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הנדון  :ישיבת מועצה מן המניין 5-18
הישיבה התקיימה ביום ג' ה 22.5.18 -ח' סיוון תשע"ח ,בשעה  19:30במשרדי המועצה המקומית.
נוכחים:
דוד אזולאי – ראש המועצה

משתתפים:

אבי נדיב -חבר מועצה.

מאיר אוחנה -גזבר המועצה

יפעת שקלים -חברת מועצה

קובי נגר – מנכ"ל המועצה

שי פיינר – חבר מועצה

יערה אסור – מנהלת לשכה

נאוה כהן זיגל -חברת מועצה

עו"ד אפרים קייזל – יועמ"ש המועצה

שחר גמליאל -חבר מועצה

רוחמה נקש – מנהלת מ .חינוך

רוית סנדלר-יפה – ס .ומ"מ ראש המועצה
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין  – 4-18מצ"ב.

 .2טיסת ראש המועצה ל-אירועי  70שנה ישראל -צרפת – אירוע יום העצמאות הישראלי בפריז
ראשי ערים תאומות (ראה פניה שגרירת ישראל בצרפת) ושלושה ימים במימון ראש המועצה.
 .3תב"רים.
תב"ר
הקמת מחסומי זרוע לשערי
ביטחון
החלפת תאורת גדר

סה"כ תקציב
13,455

מימון משרד ממשלתי
משרד הביטחון 100%

308,000

משרד הביטחון  /פקע"ר
100%

כמו כן יבואו בפניכם לאישור שינויים בתב"רים הבאים ;
הגדלה
תיאור תב"ר
מס'
תב"ר
₪ 876,811
הסדרת עורק
595
מ.תחבורה
תחבוה מזרחי
 ₪ 375,777ק.רשות
כבישים 9
התייעלות אנרגטית  ₪ 100,000מ.
640
הפנים
 .4רשות חינוך עליונה-בדלתיים סגורות
 .5הצגת תוכנית עידוד וחיזוק הממשלה למטולה.
 .6שונות.
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סה"כ

מימון קרנות רשות

מימון

₪ 2,952,588
 ₪ 2,660,000תקציב פיתוח

 .7דיווחים.
נדון והוחלט:
לסעיף  - 1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 4-18
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 2טיסת ראש המועצה ל-אירועי  70שנה ישראל -צרפת – אירוע יום העצמאות הישראלי
בפריז ראשי ערים תאומות (ראה פניה שגרירת ישראל בצרפת) ושלושה ימים במימון ראש המועצה.
דוד :קיבלנו פנייה מערים תאומות לכינוס  70שנות המדינה והקשר עם צרפת .לפי חוזר המנכ"ל צריך
לאשר זאת במליאה .אמשיך לשלושה ימים נוספים על חשבוני.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 3תב"רים
דוד :קיבלנו אישור במימון מלא לשערי זרוע – תל אבל בית מעכה והשער צהוב מבית האריזה שנוכל
לשלוט בעת אירוע ,לפתוח ולסגור לפי הצורך .ממון עלי-ידי משרד הביטחון.
שי :החקלאים יודעים מזה?
דוד :כן ,זה רק לשעת חירום ובעת אירוע.
רוית :השאלה אם לא יישאר מישהו בחוץ? התאילנדים וכו'?
דוד :אין מצב כזה,החקלאים מיודעים לכך וחוץ מזה זה חלק מתרגולת הלבנה.
החלטה :מאושר פ"א
דוד :החלפת תאורת גדר מערכת – מאושר פ"א
ישנם שני שינויים בתב"רים:
.1

הסדרת עורק תחבורה כביש  ,9הגדלה והשתתפות שלנו – מאושר פ"א

 .2התייעלות אנרגטית ממשרד הפנים ,הגדלנו ל 2.6-במימון משרדי ממשלה – מאושר פ"א

לסעיף  -5הצגת תוכנית עידוד וחיזוק הממשלה למטולה
דוד :מציג את התוכנית לצפון מתוך מצגת.
מאיר :מציג את התפרסות התקציבים על  5שנים .כל תקציב קיבל יעוד ספציפי לפי כותרות .כל
תקציבי הממשלה פוטרים אותנו ממצ'ינג ,מלבד תאים פוטו וולטאים.
דוד :בפוטו ולטאיים זה פרויקט בסך  5וחצי מיליון  ₪שמתוכם השתתפות שלנו מהבית מיליון .₪
נאוה :למה לא להכניס את זה לפרויקט ציבורי? שכל תושב שירצה גם לעשות על גג ביתו יוכל?
דוד :אותו קבלן לא יוכל לפעול על מבנים שלנו וגם על מבנים פרטיים.
שי :מה זה חיזוק הון אנושי ומה עם חוסן קהילתי ,מה עם מלגות שהיו בעבר ?
דוד :אנחנו הרבה מאוד שנים בלי מלגות ,גם מלגות יהיו בהמשך ,אנחנו עובדים על זה ,נעלה זאת
בישיבה אחרת שנקבל אישור סופי.
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מאיר :חוסן קהילתי – תוכנית מצילה ,טיפוח סביבתי והתייעלות אנרגטית ,מדע בקהילה.
דוד :חלק מהתוכניות סגורות ,שבוע הבא קובי נפגש עם נציגים משלושת הרשויות לבניית תוכנית
מסודרת בנוגע לחוסן קהילה ,זה תקציב מהמשרד לשיווין חברתי.
בתחבורה כיכר התפוחים ומדרחוב במימון משרד התחבורה.
תרבות וספורט – חצי מיליון  .₪הדבר המשמעותי הנוסף שאין לנו מאצ'ינג על הפרויקטים האלו.
אבי :מבין שזה כסף צבוע ,השאלה האם אפשר לנתב את הכסף למקומות אחרים?
דוד :אם זה לאותה מטרה ,אז כן .למשל הרחוב הראשון שישופץ מתקציב משרד הבינוי זה רחוב
העיון ,אחריו מצפה נפתלי ,ארזים וכך הלאה .מחכים לכסף עבור תכנון שיגיע בקרוב.
יפעת :רווחה ומעון יום? מה עם זה?
דוד :אנחנו בשלבי הצעות מחיר לתכנון מעון יום קיים וזה חלק מהכנסה כלכלית.
מאיר :תגבור ברווחה ,תיירות בעיקר ברחוב הראשונים ,תוכניות חינוך תוספתיות ,פרויקטים של
משרד החינוך שיצורפו בהמשך בסכום של  600אש"ח.
שי :מה עם טיילת העיון?
מאיר :יש תקציבים ,אבל זה לא כחלק מהצעת מחליטים.
דוד :המתכנן שנבחר כאן בעבר תוקע את זה ,זה נמצא בתוכנית עבודה השגנו עוד כסף לזה ומקווה
שהתכנון ייגמר בקרוב.
שי :מזה תוכניות ספורט? מה זה אומר?
דוד :זה התקציב ,אנחנו צריכים לשבת עם משרד הספורט ולבנות תוכניות עבור פעילויות ספורט
עבור מטולה לשלוש השנים הקרובות.
יפעת :צריך להתחיל למשוך ילדים מבחוץ.
רוחמה :אפשר לחשוב אחרת ולייצר פעילות רב קהילתית.
יפעת :חוגי ספורט נופלים פה ללא נרשמים ורוב התושבים יוצאים החוצה ,זה חבל.
לסעיף  – 6שונות
רוית :אני מבקשת רגע לומר כמה דברים.
ביקשתי להכניס הצעה לסדר היום לדחות את בניית בה"ס מכיוון שהיו שאלות מהותיות של קיבלנו
תשובות רלוונטית לגביהן .היום ניתנו לנו תשובות קצת יותר רלוונטיות לשיפור תנאי ביה"ס ,עדין
חושבת שהראייה שלנו מאוד מצומצמת.
לשמחתי בשיחה שניהלתי עם דוד ,דנו על נושא הגנים שאם יהיו מפגעי אבק ורעש נבחן העברה של
הגנים בשלבים הקריטיים.
לאור הלחץ שהופעל על המערכת ולאור כך שכן קיבלנו תשובות למס' דברים חשובים כמו הפעלת
הקומה התחתונה בבית הנוער ועניין המקלוט ,אני מושכת את הבקשה שלי בחזרה.
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יפעת :אנחנו רוצים לשמוע עוד.
רוית :נבחנת האפשרות לפתוח את הקומה השלישית ואת השטח שבין האנדרטה לאולם המופעים.
יפעת :איך זה יהיה מוכן בזמן?
רוית :נראה לי שיש נכונות והבנה ואנחנו נותנים למהלך עוד הזדמנות.
לסעיף  – 7דיווחים
 החלטת ממשלה לחיזוק והעצמת המושבה מטולה -בישיבה האחרונה לא הגענו לדיווח על
החלטת ממשלה .אחרי שנתיים של עבודה מאומצת מול משרד רוה"מ ומשרד האוצר אני
שמח על כך שממשלת ישראל הצביעה על החלטה זו שתשדרג משמעותית את מטולה
בארבע השנים הבאות .בתוכנית זו יש פרויקטים כלכליים אשר יאפשרו הכנסה שנתית קבועה
לתקציב המועצה השוטף .אנו מדברים על תוכנית אשר החידוש בה הוא הכסף התוספתי
למושבה והתוכנית הכלכלית שבה מה שיאפשר לנו לגדול בתקציב השוטף של המועצה.
תוכנית בסדר גודל של כ  30מיליון  ₪ובפועל ההישג הנוסף והמשמעותי שפרט לפרויקט
אחד כל התוכנית אינה מבוססת על מצינג מה שבפועל מגדיל משמעותי את ההישג בעוד
מיליונים רבים .לאחר אישור התוכנית בממשלה שוחחתי עם ראש הממשלה מר בנימין
נתניהו ,שר האוצר משה כחלון ,שר הבינוי והשיכון יואב גלנט ,שר הכלכלה אלי כהן ,שר
הפנים והפריפריה והגליל אריה מכלוף דרעי ושר התחבורה ישראל כץ והודיתי להם באופן
אישי בשמי ובשם תושבי מטולה כולה על החלטה זו.
אני רוצה להודות לאנשי המקצוע במועצה אשר היו חלק פעיל בתוכנית זו ולכל אנשי משרדי
הממשלה עימם נפגשנו ותכננו את התוכניות בשנתיים האחרונות .אני שמח לבשר לכם שכבר
התחלנו לסגור את הקצוות למימוש התוכנית ומשרד התחבורה כבר תקצב תכנון לחלק
מהפרויקטים .אפשר לראות בטבלה את הפרויקטים המדוברים שיעשו בארבע השנים הבאות
במושבה .זהו הישג היסטורי למטולה ואנו מברכים על כך.
 אשכול גליל מזרחי -מערך חדש לפינוי אשפה -החל מהראשון ליוני נתחיל בפינוי אשפה
רטובה וגושית דרך קבלן חדש שמוזיל עלויות וכחלק משיתוף הפעולה עם האשכול.
היום חתמנו מול קבלן האשפה והאשכול על מערך פינוי אשפה חדש לישוב.
 תכנון מרכז הפעלה חדש לרשות -קיבלנו את תוכנית מרכז ההפעלה ובשבוע הבא נשב
לאשר אותה מקצועית ונעביר לרח"ל על מנת לצאת להקמת מרכז הפעלה חדש לראשות.
זוהי עוד בשורה משמעותית בתחום הביטחון שתצעיד אותנו קדימה בניהול הישוב בשעת
חירום.
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 פיילוט מרכיבי ביטחון מטולה -אני שמח לבשר שמטולה נבחרה ע"י פיקוד העורף לביצוע
פיילוט מרכיבי ביטחון ,מצלמות ,שערים וכו על מנת להכין את הראשות טוב יותר למענה
בחירום .צוותי העבודה של פיקוד העורף והאוגדה החלו לרכז את חבילת הדברים שיונחומ
במטולה בעלות של כמיליון  ₪בשלב הזה .זה לא כולל את הפרויקטים שכבר אושרו ונמצאים
בעבודה .לגבי המשך שיפוץ המקלטים עדיין לא קיבלנו תשובה בעניין.
 פסטיבל השירה מטולה -השנה ה 21הייתה בסימן הצלחה בלתי רגילה כפי שתיארו כל
משתתפי הפסטיבל וההנהלה של בית הקונפדרציה .האולמות היו גדושים ,רחובות מטולה
והמלונות וחדרי האירוח היו מלאים עד אפס מקום .אני שמח על הצלחה זו ומודה לעובדי
המועצה ולקובי על ההכנות הקפדניות לפסטיבל זה ולהצלחתו.
 תהלוכת שבועות -התהלוכה התקיימה כמיטב המסורת במטולה זה עשרות שנים .אני שמח
על כך שהשנה ההשתתפות הייתה גדולה ומעל למצופה בכלים החקלאים  .ארגון החלק
האומנותי והפעילות בפארק התאפשרו בעקבות תרומתם הגדולה של המתנדבים לצד
הנהלת המרכז הקהילתי ,אמנון ,עובדי המועצה וקובי שארגנו בצורה מופתית את האירוע
בפארק לצד פעילויות לילדים ולמשפחה .רוצה לומר תודה לכל העוסקים במלאכה החל
מהמתנדבים הרבים ,הנהלת המרכז הקהילתי בהובלת אבי ,רוית בארגון הטרקטורים ,קובי
ועובדי המועצה ובעיקר המתנדבים בכל האירועים האחרונים בישוב.
 הקמת מגרש שחב"ק -בימים אלו אנו בוחנים אופציה להקמת מגרש שחב"ק בחלק ממגרש
הכדורגל שלנו .אנו מקווים שנוכל לקבל את האישורים הנדרשים להקמה על מגרש הכדורגל
ולצאת לדרך בקרוב .מגרש זה ישדרג משמעותית את האופציות למגרש כדורגל לילדי
המושבה.
 כיכרות וכבישים -הסתיימה סלילת כביש  9הגורן ונפתח רחוב חדש במטולה .המשך רחוב
הגורן .בניית הכיכרות רגע לפני סיום והתחלנו את החלפת התאורה והמדרכות ברחוב
הדובדבן .במקביל אנו ממשיכים במתן פתרון לבעיית החניות במצפה נפתלי וכבר הוספנו 6
חניות נוספות ועוד  8מתוכננות להסתיים בקרוב.
 בניית קיר הבטון בצד המערבי -לאחר השגת ההבנות מול הלבנונים וסגירת תוכנית העבודה
צה"ל פועל בהצבת החומה בצד המערבי שתתפרד מאזור הקצה הצפוני בוותיק ותגיע עד
למשגב עם .קיר זה ייתן עוד קצת ביטחון לחקלאים העובדים בצמוד לגדר ועוד ביטחון
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לתושבי המושבה .בהמשך מתוכננת החלפת הגדר לשעון חול בצידה הצפוני והמזרחי של
המושבה.
 בתחילת יולי יערה מתוכננת לעזוב אותנו לרגל הלידה הצפויה כך גם סיוון שמתוכננת ללדת
באוגוסט .בימים אלו אנו מראיינים מועמדות להחלפה זמנית לתקופת חופשת הלידה.
 נגישות -כחלק מהצורך להנגיש את כל מבני ושטחי הציבור במושבה ,הקצנו תקציב לכך.
יצאנו לתכנון תוכנית נגישות לכל הישוב שיבוצע ע"י יועץ נגישות מוסמך .במקביל יצאנו
להצעות מחיר לשיפוץ שירותים מונגשים במבנה המועצה ובקרוב נבצע הנגשת שירותים
במועצה.
 תאורת רחובות הר צפיה-חצבים ורקפת -דיווחתי בישיבה הקודמת על רכישת פנסים
חדשים לרחובות אלו שיתנו מענה טוב יותר .הפנסים הגיעו לארץ ובמהלך שבוע הבא
תסתיים התקנת מערכת הבקרה ונציב אותם ברחובות אלו .את הפנסים שנפרק ,נציב בגני
המשחקים ,חניות ובמקומות ציבור .למעשה אקט זה יסיים את תהליך החלפת תאורת
הרחובות בכל המושבה .בימים אלו אנו בשלבי סיום תכנון החלפת תאורת גדר הביטחון גם
ומקווה שבקרוב נצא לדרך.
 הצבת שלטי הכוונה -בשבוע שעבר התקנו שלטי הכוונה תיירותיים במושבה ,סה"כ הוצבו
שבעה עמודים ראשיים .בשבוע הקרוב יבוצעו תיקונים קטנים.
יפעת :רוצה להעלות נושא ,המעון? אני לא יודעת אם יש איש אחזקה למעון והבנתי מבתיה שהיא
פונה ואין מענה.
אבי :זה לא נכון .כל בעיה שיש טופלה ,פעם ראשונה שאני שומע שבתיה פנתה ואין מענה .דוד לקח
את האחזקה של המעון למועצה ובימים אלו קובי ואנשי המשק נכנסים ומטפלים שם בהמון דברים.
קובי :היום נתבקשנו לבנות תוכנית ואף היינו שם בסיור.
שי :מה עם המבקר?
דוד :יצאנו למכרז ,אנו מחכים לאישור סופי של משרד הפנים לגבי חלקיות המשרה ואנחנו נעדכן
בהחלטות.
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בכבוד רב,
-----------------------------

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

דוד אזולאי

קובי נגר

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה
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