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כ"ו/אב/תשע"ו

הנדון  :ישיבת מועצה מן המניין 7-16
הישיבה התקיימה ביום א' ה 28.8.16 -כ"ד אב תשע"ו בשעה  19:59במשרדי המועצה המקומית.
נוכחים:
משתתפים:
דוד אזולאי -ראש המועצה

שלומית גז – מזכירת המועצה
מאיר אוחנה -גזבר המועצה

רוית סנדלר-יפה – ס .ומ"מ ראש המועצה
אבי נדיב -חבר מועצה.
נאוה כהן-זיגל  -חברת מועצה

עו"ד עמיר מלצר – יועמ"ש

שחר גמליאל – חבר מועצה
יפעת שקלים – חברת מועצה
שי פיינר – חבר מועצה
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול  6-16מצ"ב.
 .2ועדת הנצחה (מ"מ ראש המועצה 2 ,חברי מועצה 2 ,נציגי ציבור).
 .3האצלת סמכויות להפעלת שירותים וטרינריים לאשכול גליל מזרחי -מצ"ב
 .4אישור שצ"פ אידה קריספיל – מצ"ב.
 .5הקלטת ישיבות מועצה
 .6דיווחים.
נדון והוחלט:
לסעיף  – 1אישור פרוטוקול 6-16
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 2ועדת הנצחה (מ"מ ראש המועצה 2 ,חברי מועצה 2 ,נציגי ציבור).
יש בקשות להנצחת אנשים ביישוב ,אנחנו מעוניינים לשים את רווית ,נאווה ,רפי נחמני ,שחר
גמליאל ורויטל ברק.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 3האצלת סמכויות להפעלת שירותים וטרינריים לאשכול גליל מזרחי
דוד :נכון להיום יש לנו שותפות וטרינרית עם גליל עליון ,מבואות ומטולה 15 .הרשויות בשיתוף גליל

מזרחי עבדו על פרוייקט רחב לקידום נושא הווטרינריה שיהיה דרכו ,מבחינתנו זה סדר גודל של
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הסכום שאנו משלמים היום ,מי שיפעיל זה גליל מזרחי ,אנו צריכים להאציל סמכויות .כל המערך
יוצא לדרך ,יהיה תוספת של וטרינרים ,מכלאות וכו' .מבחינה תקציבית זה יהיה אותו סדר גודל
סכום שאנו משלמים היום לשותפות הווטרינרית .אני מבקש לאשר האצלת סמכויות להפעלת
השירותים הווטרינריים לאשכול גליל מזרחי.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  –4אישור שצ"פ אידה קריספיל
ישנה תושבת ברח' הזית שביקשה אישור לשצ"פ ,הבקשה נמצאת מולנו.
אבי :שצפי"ם כאלה אני בעד ,האם היא בעלת הנכס? אם כן אני בעד.
דוד :הנכס שלה ,הנושא יבדק .אם בבעלותה יאושר אם לא אז לא.
החלטה:
בעד :דוד ,אבי ,שי ,רוית ,יפעת ושחר
נמנעת :נאווה
לסעיף  - 5הקלטת ישיבות מועצה
מהישיבה הבאה אנחנו נקליט את הישיבות ונעלה לאתר המועצה " ,"as isללא תמלול.
שי :בנוסף ,כמובן לפרוטוקולים הכתובים.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 6דיווחים.
חינוך-
בשעה טובה קלטנו מנהלת בית ספר חדשה -מרסל לב מקצרין .
במכרז השתתפו ארבעה מועמדים שמתוכם נבחרה מרסל ,אחת המשימות המרכזיות של מרסל
היא הכנת תוכנית מסודרת להגדלת בית הספר החל מהשנה הבאה ולשם כך אנו נפעל.
השנה נפתחו שני גני ילדים גילאי  3-4ו , 5-6נקבעו צוותי הגנים והגננת של גן ארז היא קרן אור
והמשלימה יונה.
נכון לעכשיו לא אושרה לנו תוכנית מיל"ת -משמעותה סיום יום הלימודים קצר יותר משאר
מסגרות החינוך במושבה ואנחנו לא נוכל לאפשר זאת.
בשיחה שלי עם מנהלת המחוז ומנכ"לית משרד החינוך הובטח כי משרד החינוך יעשה הכל שנוכל
להיכלל בתוכנית וביום שני ,מחר נקבל תשובה סופית שבעקבותיה נקבל החלטות לגן אלון וליום
הארוך בגן זה.
שמח לבשר שלאחר כמעט שלוש שנים השנה אנחנו נעסיק אב בית בחצי משרה למבני החינוך
בלבד בתחילה יועסק עובד זמני שעתי ובתוך כמה חודשים ,נצא למכרז מסודר בעניין .רוצה לומר
תודה לחשב המלווה שסייע לנו בהכנסת תקן למשרה זו.
מוכנות מוסדות חינוך לשנת הלימודים תשע"ז -שיפוץ בית ספר -הסתיים בעלות של חצי מיליון .₪
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בוצע צביעה וניקיון במעון שישהו בו השנה  16ילדים.
גן ארז הפך לגן חינוך רגיל לגילאי  3-4ויכלול  22ילדים.
גן אלון מוכן לשנת הלימודים ויכלול  23ילדים.
בהר וגיא לומדים כ 80-ילדים ממטולה.
מספר הילדים הלומדים במחוננים בתל-חי  8ילדים.
בוצעה הנגשה בכניסה לגנים וניתן מענה למים שהצטברו כל חורף בכניסה לגנים .בסה"כ מוסדות
החינוך מוכנים לקליטת ילדי מטולה.
ביטחון-
השנה תוקצבו לא מעט תקציבי ביטחון והשבוע אנחנו מגישים קול קורא לשדרוג מערכות
הביטחון שלנו ב  250אלף  ₪נוספים .כסף זה מסייע לנו רבות במוכנות הישוב לשעת חירום.
מרכיבי ביטחון -בעקבות בקשה שלי מאלוף פיקוד העורף ,שמח לבשר כי השנה שדורגנו ותקציב
מרכיבי הביטחון עלה מ  106אלף  ₪ל  144אלף  ₪לשנה .הגדלת תקציב זה מאפשר לנו לתת מענה
טוב יותר לכל מרכיבי הביטחון בישוב.
רק לאחרונה ולאחר שנים רבות ,הצלחנו להפעיל קבלן שמטפל בכל הצמחייה על גדר המערכת
כולל ריסוס מלא שביצענו .רוצה לומר תודה גדולה לאלוף פיקוד העורף ולקרולינה מפיקוד הערוף
על התמיכה והשדרוג .בימים אלו אני פועל להגדלה נוספת במרכיבי הביטחון.
רכב ביטחון -בשעה טובה רכשנו רכב ביטחון חדש מתקציב פיקוד העורף וזאת למרות שלא עמדנו
בקריטריונים ,רוצה לומר תודה לאנשי פיקוד העורף ולקצין הגמ"ר אוגדה  91יניב קריאף על
התמיכה והסיוע בהשגת המימון לרכב.
משק -טרקטור -ההסכם לרכישת הטרקטור סוכם וב  15.9אנו אמורים לקבל טרקטור חדש שישדרג
משמעותית את השירות לתושב.
אתר אינטרנט חדש למועצה -בקרוב נעלה לאוויר את האתר החדש שעלול נגישות ושירות 106
לתושב בעזרת אפליקציה לנייד .אתר המועצה החדש ישפר משמעותית את השירות לתושב החל
מנגישות ,בקשר השוטף ,בתשלומים המקוונים ובאפשרויות לשלוח מפגעים לטיפול המועצה.
שכונה חדשה-
לאחר מספר רב של דיונים במשרד הבינוי והשיכון הצלחנו להתקדם משמעותית בנושא השכונה
החדשה ומקווה כי בקרוב מאוד נוכל לצאת עם בשורות לתושבים.
במהלך השנה האחרונה הצלחנו להתגבר על מספר פערים שעמדו על הפרק :
ביוב -בעיית העברת הביוב שהייתה אמורה להתבצע דרך כביש  90וחייבה הפקעת שטחים במקביל
לכביש  90ואף הייתה התחייבות המועצה משנת  2012על כך ,לא תתבצע במתכונת זו ובמקום זה
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בתחתית השכונה תיבנה משאבת סניקה שתזרים בלחץ את הביוב לאזור מצפה דדו ומשם
בגרביטציה למערכת הביוב של הישוב.
כביש הכניסה לשכונה -תוכנן במקביל לשכונת הר צפיה צפון ומערבית לשכונה .בשל התנגדות
הצבא להנציח את המצב הקיים בהר צפיה צפון (הכוונה כביש חשוף מערבה ללבנון) הצלחנו לנתב
את כביש הכניסה לשכונה דרך כביש מצפה דדו שישודרג משמעותית והיפוך לציר כניסה נסתר
ובטוח יותר לשכונה הדרומית.
שבר גאולוגי -בעקבות דוח גאולוגי שהונח על שולחן משרד הבינוי והמועצה באמצע שנת 2013
שהראה כי במרכז השכונה עובר שבר גאולוגי שככל הנראה אינו פעיל וגרם לעיכוב בבניית
השכונה ,הצלחנו לרכז מאמץ ולהביא את אנשי הגאולוגיה למיניהם ולסמן את המגרשים אשר לא
ניתן לבנות עליהם חוקית .מתוך  89מגרשים שתוכננו יצאו בערך כ  70מגרשים בשלב הזה.
המגרשים החשודים שחוצים את השכונה במרכזה ,ישמשו לכבישים ,מדרכות ושצ"פים.
בפגישה שלי לפני שבועיים מול אלוף הפיקוד העליתי את סוגיית  20המגרשים במעלה הצפייה
וברחוב הנורית שהינם בחזקת שטח צבאי סגור וביקשתי כי האלוף יאפשר לנו לבנות מגרשים אלו.
אלוף הפיקוד אישר עקרונית את שחרור השטח אך התנה את הסוגיה בבחינה משפטית בבעלות על
הקרקע ( השטח שייך למנהל מקרקעי ישראל ולא למשרד הביטחון) .אני מעריך כי בקרוב נקבל
אישור סופי לכך ונוכל לשווק גם מגרשים אלו.
הקצאת שטח חלופי למגרשים שירדו -במקביל להורדת המגרשים בעקבות השבר הגיאולוגי ,הנחה
שר הבינוי יואב גלנט להקצות לנו לתכנון שטח נוסף שייתן מענה למגרשים שירדו.
לאחר שסימנתי את השטחים החלופיים שהישוב מעוניין בהם ,משרד הבינוי והשיכון העביר את
הסוגיה למתכננת שתפעל לשינוי התב"ע ולהכנת תוכנית לשכונה הנוספת.
איכות הסביבה-
מחזור אשפה -לאחרונה הוספנו עמדות קרטוניות חדשות והחל מהשבוע נוסיף עוד ארבע ערכות
מחזור ברחבי המושבה .במהלך החודשיים הקרובים ולאחר שנסכם את קבלן המפנה ,נציב פחים
כתומים נוספים למחזור אריזות ובכך נשדרג משמעותית את נושא המחזור שהוא נושא מוביל
בישוב.
בשבוע שעבר נבחר סוקר לביצוע סקר התייעלות אנרגטית הן על גגות מבני הציבור ובעיקר
בתאורת הרחובות .מטולה נבחרה ע"י האשכול להיות ראשונה שעבורה יוכן הסקר ובמקביל
המועצה פועלת לגיוס כספים למימון הפרויקטים.
קול קורא איכות הסביבה -אשכול גליל מזרחי ומטולה בתוכה זכו בקול קורא בנושא האשפה בסדר
גודל של  35מיליון  . ₪כחלק מתקציב זה ,אנחנו נכין בשבועות הקרובים את הדרישות של המושבה
לשיפור סוגיית האשפה ,ניקיון וכו ונדרוש זאת בתקציב נפרד נוסף .באם יש לכם רעיונות נוספים
לשיפור נושא האשפה ,אשמח שתעלו אותם ונשקול את שילובם בדרישה.
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מתנ"ס-
הגענו להבנות עם החברה למתנ"סים לגבי מנהלת חדשה מעריך כי בשבועיים הקרובים נקבל
מנהלים לראיונות ונבחר.
קיטנות -פעילות קיץ
השנה קיימנו את בית הספר של החופש הגדול לכיתות א'-ב' ואפשרנו לכיתה ג' להשתלב גם שם
ישתתפו  23ילדים.
לכיתה ג' נבנתה תוכנית מיוחדת עם מספר מפגשים.
לכיתה ד'-ה' הייתה קייטנה של ילדי השטח עם פיני ושם השתתפו  20ילדים.
היו מספר פעילויות נוער שבהן יצאו מחוץ למושבה כמו –לפארק אתגרים בעכו ,סופרלנד וכד'
מועדון הנוער פעל בשעות הערב בהשגחת פיני /ירדן.
פעילות הקיץ בגן אלון הוזלה בצורה משמעותית השנה(2,700ש"ח) לעומת שנים קודמות()4,100
ובה השתתפו  27ילדים ,שמח לבשר שבנוסף להוזלה הצלחתי להשיג באופן חריג סבסוד נוסף של
 ₪ 300לכל ילד וזאת למרות שמטולה לא עמדה בקריטריונים.
הקייטנות השנה היו מוצלחות ומעניינות ,קיבלתי לא מעט פניות מתושבים על הצלחת הקייטנות.
רוצה לומר תודה לכל צוות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ולאחל שנת לימודים מוצלחת לכל
החינוך במושבה.
אירועי קהילה-
מסיבת משפחות סיום הקיץ יערך במרכז קנדה ביום שישי הקרוב .2.9.2016
במוצ"ש הקרוב  3.9.2016נקיים ערב למערך ההוראה לתחילת שנת הלימודים ,מוזמנים כל ציבור
ההוראה הפעיל והגמלאים במטולה.
כנס מתגייסים יערך בשבוע הבא שיכלול את ההורים והילדים המתגייסים.
כספים-
חובות ספקים חלה ירידה משמעותית בחובות ספקים בשנה האחרונה מ  3.6אנו עומדים היום על
כ  2.4מילון חובות לספקים.
מלוות חלד ירידה משמעותית מ  5.5מילון  ₪אנו עומדים היום על  3.9מילון  ₪הלוואות.
תיירות-
אנו יוצאים למכרז שילוט תיירותי על סה"כ  100אלף.
הקמת אנדרטה בגדר הטובה הסכום שהוקצה לפרויקט הוגדל משמעותי ל  1.6מיליון  ,בימים אלו
התחלנו בשינוי תב"ע מקומי למקום ובסיומו נתחיל את העבודה.
פארק מעיין עליון  -קק"ל יצרו למכרז ואנו בסוף תהליך קבלת ההיתר.
ואם חזרת הוועדה לתכנון לעבודה ,נקבל את ההיתר ונתחיל בשיקום הפארק.
מוזיאון בית הגבולות שיקום ושיפור -בשעה טובה ,אישרנו סכום של כ 150-אש"ח מהמועצה
לשימור אתרים לשיקום המוזיאון .השבוע יועברו כל מוצגי המוזיאון לאוצר מוזיאונים ובמקביל
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תתחיל עבודת קבלן לשיפוץ מבנה בית האיכר .המוזיאון יהיה סגור כשלושה חודשים בשל כך
והודעה יצאה לתושבים בעניין .רוצה לומר תודה למיכה לויט ולצוות המתנדבים על ההפעלה של
המוזיאון ועל הליווי השוטף בהשגת התקציב למוזיאון.
יועמ"ש-
תיקי הוצל"פ -לאחר שנים רבות ובהתערבות עמיר מלצר היועמ"ש ,הצלחנו להחזיר חזרה את תיקי
ההוצאה לפועל לחזקת המועצה .בפעולה משותפת של היועמ"ש והגזבר ,אנו מתכוונים לפעול מול
החייבים השונים ברגישות אך בנח ישות ולסגור כמה שיותר מתיקי ההוצאה לפועל המתנהלים
בבתי משפט שנים רבות .בימים אלו אנו בדיונים מול שני חייבים גדולים לנסות ולפתור את
בעיותיהם ,כך נעשה ונפעל לגבי כל יתר התיקים.
תשלומי ארנונה -המועצה בראשותי חרטה על דיגלה לעשות סדר בסוגיית תשלומי הארנונה
ולקבוע כללים ברורים והחלטיים בסוגיה .יצא נוהל מסודר לכל חייב ובימים אלו היועמ"ש והגזבר
פועלים על הכנת תוכנית חצי שנתית לייצב את המערכת ולהגיע לדוחות אמת ולבדוק מה קרה
בכל תיקי ההוצאה לפועל במשך עשרים השנים האחרונות.
הישיבה הסתיימה בשעה21:18 :
רשמה :שלומית גז – מזכירת המועצה

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

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

דוד אזולאי
ראש המועצה

מאיר אוחנה
גזבר המועצה
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