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פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 01/2022
שהתקיימה ביום 25.01.2022
(בהיוועדות חזותית (זום)

חברי מועצה נוכחים (בזום) :
עמוס נצר – ראש המועצה ,יואב זאבי ,חיים זך ,איל סהר ,עודד יניב ,רפי רוטנר ,רון גולן ,אלי דוד ,יניב
אייזנבנד ,אחמד פנדי ,איברהים חסן ,ג'ובי גלעד ,שלמה אברהם ,איל שריג
חברי מועצה חסרים :
ידיד כהן ,מוסטפא חילף ,חמודי חאלדי
מוזמנים נוכחים (בזום):
אתי לוי  -מנכ"לית ,אורי קינן  -גזבר ,עו"ד אורית שקד שנקמן  -יועמ"ש ,מתן ורקר – מנכ"ל חפ"ז ,שלום
רוזנברג  -מהנדס המועצה ,שלמה בוזי  -מבקר המועצה ,שיר פרסאי ברניב  -דוברת המועצה ,עמית שילה
(זום) ולילך לוי – מנהלת הלשכה ,רותם חרובי – מנהל פרויקטים חפ"ז
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אישור סדר יום
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתאריך 28.12.21
דיווחי ראש המועצה
תב"רים לאישור
אישור תקציב ועד נופית
דוח ביקורת – נופית
תלונות הציבור – סיכום
החברה הכלכלית לפיתוח זבולון – הצגת פעילות
מלגות לסטודנטים תושבי המועצה  -עידוד ומעורבות קהילתית
שונות

ישיבת מליאה  – 01/2022דיון והחלטות -
 .1אישור סדר היום :
החלטה  :סדר היום המוצג אושר פה אחד.
 .2אישור פרוטוקול ישיבת המועצה  12/2021מתאריך 28.12.2022
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול
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אורנים
כפר הנוער הדתי
כפר חסידים ב'
ישובי המועצה :כפר חסידים א'
אושה יגור כפר המכבי רמת יוחנן שער העמקים כפר ביאליק חוואלד
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 .3דיווחי ראש המועצה:
קורונה – גל הקורונה משפיע על כולנו ,במועצה כ 800 -חולים בכל הישובים ,משקף את מה שקורה
במדינה .האמור משפיע על כלל ה המסגרות בדגש על מערכות החינוך ,אנו עושים את המיטב לשמור
על שגרת לימודים לצד הבידודים .אנו ממשיכים לתת שירותים במועצה ,קבלת קהל נעשית בתאום
מראש ,חלק מהעובדים עובדים מהבית ,פתחנו מתחם לבדיקות אנטיגן מוסדיות של מד"א ,תושבים
באים להיבדק .נאלצנו לדחות אירועים ביד למגינים לנוכח ביטולים של מינויים ,מצפים שהגל יגמר
ולא יהיה גל חדש.
תקציב מדינה – הממשלה פועלת כיום באמצעות קולות קוראים ,כל משרדי הממשלה מנסים לעגן זאת
באופן הנ"ל ואנו נערכים לכך ,כמו כן התקבלה החלטת ממשלה לחברה הערבית ,תכנית חומש הכוללת
תקציבים לתשתיות פיזיות ,חינוך ,רווחה ,תעסוקה ועוד.
שונות  -דורות הישן שופץ המבנה הותאם לצרכים השונים :מרכז צעירים שיכלול הדרכות ,הרצאות,
סדנאות  ,מרחב צמיחה זבולון – פעילות ליזמים ודורשי עבודה והחברה הכלכלית הורחבה ונבנו חללים
לפעילויות ועוד.
פעילויות תרבות שהיו נהוגות בישובים הסבנו לפעילות מועצתית באודיטוריום בדורות כגון:
אוניברסיטת חורף ( שהיתה נהוגה ברמת יוחנן) חשוב לנו שיגיעו מכל הישובים ולא רק מהסמוכים.
 .4תב"רים לאישור – רצ"ב
גזבר המועצה הציג ופירט את רשימת התב"רים החדשים ,את אלו שנעשים בהם שינויים ואת התב"רים
לסגירה.
הוסבר בהרחבה על החלוקה של תקציב "המיליון" על ההשקעות המתוכננות בישובים במסגרת התכנית
ה 4-שנתית ,הקמת מתקני הספורט בכפוף לתכנית האב ועוד.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים החדשים שהוצגו וכן את השינויים בתב"רים
קיימים וסגירת התב"רים בהתאם לרצ"ב.
 .5אישור תקציב ועד נופית
תקציב הועד הוצג לחברי המליאה
החלטה :תקציב ועד מקומי נופית  ,כפי שהוצג אושר פה אחד.
 .6דוח ביקורת – נופית
הביקורת התקיימה בחודשים נובמבר  2020ועד מרץ  ,2021הביקורת בוצעה על ידי מבקר המועצה
ורו"ח טובי קרוייזר.
במהלך השנתיים האחרונות ועד אוקט'  2021פעלה המועצה להביא את הישוב נופית להנהלה אחת -
וועד מקומי מגובש הנותן מענה לכלל התושבים ,החל מ  2021 -מלווה המועצה את הישוב ופועלת
לחיזוק הועד .
החל מהשלמת הדוח ביקורת מבוצע תהליך מתמשך לתיקון הליקויים על ידי הישוב והמועצה
ממצאי הביקורת וההמלצות הוצגו לוועדה לענייני ביקורת ולאחר התייחסותכם ואישורם ,הועלה
למליאה ,עיקרי הממצאים והתייחסות המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדוח שהוצג.
 .7הצגת תלונות הציבור – סיכום 2021
בהתאם לנדרש הוצג לחבר המליאה דוח תלונות הציבור לשנת .20210
הדוח כלל ריכוז של הפניות שהתקבלו וניתן להם מענה ופניות שנדחו .בהתאם לנדרש הדוח יפורסם
באתר המועצה.
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 .8החברה הכלכלית לפיתוח זבולון – הצגת פעילות
מתן ורקר מנכ"ל החברה הציג את פעילות החברה  -מצורפת המצגת.
 .9מלגות לסטודנטים תושבי המועצה  -עידוד ומעורבות קהילתית – מצורפת המצגת
אחד היעדים המרכזיים של המועצה הינה לחבר את הצעירים לקהילה ולעשייה בזבולון ,השנה שונתה
התפיסה במתן המלגות :בהתאם לקול קורא שפורסם נקלטו  22סטודנטים למלגות פיס – כל סטודנט
תורם ומעורב בעשיית המועצה בהיקף של  140שעות 8 ,סטודנטים נקלטו לפרויקט פרח פיס ובנוסף
עתיד להתפרסם בתחילת פברואר קול קורא למלגות עידוד כפי שהיה נהוג בעבר.
המצגת שהוצגה שיקפה את העשייה והחשיבות שהמועצה רואה בעידוד להשכלה גבוהה ובדגש לחיבור
לקהילת זבולון.
 .10שונות
ישיבות מליאה קביעת היום בשבוע  -לאחר שכל חברי המליאה נשאלו על היום המועדף עליהם
בשבוע ,הוחלט כי הישיבות יתקיימו בימי ב' בשעה .18:00

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

__________________________
עמוס נצר
ראש המועצה האזורית זבולון
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