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  דיון והחלטות – 1202/10ישיבת מליאה 
 
  דברי פתיחה  אייל סהר .1

ות מצויים בשותפות בענפים שונים  עם חנתון, חקלאהמתפרנסים מענפי  שנה,  85 ץ בן כפר מכבי, קיבו
"ן, בנייה ענף הנדל מפתחים את  אים, טלופוטוהענף  ,  הכנסה נוספת ומשמעותית הרמת יוחנן ואוש

 אכסנה ותעסוקה. רבוייה, 
נדרשים לגור בקיבוץ  של הליך קליטה, יש לנו הליך מסודר,  ואנו בעיצומחברים,  138כ "סהבקיבוץ 

 .לאחר היכרות הדדיתהינה רק  תהקבלה לחברו כן תקופת מועמדות, שנתיים לאחר מ
היתר,  קיבלו משפחות 13 עתידות לבנות את בתיהםמשפחות  20מגרשים מוכנים לבנייה,  50ישנם 

יניים לאחר השיוך ישלמו , קיים הסדר בשיוך דירות משפחות. ביצענו הליך מסודר של 20  הקליטה של
, הקיבוץ עבר הפרטה ויחד עם זאת יש שירותים משותפים כגון: טיפולי שיניים, הנחות דמי היוון למינהל

לפנסייה של  ביטוחי בריאות וסיעוד, הקיבוץ התחייב לשלם את הסכום האקטוארי בבתי ילדים, 
, עשרות ברשימת המתנה, הבעיה שנקלטים נדרשים לגור לכפר מכבי גדול קיים ביקוש, המבוגרים

  ואין לנו יח' דיור לכולם. שנתיים בקיבוץ
-במסגרת התכנית ה בנושא התשתיות, קיבלנו מענק מהמועצה ובדים בשיתוף וצמידות למועצה, עאנו 

מבצעים תשתיות מים, כיום  ,50 -ל 30גרשים מ פיתחנו יותר מהחברה הכלכלית באמצעות  , שנתית 4
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ייעת המועצה בועדות הקליטה ובכל בנוסף מס , האמורקבלן של ההרחבה מבצע גם ה ותקשורת,  חשמל 
 שנדרש.

 עמוס הודה לאייל ושיתף על העבודה המשותפת  והטובה עם כפר מכבי.
 

 אישור סדר היום: .2
  פה אחד החלטה : סדר היום המוצג אושר

 

 1.20210.12מתאריך  1202/90המועצה ישיבת  טוקולרואישור פ .3

 . את הפרוטוקול פה אחדמליאת המועצה מאשרת  החלטה:
 

  דיווחי ראש המועצה  .4
בנושא ובעיקר  נכון להיום אין חולים במועצה, ישנה מתודיקה כיצד עובדים. עוסקים פחות  – קורונה

 מנסים לחזור לשגרה, החלטנו לפתוח את יד למגינים למרות שמספר המנויים עדיין לא בשיאו, 
 .וי לנוכח הקורונהלחדש המנמינויים אך עדיין יש החוששים  נופשית, מתווספים כנ"ל גם ב

 מגיעים לשמחתנו  .בישוביםלאוקטובר  1 -החלה ב בלתי פורמלי הינוך תכנית  הח – חברתי שישי 
 .נן תכניות שנבנות בשיתוףישאנו מלווים את הישובים ו  .כמות גדולה של ילדים

שמובילה התקיים יום שיא ראשון וביום שישי הקרוב יום שיא נוסף, בישובים משולבות תכניות  
 .המועצה כגון: הפעלות של קק"ל שישי ירוק, ועוד. . מרגישים שינוי

 ,תוך כדי תנועה מקדישים מאמץ רב,  י במועצה, אנו נף את החינוך הבלתי פורמללמ ואהיעד שלנו  ה
 .משקיעים בכךאנו מפיקים לקחים  ו

ם פועלת בכפרים, חלק בחברה הערבית החלו לפעול חוגים ) ראו החוברות  המונחות( תנועת הצופי
מהפעילות הבלתי פורמלית מתקיימת בבתי הספר היסודיים, בראס עלי האריכו את יום הלימודים 

 בשלושה ימי לימוד, השבוע החלנו גם בבית הספר באבטין. עמותת אחריי החלה לפעול ברמות זבולון 
 בסה"כ ניתן להגיד שהחינוך הבלתי פורמאלי במועצה ממריא.

במועצה ישנם קיבוצים וכפרים העוסקים בחקלאות, על מנת לסייע  למועצה,   א חשובהנוש :חקלאות
נבחר,  ישובים, בני בלייר מכפר חסידים עם השיעבוד לפרויקטור   מכרז  ולתת מענה מקצועי, פרסמנו 

נציג את התכנית  עבודה באחת . הוא יעבוד עם ועדת חקלאות, השירותים שיינתנו יביאו ערך 
 .2022בשנת המליאות 

מסיימת בסוף החודש, אנו מיכל  החליטה לפרוש לגמלאות, מיכל קציר מנהלת דורות   דורות:
באים  עשתה עבודה טובה, מיכל  נותנים גיבוי. מנכ"ל לדורות, בשל זה עובדי דורות  בתהליכי איתור

ירותים גם לפתח את השהחדש ימשיך  מנהל/ת ללמוד מדורות ממועצות אזוריות, מבחינתנו חשוב ש
 ם.יישוביב

 
 תב"רים לאישור  .5

, את אלו שנעשים בהם שינויים ואת גזבר המועצה הציג  ופירט את רשימת התב"רים החדשים
 התב"רים לסגירה.

מליאת המועצה מאשרת פה אחד  את התב"רים החדשים שהוצגו וכן את השינויים בתב"רים : החלטה
 קיימים בהתאם לרצ"ב.

 
אם ניתן ברכישת אוטובוס צהוב, עלה  ע"י חבר המליאה רפי רוטנר בקשה לבחון  בנושא תב"ר -

 .הנושא ייבדק והמליאה תעודכן –להפוך את האוטובוס למונגש 
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 תבחינים לתמיכות .6

לאחר אישור התקציב יפורסמו התבחינים  .2022 מוצגים כאן התבחינים המוצעים לתמיכות לשנת 
עלות למען האזרחים הוותיקים, תמיכה והם: תמיכה בעמותות הפ בכפוף לנוהל תמיכות. התחומים

 בתנועות נוער הפועלות בתחום המועצה  ותמיכה בעמותות הפועלות בתחום הספורט.
 .התבחינים לתמיכות שהוצגוהחלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את 

 
 קריטריונים למחיקת חובות ארנונה  .7

 20/12/12מיום   5/20212מנכ"ל משרד הפנים הוצגו הקריטריונים בהתאם לחוזר 
 .טריונים שהוצגוימאשרת פה אחד את הקר המועצההחלטה: מליאת 

 
 דו"ח ביקורת )וועד קיבוץ יגור, ביטוחים וחשמל( .8

 תחומים: הבשלוש 2021מבקר המועצה ביצע ביקרות במהלך 
 וניהול מערך החשמל במועצה.ביטוח, ועד יגור, 

מועלה  ביקורת ולאחר התייחסותכם ואישורם, לעיניני עדה ות הוצגו לוממצאי הביקורת וההמלצו
  .עיקרי הממצאים והתייחסות המועצהלמליאה, 

 החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדוחות שהוצגו.
 

  מפעל הפיס –שימוש באמות מידה  .9
 המידה של מפעל הפיס תבמסגרת הצגת התב"רים הוצג גם השימוש באמו

 ביצוע פעילות לקידום יוזמות חינוכיות כחלק מפרוייקט מיזם חדשנות טכנולוגית .א
 ₪ 330,000 – באורנים 

 ₪ 200,000 – .כפר ביאליק-ביצוע הרחבה של מועדון פיס של הישוב .ב

 100,000 – מלגות פיס .ג

 360,000 – שירותים לגיל השלישי .ד
ותרומתם לקהילת זבולון תוצג נושא המלגות והתפיסה המועצתית לחיזוק הקשר עם הסטודנטים 

 .באחת מהמליאות הקרובות
 החלטה: מליאת המועצה מאשרת השימוש באמות המידה  של מפעל הפיס כפי שהוצגו  

 
 נותשו .10

 
אישור מליאה  נדרש לעובדים בשכר בכירים  אישור תוספת שכר,  –תוספת שכר לדוברת המועצה  -

 ומשרד הפנים.
משכר   5% -ב את שכרה  בכירים,   הבקשה להעלות משכר 30% -מועסקת בדוברת המועצה  -

 . 2021החל מיולי  35% –בכירים דהיינו ל 
 החלטה: מליאת המועצה מאשרת התוספת המבוקשת וכן תשלום רטרו מיולי

 
 

 -הפרוטוקול נחתם על ידי ראש המועצה, מר עמוס נצר : 
 
 

 
__________________________ 

 עמוס נצר           
 ראש המועצה האזורית זבולון             


