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פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 03/2022
שהתקיימה ביום 28.03.2022

חברי מועצה נוכחים:
עמוס נצר – ראש המועצה ,יואב זאבי – סגן ראש המועצה  ,יניב אייזנבד ,אלי דוד ,חיים זך ,איל סהר ,עודד
יניב ,רפי רוטנר ,ידיד כהן ,חמודי חאלדי ,אחמד פנדי ,איברהים חסן ושלמה אברהם
חברי מועצה חסרים :
אייל שריג ,רון גולן וג'ובי גלעד
מוזמנים נוכחים:
אתי לוי  -מנכ"לית ,אורי קינן  -גזבר ,אורית שקד שנקמן – יועצת משפטית ,לילך לוי – מנהלת הלשכה ,עדן
ארנפלד -מזכירת לשכה והרב יעקב מור יוסף ועירן לרנר .
חסרים :שלמה בוזי - ,מבקר המועצה ,שיר פרסאי ברניב – דוברת המועצה ועמית שילה
סדר יום:
 .1דברי פתיחה מפי הנציג המארח של כפר חסידים – רחל פרומן ואלי דוד
הרמת כוסית לחג הפסח
 .2אישור סדר יום
 .3דיווחי ראש המועצה
 .4אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתאריך 28.02.22
 .5תב"רים לאישור
 .6אישור דו"חות כספיים לשנת 2020
 .7אישור מחיקת חובות
 .8אישור חוק עזר לזבולון  -מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון – הנושא הוסר מסדר היום
 .9הצגת פעילות איכות הסביבה במועצה – יוצג ע"י ערן לרנר – מרכז היחידה לאיכות הסביבה
 .10שונות:
 מינוי ממונה על מידע פלילי אישור עבודה נוספת לעובדת מועצהישיבת מליאה  – 03/2022דיון והחלטות -
 .1דברי פתיחה מפי נציגי המארחים של כפר חסידים – רחל פרומן ואלי דוד
הרמת כוסית לחג הפסח
הרמת כוסית לחג :רב המועצה ועמוס ברכו את חברי המליאה ותושבי המועצה
ישיבת המליאה התקיימה בארכיון כפר חסידים אשר עלה לקרקע לפי  98שנים ,הוצג סרטון קצר על תולדות
הכפר ,רחל פרומן יו"ר הועד סיפרה על הישוב וחוסן הקהילה ,על עבודת המתנדבים ועל מרקם הישוב
הכולל דתיים ,חילוניים ושוכרים וכן על והקשר הטוב בין כולם ,בנוסף סיפר ישראל אורנשטיין ,תושב
הישוב דור חמישי בכפר -על העלייה לישוב והאתגרים בהקמתו.
ניר אייזנבד ,חבר המליאה ודור רביעי בכפר הוסיף על האגודה והסיוע של המועצה בקידום בית שלישי
בנחלה ,קידום נושא הקרקעות הפרטיות ושכונה של  144יח' דיור .המועצה מלווה אותנו עם פרויקטור
מהחברה הכלכלית מקווים שהאמור יתאפשר.
עמוס הודה לרחל פרומן  ,לאלי דוד ,לישראל אורנשטיין ולניר אייזנבד על השיתוף והאירוח.
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 .2אישור סדר היום :
החלטה  :סדר היום המוצג אושר פה אחד.
 .3אישור פרוטוקול ישיבת המועצה  02/2022מתאריך 28.02.2022
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול
 .4דיווחי ראש המועצה:
 חדשנות טכנולוגית בחינוך קיימנו אירוע פתיחה בהשתת' יו"ר רשות החדשנות והמדעןהראשי עמי אפלבום ,עינת מגל סגניתו ,משה כחלון ,ניר מיכאלי רקטור אורנים ,ד"ר דני גליק
המנהל האקדמי של המיזם ,מנהלות בתי הספר ועוד מכובדים ובעלי עניין הייתה פתיחה
מרשימה ותוקשרה היכן שצריך.
הפרוייקט החל לפעול ,פורסם קול קורא ונבחרו  14יזמים ,התחילו המפגשים שכוללים הכרה
של מערכות החינוך שלנו בסיוע של מנטורים מקומיים .מלווים את התהליך יועצים עסקיים
וליווי אקדמי ,האמור יחולל שינוי במערכת החינוך שלנו ,החל מ 1.9.22 -הפרויקט יפעל
באופן יותר מואץ
 אירועים בישובי המועצה :השבוע חנכנו את גשר הגדורה בקרוב נשלים את הטיילתבשדרות עמיהוד ,חנכנו בית כנסת בכפר הנוער הדתי ,כיום הכפר עסוק גם בקליטת עלייה,
ובכפר חסידים נכחנו בארוע העליה לקרקע  98שנים .
 ספורט :זכינו בגביע המדינה בכדור מים למקצה הנוער ,וכן נבחרת ההיפ הופ זכתה במקוםהראשון בתחרות ארצית.
 הרחבת השירותים לקהילה :מתקיימת עשייה ענפה בשישי ישובי ,צעירים ומילגאים ,תרבותועוד ..ב 7/4 -עתיד להתקיים אירוע אביב לכל המשפחות הצעירות בזבולון וכן פסטיבל
בדואי לכלל תושבי המועצה ב , 20/5 -ישנן עוד הרבה ארועים ופעילויות מוזמנים לעקוב
בפרסומים השונים
 אבטין :פורסם שיווק מגרשים במקטע בשכונה המזרחית ,משמח שמתחילים אנו מצפיםשהשכונה הצפונית תצא בשבועות הקרובים ( בעת כתיבת הפרוטוקול משתפים כי פורסם גם
באבטין צפון) ,אחד התפקידים שלנו כמועצה להרחיב ולבנות בכל הישובים ,בכפרים
ובקיבוצים .המשימה שלנו כמועצה לעזור לישובים ,החברה הכלכלית מבצעת הרחבות
באושה ,בכפר מכבי ,מקדמת בשער העמקים ועוד.
 יום המעשים הטובים  :נפרס על שבוע ,מתנדבים מהישובים והעובדים עושים מעשים טוביםכגון :אריזת חבילות מזון ,צביעת בתים לנזקקים ועוד .מרגש לראות את כל ההירתמות
והעשייה בקהילה המורחבת של זבולון.
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 .5אישור תב"רים
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רשימת התב"רים שהוצגו וכן סגירת התב"רים כפי
שהוצגו.
במסגרת הנושא עלה שיקום וחיזוק גשר הקישון  -קיים תכנון מפורט והיתר ,הבקשה הועברה
לבקשת תיקצוב ממשרד התחבורה ,לנוכח שאלות שעלו נבדוק בשנית את נושא השילוט והתמרור.
 .6אישור דוחות כספיים לשנת ( – 2020הדוח המבוקר הגיע לפני שלושה שבועות)
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדוחות הכספיים
 .7אישור מחיקת חובות
מדובר בשוכר נכס באבטין ( שאינו תושב המועצה) אשר הגיע לחדלות פרעון וקיבל אישור על פשיטת
רגל מבית המשפט שבגינו ניתן ההפטר – גובה ההפטר ₪ 9,200
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד אחד מחיקת החוב
 .8אישור חוק עזר לזבולון – מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון
בקרב חברי המליאה עלו שאלות ,תועבר התייחסות לשאלות שעלו בזמן הקרוב ולכן הנושא הוסר מסדר
היום .
 .9הצגת פעילות איכות הסביבה במועצה
עירן לרנר האחראי על היחידה הסביבתית במועצה הציג מצגת הכוללת אלת כלל העבודה בתחום איכות
סביבה בניהולה של רחל סלע שנמנע ממנה להגיעה לישיבה.
עיקרי הנושאים שעלו :פריסת הפחים הכתומים והרחבת השירות גם לכפרים אבטין וחוואלד ,חינוך
סביבתי ,פרוייקט הביוגז ביגור ופעילות הוטרינרת במועצה.
 .10שונות:
א .מינוי ממונה על מידע פלילי
התיקון לחוק המרשם הפלילי ,המיועד להיכנס לתוקף בחודש יולי הקרוב ,מבקש לבצע רפורמה
בנושא הגישה למידע פלילי ,כאשר מחד מבקש לקצר את התקופות בהן יימסר מידע פלילי,
ומאידך  -לענייננו ,יאפשר לרשויות מקומיות גישה למרשם הפלילי ,גישה שהיתה קיימת היום רק
לרשויות מדינה מסוימות .במקביל ,תאסר דרישה להמצאת תצהיר בעניין זה .הגישה תאפשר
לקבל מידע פלילי באשר להעסקה בתפקידים מסויימים ,תוך שקילת שיקול דעת מתאים בנסיבות
השונות.
על מנת להסדיר את הטיפול בנושא זה ברשויות ,שהוא נושא רגיש ביותר ודורש שיקול דעת,
נתבקשה כל רשות למנות ממונה מידע פלילי אחד בכל רשות.
הבקשה לאשר את אתי לוי – מנכ"לית המועצה
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את אתי לוי – מנכ"לית המועצה
ב .אישור עבודה נוספת לשני עובדי מועצה
קדח מוחמד – עובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים ,הבקשה לאשר לעובד לעבוד 25%
במועצה מקומית כעביה כעובד סוציאלי בימים שישי ושבת.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת לקדח מוחמד עבודה נוספת כפי שהוצג ומבלי שהאמור יפגע
במקום העבודה העיקרי – מוא"ז זבולון
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סמדר סקורי – סמדר מועסקת ב 100% -משרה ,בשעות שהן מעבר לשעות העבודה נותנת
שירותים של כיבוד ובישול לאירועים.
בעבר אושר לסמדר עבודה נוספת והאמור לא פגע בעבודתה השוטפת .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת לסמדר סקורי עבודה נוספת כפי שהוצג ומבלי שהאמור
יפגע במקום העבודה העיקרי – מוא"ז זבולון
ג .ידיד כהן העלה את נושא נחל שפרעם ומבקש שנעזור לו מול מט"ש שפרעם השופך שפכים לנחל
המגיעים לנחל הגדורה.

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

__________________________
עמוס נצר
ראש המועצה האזורית זבולון
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