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   28.02.2022 יוםשהתקיימה ב

 בהיוועדות חזותית )זום() 
  

 
 

   : )בזום( חברי מועצה נוכחים
 ידיד כהן, חמודי חאלדי,  רפי רוטנר, , עודד יניב  ,איל סהר  , ראש המועצה, יואב זאבי, חיים זך –נצר  עמוס 

  איל שריגו  שלמה אברהם, ג'ובי גלעד, אחמד פנדי, איברהים חסן
 

 :  חברי מועצה חסרים
 רון גולן, אלי דוד, יניב אייזנבנד חילף, מוסטפא 

 
 :)בזום( מוזמנים נוכחים

 דוברת המועצה,  -יר פרסאי ברניב , שמבקר המועצה -גזבר, שלמה בוזי  -מנכ"לית, אורי קינן  -אתי לוי 
 .הלשכה תמנהל – לילך לויו )זום( עמית שילה
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 אישור ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות -
 אישור עבודה נוספת לשני עובדי מועצה  -
 אישור העסקת עובד בחוזה שכר בכירים  -

 
 - דיון והחלטות – 2202/20ישיבת מליאה 

 
 אישור סדר היום : .1

 פה אחד. החלטה : סדר היום המוצג אושר
 

 202201.22.מתאריך  01/2022המועצה ישיבת  טוקולרואישור פ .2
 את הפרוטוקול  פה אחדמליאת המועצה מאשרת   החלטה:

 

 דיווחי ראש המועצה: .3

,  ת לשגרהוחוזרלשמחתנו   המועצה  נוספות של  תיוופעילומסגרות החינוך, ארועי תרבות  – קורונה
 כולנו  תקווה שלא יהיה גל נוסף.
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בישיבת הנהלה שהתקיימה הביעו חברי  -בתהליכים בעלי ערך לקהילה    מעורבות הנהלת המועצה
ההנהלה את רצונם להיות שותפים לתהליכים המביאים ערך לקהילה.  במסגרת הישיבה נבחרו  שני 

 :נושאים

 גיל שלישי ובריאות -
 תיירות. -

בעלי תפקידים מהמועצה, חברי הנהלה וחברים נוספים  ה הכוללת:הוחלט כי לשתי הועדות תוקם ועד
תיירות ועדת ואות התנדבו רון גולן ואייל שריג ולמהישובים לחיזוק הועדות. לוועדת גיל שלישי וברי

 .התנדב אלי דוד
לכל  בפועל  ) נושא שעלה גם מהישובים (.  יחידת הפיקוח,  משתף כי חיזקנו את  -   במועצהפיקוח 

תחומי הפיקוח יש כיום מענה מועצתי, פיקוח עירוני ואיכו"ס, פקח רט"ג, רישוי עסקים  ותכנון ובניה 
המקבל את כלל הפניות, מפנה לביצוע ומוודא שהפנייה טופלה   התחום עבר לניהול מחלקת בטחון

 נסגרה. ו

 להמלצת הועדה  אישור המליאה – 2022תמיכות לשנת  .4
  2022לתמיכות לשנת  עדה המקצועיתהוצגה לחברי המליאה ההמלצה של הו

 פה אחד את המלצת ועדת התמיכות אישרהמליאת המועצה   החלטה:
 ₪ 540,000סך   –עמותת הספורט בזבולון תמיכה ל  
 ₪ 800,000סך  -ותיק דורות זבולון ומותה לחבר התמיכה לע  

 
רצ"ב המצגת  – והשירותים של מחלקת תרבות, מרכז צעירים ומרחב צמיחה זבולוןהצגת הפעילות  .5

 שהוצגה
בתחומים והקשר ביניהם  ופיתוח השירותים לקהילת זבולון  בת הוצגה מצגת  המשקפת את הרח

 הבאים:
 הוצג ע"י מיטל ברק  -עוסק בקידום עסקים, יזמות  ותעסוקה   –מרחב צמיחה 

 הוצג ע"י ענת טנא מלכין  -עוסק במתן מענה לצעירים ולמשפחות צעירות  –צעירים  
 ןהוצג ע"י כרמל בן בונא -תרבות מקומית בונה קהילה  בשיתוף ועדות תרבות  –תרבות 

מהתחומים, נעשית כל הזמן חשיבה והתאמה  דישנה היענות גדולה של הקהילה לכל אחלשמחתנו 
כמו כן אנו פועלים להגדיל את מספר , השונים  האוכלוסייהקבוצות כלל ול לצרכי הקהילה

 הישובים. להמשתתפים  מכל
אברהים חאסן: הפעילות מרשימה יחד עם זאת מבקש שכלל הפעילויות שהוצגו יהיו גם לחברה 

 הערבית בדואית.
התכנית השנתית של מרחב צמיחה, צעירים ותרבות  תכלול תכניות מותאמות לחברה  החלטה:

 הערבית בדואית 
 

  2022קריטריונים לוועדת הנחות לשנת  .6
  2022הוצגו הקריטריונים  לועדת הנחות לשנת 

מליאת המועצה מאשרת פה את הקריטריונים שהוצגו ומסמיכה את  וועדת הנחות לפעול על  החלטה:
 פיהם.

 אישור נציגים לדירקטוריון לחווה הניסיונית בעכו .7
 הנושא  הוסר מסדר היום .
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 שונות .8

 תממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלואישור   .א
מנהלת משאבי אנוש כממונה  –ויץ' ומליאת המועצה מאשרת פה אחד את כנרת וול החלטה:

 תעסוקת אנשים עם מוגבלות. לע
 
 עובדי מועצה  שלושהאישור עבודה נוספת ל .ב

משרה. התקבל תקציב  100% -מיטל מועסקת כעובדת סוציאלית ב –מיטל מוזס הללי 
ממשרד הרווחה לריכוז והובלת צוותי הצח"י בישובים. הבקשה לאשר לה עבודה נוספת 

 .העסקתה תעשה על ידי החת"ס  – בשעות הערב לריכוז וניהול האמור 25%בהקיף של 
 לריכוז הצח"י. כפי שהוצג נוספת  מליאת המועצה מאשרת למיטל עבודה החלטה:

 
שלום מועסק באגף הכספים וממונה על כלל  התב"רים, ההכנסות והבקרה.  –שלום בוצ'חק 

לנוכח הגידול בהיקף הבקשה לאשר לשלום  עבודה נוספת בעמותת החת"ס כחשב העמותה, 
, מעטפת גיל הרך ועוד..( נדרש לבצע בקרה הכספי של העמותה ) נופשית, שלוחה דמוקרטית

 .תקציבית, דוחות כספיים ועוד
 משרה . 25%הגדלה בהיקף של  מליאת המועצה מאשרת  החלטה:

 ( האישור תקף  עד  ליישומו , יחד עם זאת מושהה) היישום 
 

רותם מועסקת כפקחית עירונית, הבקשה לאשר לרותם לעבוד בסופי שבוע  – רותם בן סימון
 בשמירה .
מליאת המועצה מאשרת עבודה נוספת לרותם בכפוף לכך שהעבודה הנוספת לא  החלטה:

 תפגע בדרישות  המועצה באם יידרש לעבוד בסופי שבוע.
 
 

 אישור העסקת עובד בחוזה שכר בכירים .ג
בהתאם  . האגף, הבקשה לאשר את העסקתו בחוזה בכיריםלאגף קהילה נקלט סגן למנהל 

משכר בכירים, אופן  40-50% . במסגרת החוזר טווח השר בין  לחוזר מנכ"ל משרד הפנים
 העסקתו תהא בהתאם לחוזר מנכ"ל

החלטה: מליאה המועצה מאשרת פה  אחד את תנאי העסקתו ומאשרת לפעול גם בעתיד 
 עדכוני השכר( בהתאם לחוזר.)

 
 
 

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

 

 
 

 
__________________________ 

 עמוס נצר           
 ראש המועצה האזורית זבולון             


