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הנדון  :ישיבת מועצה מן המניין 2-18
הישיבה התקיימה ביום ג' ה 20.2.2018 -כ"ו אדר תשע"ח ,בשעה  19:33במשרדי המועצה
המקומית.
נוכחים:
דוד אזולאי – ראש המועצה

משתתפים:

אבי נדיב -חבר מועצה.

מאיר אוחנה -גזבר המועצה

יפעת שקלים -חברת מועצה

יערה אסור – מנהלת לשכה

שי פיינר – חבר מועצה

עו"ד אפרים קייזל – יועמ"ש המועצה

נאוה כהן זיגל -חברת מועצה
שחר גמליאל -חבר מועצה
חסרים:
רוית סנדלר-יפה – ס .ומ"מ ראש המועצה
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין .1-18
 .2אישור מנכ"ל  60%שכר בכירים רשות דרגה .1
 .3אישור קבלן זוכה בית הנוער.

 .4אישור התקשרות עם אשכול גליל מזרחי לפינוי פסולת.
 .5אישור תב"רים.
תב"ר
אמצעים לחמ"לים
ישוביים
ציוד לערכת חפ"ק
טלפון לוויני
ציוד למתנדבים
ערכת חפ"ק ותאורה

סה"כ תקציב
₪ 15,000

מימון מ.הפנים
100%

מימון קרנות רשות
0

₪ 20,000
₪ 5,000
₪ 30,000
₪ 50,000

100%
100%
100%
100%

0
0
0
0

כמו כן  ,יבוא לאישור הגדלת תב"ר;
מס
תב"ר
642

תב"ר
שיפוץ בית הנוער (מבנים
רב תכליתיים)

הגדלה מ .בינוי
ושיכון
₪ 450,000

1

מימון קרנות
רשות
₪ 247,136

סה"כ סכום התב"ר
לאחר הגדלהה
₪ 1,240,136

 .6סגירת תב"רים בשנת  2017לאישור המועצה.
תקציב

תקבולים

תשלומים

מס' תב"ר שם התב"ר
622

מחזור הלוואות

1,620,876

1,620,876

1,620,876

628

רכישת רכב ביטחון

202,102

202,102

202,102

629

רכישת טרקטור

118,000

120,697

120,697

631

מרכיבי ביטחון

36,753

36,091

36,091

633

הלוואה לכיסוי גרעון

1,153,000

1,153,000

1,153,000

634

חידוש מבני מוסדות חינוך

253,750

253,750

253,750

646

מערכת מצלמות למוסדות

20,417

20,417

20,417

סה"כ

3,404,898

3,406,933

3,406,933

.7

דיווחים

.8

שונות

נדון והוחלט:
לסעיף  - 1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 1-18
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 2אישור מנכ"ל  60%שכר בכירים רשות דרגה 1
לפני שבוע אישרנו מנכ"ל בוועדת איתור ,קובי יתחיל ב ,1.3.18 -לשם כך אנו צריכים לאשר משרת
מנכ"ל בשכר בכירים  .60%נעלה אותו לאישור והוא יציג את עצמו בישיבה הבאה.
שחר :עדכנתי את חבריי ואת התרשמותי ממך קובי .מה שכן דוד ,לא ראינו מכרז לכך .
דוד :נכון ,כי זו משרת אמון ,עשיתי ראיונות למס' מועמדים ולבסוף בחרתי את קובי שאותו אישרנו
בוועדת איתור.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 3אישור קבלן זוכה בית הנוער
דוד :קבלן זוכה בית הנוער אנחנו יוצאים לדרך ,התקיימה ועדת מכרזים ואתמול קיבלתי אישור על
הצעה אחת.
אפי :זה לעידכון ,לא לאישור ,הקבלן אושר בעת שאתה קיבלת את המלצת ועדת מכרזים.
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אבי :היו שתי מעטפות ,אחת מהן פסולה ואחת קרובה לאומדן ,החלטנו לתת את זה לבדיקה,
קיבלתי חו"ד שהחומרים תקינים ובסבב טלפוני אישרנו את הקבלן הזוכה.
לסעיף  – 4אישור התקשרות עם אשכול גליל מזרחי לפינוי פסולת
דוד :במסגרת האשכול יש מס' דברים ,יש תקציב די מכובד מקול קורא איכות הסביבה והוא יצא
לפינוי פסולת אזורי.
מאיר :האשכול יצא למכרז ,נבחרו  3קבלנים ויש מחיר זוכה ויש אפשרות לבחור בשני אופנים :פר
תושב או פר טונז' ,אנחנו צריכים לבחון זאת ,זה יוזיל עלויות מאחר וגם ונכנסת טכנולוגיה חדשה של
חיישנים בתוך הפח .כרגע נראה שפר תושב יצא יותר זול ,ברגע שנקבל נתונים נוספים נדע.
שי :זה כולל גזם ומיחזור?
דוד :מה שמדברים עכשיו זה הירוקים ,במכרז יש אופציות לפסולת גושית וגזם ,הכתום לא רלוונטי.
הכל בהתאם למה שמשלמים היום.
שי :אם המחזור מתפנה ואנחנו הולכים על-פי משקל הירוקים ,אז יורד מהם משקל ושווה לנו יותר
ללכת על טונאז' ,פר תושב יהיה לך פחות משקל.
מאיר :התחלנו עם הכתומים ב ,1.1.17-אנחנו צריכים בקרוב לקבל נתונים ואז לבחון אותם.
שי :לפי מה שאתם מציגים יש הרבה שיפור.
דוד :אנחנו משלמים היום על הפינוי בלבד  20אלף  ,₪היום אנחנו בודקים מה יורד מההסכם הזה.
ואז נחליט אם כלכלי או לא .אני יכול להתקשר אם האשכול לגזם  ,ירוקים ומכרז אשפה זה כללי.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 5אישור תב"רים
דוד :משרד הפנים והבטחון
סה"כ תקציב
₪ 15,000

תב"ר
אמצעים לחמ"לים
ישוביים
₪ 20,000
ציוד לערכת חפ"ק
₪ 5,000
טלפון לוויני
₪ 30,000
ציוד למתנדבים
₪ 50,000
ערכת חפ"ק ותאורה
שחר :מה הכוונה לטלפון לוויני?

מימון מ.הפנים
100%

מימון קרנות רשות
0

100%
100%
100%
100%

0
0
0
0

דוד :מדובר בטלפון לוויני אחד שיהיה כאן במושבה בעת רעידת אדמה תוכל לתקשר החוצה.
החלטה :מאושר פ"א
הגדלת תב"ר נוסף  – 642סה"כ התב"ר  1.240מליון  ,₪בית הנוער ,אולם מופעים וספרייה.
יפעת :זה לטובת הכשרת בית ספר?
דוד :התב"ר הוא לבית הנוער ,נדווח בהמשך.
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יפעת :כמה זמן זה יהיה?
דוד :בין שנתיים לשלוש.
יפעת :זה המון זמן.
שחר :אפילו יותר.
יפעת :כאמא זה מדאיג אותי.
דוד :אתן דיווח על כך בהמשך בואו נצביע.
החלטה :מאושר פ"א
סעיף  -6סגירת תב"רים
דוד:
תקציב

תקבולים

תשלומים

מס' תב"ר שם התב"ר
622

מחזור הלוואות

1,620,876

1,620,876

1,620,876

628

רכישת רכב ביטחון

202,102

202,102

202,102

629

רכישת טרקטור

118,000

120,697

120,697

631

מרכיבי ביטחון

36,753

36,091

36,091

633

הלוואה לכיסוי גרעון

1,153,000

1,153,000

1,153,000

634

חידוש מבני מוסדות חינוך

253,750

253,750

253,750

646

מערכת מצלמות למוסדות

20,417

20,417

20,417

סה"כ

3,404,898

3,406,933

3,406,933

שחר :הלוואה לכיסוי גרעון ,לקחתם ולא השתמשתם?
דוד :בתוכנית הבראה לקחנו  70%הבראה ו –  30%הלוואות ,מיחזרנו אותם להלוואה אחת באישור
משרד הפנים .עדין ניתן לנו לקחת הלוואה ולא לקחנו ,חוץ מאחת.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 7שונות
דוד :האופוזיציה הגישה הצעה להחלפת נציגים מטעמה בהרכב המועצה הדתית.
אפי :יש הצעה לסדר היום ,ברגע שהוגשה היא חייבת לעלות ,אחד מכם מציג ואחד מחברי ההנהלה
משיב ,לאחר שמציגים את זה ,אתם מצביעים אם זה עולה לסדר היום או לא.
שחר :אני לא מכיר את זה ככה .רק אם זה הועלה תוך כדי הישיבה זה צריך לעבור הצבעה .יש לנו
זכות אינטגרלית לעלות דברים לסדר היום .אשמח לקבל את סעיף החוק.
אפי :סעיף  27לתוספת השלישית לצו המועצות ,בגדול מי שקובע זה ראש המועצה .כך נתן החוק
מכיוון שהוא יכול לקבוע נושאים שלא מצא חן בעיני המליאה נתן החוק ברירת מחדל לחברי המליאה
לעלות את ההצעה לסדר היום .נתתם הצעה ,צריך להחליט במליאה אם דנים או לא.
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"חבר מועצה רשאי להגיש הצעה לסדר היום לא יאוחר מ 48-שעות לפני הישיבה ,ההצעות שהוגשו
ידונו לפי סדר".
" סעיף  30הצעה לסדר היום יביא אותה לפני המועצה אם לא תתקבל הצעה לסדר היום ,לא תדון".
שחר :אני יכול לזמן ישיבה נוספת רק לזה .אתם יכולים להתנגד עכשיו .דוד אני חושב שנדון בזה,
אנחנו בזמן האחרון על שרידי שמועות והצענו פשרות .חושב שחשוב שלא ניזון משמעות ברחוב,
בסה"כ אנחנו רוצים לעבוד יחד .זה חשוב לך ולנו ,חשוב לנו שתסביר לנו איפה זה עומד.
דוד :אז אני אסביר איפה זה עומד .לפני שנתיים בחרנו הרכב מלא למועצה שכולנו היינו שותפים לה
ולצערי יש גורמים שמעקבים את הנושא ,לפני שלושה חודשים הודענו למשרד הדתות שנגיש עתירה
לבג"צ על כך שאין מינוי להרכב שהחלטנו עליו .משיקולי השר שהם לא עניינים בעיני .אחרי פגישה
איתם הם החליטו לפנות לשלושת הגורמים שוב ובשל התנגדות הרב למועמד שלי ,הוחלט לכנס
וועדת שרים .לפני שבוע הוועדה התכנסה ודנה בנושא בעקבות התנגדות של הרב לקבל את המועמד
שהצעתי ואתם גם אישרתם אותו אהוד ניינשטין.
אפי :חושב שזה לא צריך להיות בפרוטוקול כי זה צנעת הפרט.
דוד :לא ,זה נושא פתוח וכולם יודעים אותו.
הרב התנגד למועמד שלי ומתוקף כך ,דנו בוועדת השרים ,מאיר ודניאל היו הנציגים של המועצה
בדיון מאחר ואני הייתי בישיבה להתנגדויות על תוכנית המתאר .בסיום הוועדה הציעה  14יום הארכה
להדברות שלי עם הרב .ביום רביעי שעבר ישבתי עם הרב בביתו והצעתי עוד מועמדים שגם להם
סירב ויש לנו עוד שבוע ימים .לא חושב שנגיע להסכמה.
אבי :בנושא זה של מועצה דתית הרב לא נתן אפילו הזדמנות אחת להחלטות החברים שכאן.
שחר :אל תשכח שהסכמנו על המועמדים .היינו בפרוצדורה פוליטית אחרת היום אנחנו לא מודעים
כמעט לכלום.
אבי :אתה צודק שאתה צריך להיות מעודכן ,התפרקנו לפני שנה וחצי ואת אהוד נינשטיין אישרנו
כולנו ,את מי אתה בא בעצם להחליף עכשיו?
דוד :חברים זה הכל עניין של משיכת עוד זמן שאין לנו וחבל.
נאוה :יצאה20:01 :
נאוה :חזרה20:02 :
אבי :שחר ,אתה בא להחליף אנשים שהרב עוד לא נתן צ'אנס לאלה שבחרת.
דוד :מה שחשוב פה זה מטולה והתושבים ,יש פה בלגן שלם ,ברגע שאין הרכב והנהלה זה פשע
שאין הרכב כנדרש.
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החלטה:
בעד :שחר ,יפעת ושי
נגד :אבי ,נאוה ודוד
ההצעה נדחית.
לסעיף  – 7דיווחים
דוד:
מצב ביטחוני שבוע שעבר -ביום שבת בבוקר התחיל אירוע ביטחוני בגולן שגלש גם למטולה .בדרום
הר צפייה נפל טיל של חיל האוויר שלא התפוצץ .במהלך יום השבת נעשו כל ההכנות לטיפול
והשמדת הטיל שלא ניתן היה להזיזו וביום ראשון בבוקר הטיל פוצץ ללא נזק .במהלך השבת ערכנו
הערכת מצב יחד עם גורמי צבא שביקרו במושבה וקיבלנו החלטה לטובת המטיילים הרבים שלא
לפתוח את מרכז ההפעלה ולא לצאת בהודעות מבהילות .עם צאת השבת הודענו בגדול על האירוע
ועל פיצוץ הנפל .בנוסף ביום ראשון חדר אזרח לבנוני את הגדר מכפר כילא ונלכד לאחר מספר דקות
מערבית לשכונת הר צפייה ,באירוע זה יצאנו בהודעות עפ"י הנוהל במועצה ולא נפתח מרכז הפעלה
בגלל הזמן הקצר בין מעבר האזרח לתפיסתו .ישנם מספר לקחים שאנו מפיקים מאירועים אלו וניישם
לאירועים הבאים בתקווה שלא יהיו .אני מודה לעופר ,לאנשי הביטחון בישוב ולכיתת הכוננות על
ההתגייסות המהירה וסגירת הישוב באירוע.
כיכרות וכבישים -אנו מתקדמים בקצב טוב .לשמחתנו ולצערנו הגשם מעכב קצת ואני מקווה שמרבית
העבודה תסתיים עד לחג הפסח.
סטאטוס תאורה אנרגטית -היום התקבלו כל הפנסים שאנו אמורים להתקין ברחובות .מעריך שעוד
יומיים כל מטולה תהיה עם תאורה חדשה פרט לחניות  ,גני המשחקים וחלק מהמדרגות שאותם
נחליף בתאורה שתפורק מהר הצפייה לאחר ניסוי הפנסים שאנו עורכים שם .בימים האחרונים
השלמנו עוד עמודים ברחבי המושבה במקומות חשוכים ונמשיך בשבוע הבא בהתקנת
עוד עמודים ברחוב הלבנון .אני שמח על כך שהתאורה נותנת מענה מצוין לישוב .
יפעת :חושבת שכדי שתעשה סיבוב בכיכר אצלנו ,התאורה מאוד חלשה שם .אם אתה לא מרוצה
מהעוצמה ,ניתן להחליף?
דוד :כן
שי :כמה זמן יש אחריות על הפנסים?
דוד 8 :שנים ,ניצלתי גם את הנושא ופניתי למפקד פיקוד העורף ונעשה פילוט במטולה על תאורת
הגדר .הוספנו עמודים ונוסיף עוד.
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מקלטים -במסגרת מוכנות לחירום אנו נמצאים בסיום שיקום  13מקלטים שעברו שדרוג משמעותי
ובקרוב אנו צפויים לעבור למערכת פתיחה ונעילה של מקלטים מרחוק ,שדרוג טכנולוגי משמעותי
למטולה.
בית הספר ואולם הספורט -אנו יוצאים לתכנון מחדש של אולם הספורט ובית הספר מחדש .במהלך
הקיץ אני מקווה ששני מבנים אלו יהרסו ( ממתינים לאישורים אחרונים להריסה) ונסיים את תכנון בית
הספר ואולם הספורט החדשים בהשקעה של כ 15מיליון  .₪במסגרת מעבר בית הספר הוקם צוות
בראשותי אשר מתכנן את מעבר בית הספר וכבר התחלנו באריזות ציוד שאינו נדרש לבית הספר
בשוטף.
שחר :ביה"ס מיועד להריסה? אני מפחד מהמהלך הזה.
דוד :בית הספר לא עומד ברעידות אדמה ,מתכננת בדקה את המבנה ואמרה שאי אפשר להשאירו
שלם.
יפעת :הגנים יוכלו לעבוד?
דוד :כן ,יבנו קיר מתחת והכניסה תהיה מסביב.
שי :יכשירו את הכביש של סנדלר?
דוד :כן ,נכשיר עליה דרך שם.
יפעת :מה עם המעון? לא עובר כבר למתחם החינוך?
דוד :אתייחס לזה בהמשך יש לנו תוכנית לכך מחכה עד שהממשלה תצביע ,כי זה חלק מהצעת
מחליטים.
פעילות תרבות -כחלק מחמישי תרבות אנו מתחילים בסדרה של אירועים לטובת תושבי מטולה
והסביבה .אנו מתכוונים להתחיל כל יום חמישי פעילות תרבות ובכך להעניק עוד שירות לתושב.
 .1מסיבת טו בשבט -התקיימה במרכז קנדה והייתה מושקעת מאוד .אני רוצה להודות לצוות
המרכז הקהילתי ליו"ר והמתנדבים על האירוע.
 .2הדר לוי – ביום חמישי הבא וכחלק מאירועי חמישי תרבות אנו נארח את הסטנדאפיסטית הדר
לוי באולם המופעים.
מיחזור  -אנו מביאים מכולות חדשות למחזור ציוד אלקטרוניקה ,בפינוי מסודר ו 3-מתקני מיחזור
לבגדים ולסוללות.
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הישיבה הסתיימה בשעה20:30 :
רשמה :יערה אסור – מנהלת לשכה
.

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

---------------------------מאיר אוחנה

דוד אזולאי

גזבר המועצה

ראש המועצה
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