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מטה יהודה
מסכמת
שנה של עשייה

 12כניסות  -מועצה 1

לפני כשנה הציבה המועצה שער כניסה
ראשון אל תחומה' ,שער עדולם' על
כביש  ,38כפיילוט לפרויקט נרחב
שבסופו יוצבו  12שערים כאלו.

השער השני הוצב לבאים מגוש עציון,
'שער האלה' ,שכמו קודמו קרוי על שם
האזור בו הוא מוצב ועיצובו בהשראת
היין המאפיין כל כך את אזורנו.

אז לכל הבאים בשערנו נאחל ברוכים הבאים!
תכנית המתאר יצרה מסד תכנוני
לטובת מימוש של זכויות בקרקע
בתחומי התיירות החקלאות והיחידה
השלישית בנחלה:
• תיירות – מבנים תומכי תיירות ותוצרת
חקלאית מקומית ,צימרים ,מסעדות,
מרכזי מבקרים
• חקלאות – מבנים חקלאיים בשטחי א'
וב' של המושב ,בשטחים החקלאיים
במרחבים צמודי דופן לישובים.
• יחידה שלישית בנחלה ,יחידה
חמישית בנחלה )"דיורית"(
• פיצול מגרש מנחלה בסמכות וועדה
מקומית
• הסדרת יקבים כמבנה חקלאי הכולל
מרכז מבקרים וחנות
• קבלת ציון מעולה מאגף בקרת
וועדות מקומיות על תפקוד הוועדה.
הציון מורכב מרשימת פרמטרים
תפקודיים של הוועדה ולמעט פרסום
הדוח השנתי באתר האינטרנט הציונים
היו .100

הצמחת תיכון דרור
וחוות בר החווה החקלאית

אושרה תכנית המתאר

של מטה יהודה
”חוות בר“ החווה החקלאית שקמה
שנה שעברה ממזרח למתחם תיכון
”הרטוב“ בניהולה של אלה זנגי
התפתחה השנה באופן משמעותי -
הוקמו בה חממות נוספות ,נבנתה
חקלאות טרסות ,התרחבה תשתית
ההדרכה ל 8-בתי ספר ומעל ל 10גנים
ונוצרו שיתופי פעולה מוצלחים על
תלמידי חטיבת הביניים ותיכון
”הרטוב“.
בתחילת שנה זו אף התרחבה פעילות
החווה  -הוקמה בה כיתת קק"ל ויורט
)אוהל( ללמידה וכן הורחב צוות
המורים.

הקמת אגף בטחון,
רישוי עסקים ותחבורה
הקמת אגף בטחון ,קביעת יעדים,
השלמת קבט"ים אזוריים ,קבלת
אחריות על צוותי חוסן ובחינת מרכיבי
בטחון בישובי טווח ה .40 -

גיבוש מתווה למדיניות

אבטחת מידע וסייבר

המועצה ערוכה יותר להתמודדות עם
איומיי הסייבר.

הטמעת העלאת אחוז
המשתמשים
וואטסאפ בערוץ תקשורת
זה פי 4

מועצה

מ 500-ל!2000-

כמה
אנחנו

?

 57ישובים
 1+בהריון...

משפחות

 400+חדשות ב2019

פעילות היחידה
להגנת האזרח הוותיק

היחידה מקיימת פעילות הסברה
ומניעה כולל מפגשים עם אנשי מקצוע
וכן ימי עיון בתחום .בנוסף יוזמת
התערבויות במצבי סיכון ומטפלת
בזקנים בסיכון ובמשפחותיהם.

הטמעת מערכת שכר ונוכחות חדשה
צמצום בשימוש בניירת לצורך דיווח
ולצורך קבלת תלושים.

תכנית מנהיגות חדשה
הישג חשוב למועצה ולכפרים בסיוע
תקציב חסר תקדים שאישרה המדינה
לתכנון בקרקע פרטית במגזרי
המיעוטים .לאחר ארבע שנות תכנון
אושרה התכנית להפקדה להתנגדויות.
עם אישורה הסופי הצפוי לשנה
הקרובה יזכו הישובים לתקציבי בינוי
משמעותיים מהמדינה לטובת קידום
ופיתוח הכפרים.

המועצה החלה ביישום תכנית לעידוד
וטיפוח מנהיגות מקומית .התכנית
הינה פרי יוזמה של מועצה אזורית
מטה יהודה בשיתוף מכללת רופין,
תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית.
התכנית הינה רב תחומית ללימודי
תעודה .התכנית תקנה למשתתפים
מיומנויות לניהול הישוב ותכשיר
מנהיגות ניהולית חדשה לישובי
המועצה.

אושרה להפקדה
תכנית מתאר כוללת

לכפרים עין נקובא ועין רפא
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השנה גויסו עוד  6מדריכי מוגנות לבתי
הספר היסודיים וכיום ישנם  14מדריכי
מוגנות בבתי הספר המסייעים בצורה
משמעותית לצוותי החינוך להפחית
את האלימות ולשפר את אקלים בית
הספר ,מדריכי המוגנות עובדים
בשיתוף פעולה הדוק עם מינהל החינוך
והרשות לביטחון קהילתי ומסייעים
באופן משמעותי לשיפור האקלים
הבית ספרי.

בב

הכנת תיק חירום לביוב

מדינת ישראל
נמצאת באופן
מתמיד תחת איומים
שונים ,העשויים לפגוע בין
היתר גם בתשתיות המים
והביוב .מחלקת הביוב של
המועצה ערוכה באופן תמידי
למתן מענה בשעת חירום
בתחום הביוב .נרכש ציוד וגויסו
קבלני מסגרת לעיתות חירום.

איזון ומעבר
לרווח בתוכנית

לניטור שפכי
תעשייה

הזנקת מתווה
ההסעות חדש

ב 25-ביולי  2010נכנסו לתוקף תקנות
בריאות העם )תקני איכות מי קולחין
וכללים לטיהור שפכים( ,התש"ע 2010
שנועדו להבטיח שמירה על הסביבה,
מקורות המים ובריאות הציבור .כאשר
יש לבצע שינויים ושיפורים בתהליכי
הטיפול במתקני הטיפול בשפכים
ובמפעלים זאת על מנת להגיע
לאיכויות הקולחין המצויינות בתקנות,
ועל התאגידים והרשויות נדרש להיערך
מבעוד מועד למילוי דרישות אלו.
המועצה האזורית מטה יהודה החלה
את תוכנית הניטור בשנת .2015
בתחילת התוכנית היו הוצאות כספיות
ללא הכנסות ,בסוף  2019הוצג ע״י
החברה המרכזת איזון כספי ומעבר
לרווח.
עם כניסת ראש המועצה לתפקיד הוא
פעל ליישום מתווה הסעות תלמידים
התואם את צרכי המועצה ,ואכן
בתחילת שנה"ל נכנס לתוקפו מתווה
ההסעות החדש אשר מייעל באופן ניכר
את מערך ההסעות וחוסך לקופת
המועצה מיליוני שקלים שמופנים
לטובת הציבור במגוון שירותים בתחום
החינוך.

לא
תאמינו

אבל במטה יהודה יש

 59,407תושבים

השנה העמיק מינהל חינוך את התכנון
האסטרטגי בעיקר במימדים הקשורים
בתכנון מעמיק של מיפוי דמוגרפי
למוסדות חינוך ,בהתאם למדיניות
"החזרת התלמידים הביתה" ומתווה
ההסעות החדש ,וכן במטרה לסיים
תכנית פרוגרמת בינוי למוסדות חינוך
)מעונות ,גנים ,בתי ספר יסודיים
ותיכוניים( כמו כן ,החל תהליך של
איתור שטחים ציבוריים נוספים ברשות
להקמת מוסדות חינוך עתידיים
ובחודשים הקרובים נפרסם את
ההחלטות העדכניות לגבי מיקום
מוסדות החינוך הארעיים למקומות
קבע)"דרור"",קסם"",סאדברי",
"יחיאל"(.

תוכנית לאומית
לצעירים במצבי סיכון

קידום
תכנית

א

סטרטגית

התוכנית נותנת מענה פיזי ורגשי
לצעירים בגילאי  18ועד  ,25מלווה
צעירים במצבי משבר ומסייעת בתחום
התעסוקתי ,לימודים ,דיור ,תיווך מול
הצבא ושירות לאומי ובמיצוי זכויות.

עבודות סילוק
שפכי נווה שלום
בביצוע

השלמת התשתיות
התת קרקעיות
באזור התעשייה

בהיקף של
₪ 20,000,000

ועדת
מינוי
ב  52 -ועדים
ביקורת מתוך  56ועדים

אושרו להפקדה תכניות ישוביות

לדוגמא ,התכנית התיירותית של בית
נקופה .התכנית מציעה התחדשות
ופיתוח של פרוייקט תיירות כפרית
ייחודי במרחב ואישורה של התכנית
יאפשר מוקד תיירותי ראשון מסוגו
במועצה.

השלמת סקר סיכונים
בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות

הפעלת צוות עו"סים
במגזר הערבי

המועצה עשתה צעד משמעותי
לעמידה בתקנות הגנת הפרטיות וכעת
המידע האישי השמור במחשבי
המועצה מוגן בהתאם לדרישות החוק.

צוות עובדים סוציאלים שייתן מענה על
פי חלוקה לנושאים :קשישים ,צרכים
מיוחדים ,אלימות במשפחה ,ילדים
ונוער בסיכון ,פעוטות בסיכון וקהילה.
זאת על מנת לתת מענה מעמיק יותר
בכול תחום במגזר הערבי לאור
מורכבות המקרים.

תחילת עבודה על ”גבעות עדן“
ישוב חדש בהקמה שניתן לו השנה
היתר פיתוח ,לקראת היתרי בנייה
לבתים עצמם.

הקמת מצפה עדולם
הקמת מצפה עדולם בישוב שריגים -
ליאון ,וכן קבלת גרעין שנת שרות של
נוער  -לעזרה לחקלאים ,חברה וקהילה
ושמירה על תוצרת חקלאית ,בעלי
חיים ושטחים פתוחים.

מתן הכשרה ,ליווי
והדרכה לקידום העסקים

הגדרת ״קידום ורישוי עסקים״ ,הכנת
תוכנית הכשרה לימוד והכוונה לפתיחת
עסקים ,שיתוף פעולה עם מעוף ,הכלת
הרפורמה וסיוע במתן רישיונות זמנים
לפתיחת עסקים ,תחילת סקר עסקים,
בקרה ופקוח.

עדכון מס ועד

בעמינדב ,עין נקובא ועין ראפ.
כתוצאה מכך הכנסות הועדים ממסים
יגדלו בצורה משמעותית.
עמינדב כ 200,000 -ש״ח לשנה.
עין נקובא 80,000 -ש״ח לשנה
ועין ראפה  50,000ש״ח לשנה.

נבנו  7גנים

ואולם ספורט
בביצוע

לאחר עבודה מאומצת של המועצה,
משרד המשפטים אישר השנה לרשום
את הסימן המסחרי הבינלאומי "יקבי
יהודה" ליקבים הפועלים באזור מטה
יהודה .האישור ,שהוא ראשון מסוגו
בארץ ,מהווה תרומה משמעותית
וחשובה לתעשיית היין המקומית.

הכרה ממשלתית

באיכות תוצרי היין

"נפת יין אזור יהודה"

חותמת זו משקפת את החשיבות
שמעניקה המועצה לעידוד עסקים
מקומיים ולסיוע המוענק ליזמים ואנשי
עסקים במועצה.

מטה יהודה ידידותית

לעסקים קטנים
קבלת חותמת רשמית
ממשרד הכלכלה והתעשייה

לאחר חמש שנים של דיונים על תכנית
מתחם מיני ישראל ,ולאחר התנגדות
עזה מצד הוועדה המחוזית שהובעה
בכל דיון ובכל פורום ,אושרה לבסוף
תכנית המתחם .התכנית שלוותה
לאורך כל הדרך ע״י צוות הוועדה
המקומית מבטאת את תפיסת המקום
כמוקד תיירותי מרכזי בכניסה
למועצה ,והוגדרה על ידינו כתכנית
״התחדשות״ של מתחם מיני ישראל.
התכנית כוללת תוספת שטחי בינוי
לטובת מרכז כנסים ,סדנאות ,חידוש
תצוגות ומתחמי פעילות ,כמו גם שילוב
של מסלולי אופניים ,הצללות ופיתוח
סביבתי.

הקמת בית ספר
משלב מעיינות

אושרה תכנית פארק מיני ישראל

בתחילת שנת הלימודים תש"פ הוקם
במטה יהודה בית ספר צומח חדש
ברוח של הזרם המשלב בין דתיים
לחילוניים ביה"ס הוקם בשיתוף עם
צוות היגוי קהילתי מאיזור צור הדסה
והמזלג במתחם צמוד לבית הספר
"דרור" .בית הספר מכיל כ50-
תלמידים מכיתות א' ו-ב' וצפוי
להתפתח לבית ספר יסודי מוביל ברוח
החינוך המשלב בצור הדסה והמזלג.
מנהל בית הספר הינו מר עידן שניר
שהגיע מעמדות ניהול וריכוז בבית
הספר "קשת" בירושלים.

הכנה ואישור  20תכניות תנועה חדשות
ביישובי המועצה :בטיחות בדרכים היא
מכלול הצעדים הננקטים לשם מניעת
תאונות דרכים ,למזעור מספר
הנפגעים והפחתת חומרת הפגיעות
השונות בתאונות אלו.
שיפור הבטיחות בדרכים נעשה
באמצעות שיפור הכבישים המדרכות
והתקנת תמרורים .אגף הפיתוח חרט
על דיגלו לקדם את נושא בטיחות
בדרכים .וכבר בשנת  2019התחלנו
בעבודה והצלחנו לאשר  20תוכניות
תנועה חדשות אותם ניתן להטמיע
במערכת ה gis-של המועצה ובכל
לבצע מיפוי מערכתי מועצה בתחום
התנועה.

חדשות ביישובי המועצה

הכשרת צוותי
מוגנות מינית בישובים

המועצה מכשירה צוותי מוגנות מינית
בישובים ,ההכשרה כוללת -נושאים
מגוונים מתחום המוגנות המינית,
ובכלל זה מיניות בריאה והעלאת
מודעות לאלימות מינית .התכנים כללו
את תחום המניעה ,רכישת ידע
להתמודדות בעת אירוע של פגיעה
מינית בתוך היישוב .

אישור תבע והיתרי בנייה

למתחם ״איקאה אשתאול״.

הכנה ואישור

 20תכניות תנועה

במשפחת מטה יהודה ישנם

כ 12,000 -בתי אב

נפתחו  9גנים חדשים

השקת אוטובוס

פיקוד וחירום

השקת אוטובוס פיקוד חירום ,הסבת
אוטובוס לפיקוד ושליטה בארועי
חירום ,שימוש באוטובוס באירועים
מרכזיים פסטיבלים וכו‘ להפצת מידע
לרווחת התושבים

החלפת פנסי לד
באזור התעשייה

זכייה בקול קורא

של הקרן לשטחים פתוחים של רמ״י

לתכנון פארק צפרות
בנחל שורק

מינוי צוות תכנון ויועצים והתנעת
התכנון עם וועדת היגוי רחבה לקראת
פיתוח של פארק אקולוגי מועצתי
משמעותי במרכז המועצה .הפארק
יכלול מאגרי מים ,מוקדי צפרות,
שבילים וחניונים לטובת כל תושבי
המרחב.

כתיבת תכנית אב לתקשוב

כבסיס להערכות המועצה לעידן
הדיגיטלי – מבוצע תהליך מעמיק
להערכות המועצה לאספקת שירותיה
ככל הניתן באמצעים דיגיטליים תוך
הבטחת מענה מהיר ורמת שירות
גבוהה.

מערך אנשי קשר יישוביים

בחירום ובשגרה
גישור רב צדדי

בניית הסכמות בגישור רב צדדי מורכב
בין המועצה לבין צדדים נוספים והגעה
להסכם הכולל את כל הצדדים.

בתיאום מול וועד היישוב נבחרו
האנשים המתאימים להעברת המסרים
וההודעות מראש המועצה ועד אחרון
התושבים.

אפליקציה מטה יהודה
מייל moked@m-yehuda.org.il

לשרותכם *8108

הודעות WhatsApp 052-7250801
אתר המועצה

www.m-yehuda.org.il

פייסבוק מטה יהודה

המועצה האזורית מטה יהודה

איתכם בכל הערוצים!

השנה חל שיפור עצום בממוצע
תוצאות הזכאות לבגרות במטה יהודה
בשיעור גבוה של  .10%העלייה
התרחשה הן עקב שיפור גדול בתוצאות
הבגרות בתיכונים "אור ברנקו וייס“
בצור הדסה ,ובכפר הנוער ”קריית
יערים“ ,הן עקב עלייה מתונה בשיעור
הזכאות לבגרות בתיכונים "עין כרם"
ו"עין נקובא עין ראפה ברנקו וויס"  ,והן
עקב שמירה על הישגים גבוהים
בישיבת "אמי"ת נחשון" ובתיכון
"הרטוב".

שיפור משמעותי
בהישגי הבגרות

דיאלוג נשים יהודיות וערביות

פיתוח מודל עבודה ייחודי לקידום
דיאלוג בין נשים יהודיות וערביות
תושבות מטה יהודה ,יציאה של
משלחת נשים יהודיות וערביות תושבות
מטה יהודה לדרום אפריקה במטרה
להציג את המודל בפני ארגונים שונים
ולשתפם בעשייה .הצגת מודל זה
בכנס ארצי של מרכזי הגישור  -כנס
גישורים.

)כ 10%-ברמה רשותית(

עבודה עם הבלניות ומתן כלים מעולם
הגישור והדיאלוג להתמודדות עם
העבודה עם תושבות מטה יהודה
המגיעות למקוואות .סיוע למיצוב
הבלניות בארגון.

דיאלוג במקווה

קליטת  6מנהלים חדשים
וניהול המשברים בשני בתי ספר
בתחילת שנת הלימודים הנוכחית אוישו
בהצלחה  6משרות ניהול בבתי ספר
במטה יהודה" :הדסים" ,יסודי
"הרטוב" ,תיכון "הרטוב"" ,השחר",
"עין נקובא עין ראפה ברנקו וויס"
ו"מעיינות" .המנהלים נכנסו בהצלחה
לתפקיד הניהול וממשיכות להוביל
בגאון את קהילות החינוך בדרכן
ובהתאם לרוח בית הספר ולחזון
הניהולי.

התנעת ההרחבה של

שריגים  -ליאון

מרכז לדיאלוג קהילתי וגישור
חדר גישור -הכפלת מספר הגישורים
והכפלת מספר המגשרים
המתנדבים במרכז כאשר כולם
תושבי מטה יהודה .הגברת מספר
הפניות של התושבים למרכז והכרתו
על ידי בתי המשפט.
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הידעת?

העברת הודעות
לתושבים
בזמן שריפה ,ובמלחמה
בצורה מהירה יעילה
ומותאמת לאמצעי
התקשורת הרלוונטיים
בכל ישוב.

תכנית שכללה פיתוח אינטנסיבי סביב
אגם מלאכותי בעמק מוצא ,בינוי
ומגרשי חנייה על מטעים וכרמים.
התכנית הפוגעת בוטלה ובמקומה
הוחלט על פיתוח טבעי אקולוגי
ומשתלב בסביבה.
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לתכנית פארק דויות
עמק מוצא

במועצה ובישובים ביחד עם אגף חברה
וקהילה  -במסגרתה היו פעילויות רבות
במושבים ובמועצה בכל הקשור להכרת
הטוב ,לקידום ערכים מעולם הנתינה
והבעת תודה -ולשינוי השיח בחברה.

היחידה להתנדבות במטה יהודה
בשיתוף מחלקת נוער וצעירים
הצטרפה השנה לתוכנית זו .מטרת
התוכנית להכשיר צוות מגוון ומסור של
מתנדבות מהקהילה אשר מבקרות
פעם בשבוע אם צעירה לאחר לידה
הזקוקה לליווי ותמיכה.

תוכנית ״עשרת ימי תודה״

תכנית 'אם ולא'

גידול בהכנסות

שייצרה הוועדה

מאגרות בנייה ,היטלי השבחה והכנסות
נוספות .הגידול מבטא את היקפי
הפעילות שהולכים וגדלים משנה לשנה

שינויים ארגונים ותחילת

טיוב ההון האנושי

ניב ויזל ,ראש המועצה

בהובלת ראש המועצה ,ניב ויזל,
פועלת המועצה במהלך נרחב ,לטיוב
ההון האנושי ובעלי התפקיד במועצה
מתוך כוונה לעמוד ביעד לשיפור
הניתנים
בשירותים
משמעותי
לתושבים.

נמשיך לפעול
גם בשנה הבאה

