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פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 10/2021
שהתקיימה ביום 23.11.21
בקיבוץ כפר מכבי במועצה אזורית זבולון
חברי מועצה נוכחים :
עמוס נצר – ראש המועצה ,עודד יניב ,מוסטפא חילף ,אלי דוד ,אחמד פנדי , ,יואב זאבי ,חיים זך ,רפי רוטנר,
ידיד כהן ,אייל סהר ,יניב אייזנבנד ,ג'ובי גלעד
חברי מועצה חסרים :
חסן אברהים ,חמודי חאלדי ,רון גולן ,שלמה אברהם ואייל שריג
מוזמנים נוכחים:
אתי לוי  -מנכ"לית ,אורי קינן  -גזבר ,עו"ד אורית שקד שנקמן  -יועמ"ש ,עמית שילה ,שלמה בוזי – מבקר
המועצה ,שיר פרסאי ברניב  -דוברת המועצה ,לילך לוי  -מנהלת לשכת ראש המועצה
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דברי פתיחה מפי נציג הקיבוץ המארח – אייל סהר
אישור סדר יום
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתאריך 12.10.21
דיווחי ראש המועצה
תב"רים לאישור
תבחינים לתמיכות
קריטריונים למחיקת חובות ארנונה
דו"ח ביקורת (וועד קיבוץ יגור ,ביטוחים וחשמל)
שימוש באמות מידה – מפעל הפיס
שונות

ישיבת מליאה  – 10/2021דיון והחלטות
 .1דברי פתיחה אייל סהר
כפר מכבי ,קיבוץ בן  85שנה ,מתפרנסים מענפי החקלאות מצויים בשותפות בענפים שונים עם חנתון,
רמת יוחנן ואושה ,הכנסה נוספת ומשמעותית ענף הפוטוולטאים ,מפתחים את ענף הנדל"ן ,בנייה
רבוייה ,אכסנה ותעסוקה.
בקיבוץ סה"כ  138חברים ,אנו בעיצומו של הליך קליטה ,יש לנו הליך מסודר ,נדרשים לגור בקיבוץ
שנתיים לאחר מכן תקופת מועמדות ,הקבלה לחברות הינה רק לאחר היכרות הדדית.
ישנם  50מגרשים מוכנים לבנייה 20 ,משפחות עתידות לבנות את בתיהם  13משפחות קיבלו היתר,
הקליטה של  20משפחות .ביצענו הליך מסודר של שיוך דירות ,קיים הסדר ביניים לאחר השיוך ישלמו
דמי היוון למינהל ,הקיבוץ עבר הפרטה ויחד עם זאת יש שירותים משותפים כגון :טיפולי שיניים ,הנחות
בבתי ילדים ,ביטוחי בריאות וסיעוד ,הקיבוץ התחייב לשלם את הסכום האקטוארי לפנסייה של
המבוגרים ,קיים ביקוש גדול לכפר מכבי  ,עשרות ברשימת המתנה ,הבעיה שנקלטים נדרשים לגור
שנתיים בקיבוץ ואין לנו יח' דיור לכולם.
אנו עובדים בשיתוף וצמידות למועצה ,בנושא התשתיות ,קיבלנו מענק מהמועצה במסגרת התכנית ה-
 4שנתית ,באמצעות החברה הכלכלית פיתחנו יותר מגרשים מ  30ל ,50 -כיום מבצעים תשתיות מים,
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חשמל ותקשורת ,הקבלן של ההרחבה מבצע גם האמור ,בנוסף מסייעת המועצה בועדות הקליטה ובכל
שנדרש.
עמוס הודה לאייל ושיתף על העבודה המשותפת והטובה עם כפר מכבי.
 .2אישור סדר היום:
החלטה  :סדר היום המוצג אושר פה אחד
 .3אישור פרוטוקול ישיבת המועצה  09/2021מתאריך 12.10.2021
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול.
 .4דיווחי ראש המועצה
קורונה – נכון להיום אין חולים במועצה ,ישנה מתודיקה כיצד עובדים .עוסקים פחות בנושא ובעיקר
מנסים לחזור לשגרה ,החלטנו לפתוח את יד למגינים למרות שמספר המנויים עדיין לא בשיאו,
כנ"ל גם בנופשית ,מתווספים מינויים אך עדיין יש החוששים לחדש המנוי לנוכח הקורונה.
שישי חברתי – תכנית החינוך הבלתי פורמלי החלה ב 1 -לאוקטובר בישובים .לשמחתנו מגיעים
כמות גדולה של ילדים .אנו מלווים את הישובים וישנן תכניות שנבנות בשיתוף.
התקיים יום שיא ראשון וביום שישי הקרוב יום שיא נוסף ,בישובים משולבות תכניות שמובילה
המועצה כגון :הפעלות של קק"ל שישי ירוק ,ועוד . .מרגישים שינוי.
היעד שלנו הוא למנף את החינוך הבלתי פורמלי במועצה ,אנו מקדישים מאמץ רב ,תוך כדי תנועה,
אנו מפיקים לקחים ומשקיעים בכך.
בחברה הערבית החלו לפעול חוגים ( ראו החוברות המונחות) תנועת הצופים פועלת בכפרים ,חלק
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.
חקלאות :הנושא חשוב למועצה ,במועצה ישנם קיבוצים וכפרים העוסקים בחקלאות ,על מנת לסייע
ולתת מענה מקצועי ,פרסמנו מכרז לפרויקטור שיעבוד עם הישובים ,בני בלייר מכפר חסידים נבחר,
הוא יעבוד עם ועדת חקלאות ,השירותים שיינתנו יביאו ערך  .נציג את התכנית עבודה באחת
המליאות בשנת .2022
דורות :מיכל קציר מנהלת דורות החליטה לפרוש לגמלאות ,מיכל מסיימת בסוף החודש ,אנו
בתהליכי איתור מנכ"ל לדורות ,בשל זה עובדי דורות נותנים גיבוי .מיכל עשתה עבודה טובה ,באים
ללמוד מדורות ממועצות אזוריות ,מבחינתנו חשוב שמנהל/ת החדש ימשיך לפתח את השירותים גם
ביישובים.
 .5תב"רים לאישור
גזבר המועצה הציג ופירט את רשימת התב"רים החדשים ,את אלו שנעשים בהם שינויים ואת
התב"רים לסגירה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים החדשים שהוצגו וכן את השינויים בתב"רים
קיימים בהתאם לרצ"ב.
-

בנושא תב"ר רכישת אוטובוס צהוב ,עלה ע"י חבר המליאה רפי רוטנר בקשה לבחון באם ניתן
להפוך את האוטובוס למונגש – הנושא ייבדק והמליאה תעודכן.

איבטין
אורנים
כפר הנוער הדתי
כפר חסידים ב'
ישובי המועצה :כפר חסידים א'
אושה יגור כפר המכבי רמת יוחנן שער העמקים כפר ביאליק חוואלד

נופית
ראס-עלי

מועצה אזורית זבולון
דואר כפר המכבי ,מיקוד  ,30030טל ,04-8478111 .פקס04-8478134 :
אתר האינטרנטHTTP://WWW.ZVULUN.ORG.IL :
 .6תבחינים לתמיכות
מוצגים כאן התבחינים המוצעים לתמיכות לשנת  .2022לאחר אישור התקציב יפורסמו התבחינים
בכפוף לנוהל תמיכות .התחומים הם :תמיכה בעמותות הפועלות למען האזרחים הוותיקים ,תמיכה
בתנועות נוער הפועלות בתחום המועצה ותמיכה בעמותות הפועלות בתחום הספורט.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבחינים לתמיכות שהוצגו.
 .7קריטריונים למחיקת חובות ארנונה
הוצגו הקריטריונים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  5/20212מיום 20/12/12
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הקריטריונים שהוצגו.
 .8דו"ח ביקורת (וועד קיבוץ יגור ,ביטוחים וחשמל)
מבקר המועצה ביצע ביקרות במהלך  2021בשלושה תחומים:
ועד יגור ,ביטוח ,וניהול מערך החשמל במועצה.
ממצאי הביקורת וההמלצות הוצגו לוועדה לעיניני ביקורת ולאחר התייחסותכם ואישורם ,מועלה
למליאה ,עיקרי הממצאים והתייחסות המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדוחות שהוצגו.
 .9שימוש באמות מידה – מפעל הפיס
במסגרת הצגת התב"רים הוצג גם השימוש באמות המידה של מפעל הפיס
א .ביצוע פעילות לקידום יוזמות חינוכיות כחלק מפרוייקט מיזם חדשנות טכנולוגית
באורנים – ₪ 330,000
ב .ביצוע הרחבה של מועדון פיס של הישוב-כפר ביאליק₪ 200,000 – .
ג .מלגות פיס – 100,000
ד .שירותים לגיל השלישי – 360,000
נושא המלגות והתפיסה המועצתית לחיזוק הקשר עם הסטודנטים ותרומתם לקהילת זבולון תוצג
באחת מהמליאות הקרובות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת השימוש באמות המידה של מפעל הפיס כפי שהוצגו
 .10שונות
 תוספת שכר לדוברת המועצה – אישור תוספת שכר ,לעובדים בשכר בכירים נדרש אישור מליאהומשרד הפנים.
 דוברת המועצה מועסקת ב 30% -משכר בכירים ,הבקשה להעלות את שכרה ב 5% -משכרבכירים דהיינו ל –  35%החל מיולי . 2021
החלטה :מליאת המועצה מאשרת התוספת המבוקשת וכן תשלום רטרו מיולי

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