עם מיכה ולהרגשתי הוא חסר אונים שם.
צריך במקביל ללכת לכיוון ארכיון מסודר וממוחשב.
דוד :אנחנו עובדים על שיפוץ המוזיאון שהיה סגור שנים רבות ,מכינים תוכנית ל  /שנים שבו
יוכנס ארכיון אור-קולי ממוחשב וכול השכלולים הנלווים ,אני עובד על זה רבות בימים אלו .שמח
שלפחות המוזיאון נפתח ע"י מתנדבים בשבתות ונותן שירות לתיירים ולתושבי מטולה.
הישיבה הסתיימה בשעה.02:00 :
רשמה :יערה אסור – מנהלת לשכה.

בכבוד רב,
----------------------------

-----------------------------

מאיר אוחנה
גזבר המועצה

דוד אזולאי
ראש המועצה
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