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פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 9/2019
שהתקיימה במועד  10בדצמבר  2019במועצה האזורית זבולון
חברי מועצה נוכחים :
עמוס נצר – ראש המועצה ,יואב זאבי ,חיים זך ,אייל שריג ,אייל סהר ,אחמד פנדי ,איברהים חסן,
רון גולן ,שלמה אברהם ,עודד יניב ,רפי רוטנר ,מוסטפא חילף ,חמודי חאלדי ,אלי דויד ,ידיד כהן
חברי מועצה חסרים :
יניב איזנבנד ,גלעד ברק ג'ובי
מוזמנים:
אתי לוי – מנכ"ל המועצה ,ספי בארי – גזבר ,עו"ד אורית שקד שנקמן – יועמ"ש ,מנהלי אגפים,
עמית שילה (מועמד לחברות במליאה)

סדר יום:
 .1אישור סדר יום
 .2אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מתאריך  - 29/10/19מצורף
 .3דיווחי ראש המועצה
 .4הצגת תקציב המועצה לשנת  – 2020דיון והחלטה  -מצורף
 .5אישור תבחיני המועצה לעמותות ואגודות לשנת  - 2020מצורף
 .6אישור תב"רים
 .7הצגת הדוחות הכספיים של החווה הניסיונית  +אישור עמוס נצר כחבר בדירקטוריון
 .8שונות
נושא מס'  6אישור תב"רים יועבר לישיבת מליאה ב24/12 -
ישיבת מליאה  – 9.2019דיון והחלטות –
 .1אישור סדר היום :
החלטה  :סדר היום המוצג אושר פה אחד.
 .2אישור פרוטוקול ישיבה מיום ה 29/10 -מס' 8/2019
מנכ"לית המועצה :מבקשת לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה .8/2019
החלטה :פרוטוקול הישיבה אושר פה אחד.
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 .3דיווחי ראש המועצה
א .ביקור סער הראל במועצה – התקיים ביקור של מנהל מחוז חיפה של משרד החינוך והצוות הבכיר,
בדגש על המגזר הערבי הבדואי ,בנוסף נערכה ישיבה פנימית בה דנו על עתיד בית ספר נופית
נושאים הקשורים לחינוך אלטרנטיבי ,שינויי מיפוי בהסעות ועוד.
ב .קרקעות -הנושא הוא מרכזי ומהותי לזבולון ומטופל באופן שוטף.
 קיימת עתירה  1094בה ישמע ערעור של המדינה כנגד הועד להצלת זבולון בבית המשפטהעליון ב.12/12/19 -
 ותמ"ל רכסים דרום  -קיימת מעורבות עמוקה לאגודת כפר חסידים ,כפר הנוער הדתיוהמועצה .הגענו במשותף לתכנית אשר לדעתי מאוד סבירה הכוללת גם:
אזור תעסוקה רכסים זבולון ,אזור תעסוקה חדש אבטין ,הגנה על קרקעות כפר חסידים
במידת הניתן.
ג .תרבות – בשבוע שעבר הופק מופע מקומי גדול ומושקע בתקצוב מיוחד של המועצה,
השתתפו כ 110שחקנים ,רקדנים ,זמרים ונגנים ,כולם מישובי המועצה .המופע התקיים
כ 4-פעמים ביד למגינים לקהילה לבתי הספר וזכה להצלחה רבה .מדובר באירוע חשוב
משום ששיקף תרבות מקומית שהיא מידניות המועצה.
ד .ספי בארי גזבר המועצה הודיע על רצונו לסיים את תפקידו ,סוכם עם ספי על הישארותו עד סוף
פברואר  2020ספי ילווה את קליטתו של הגזבר החדש ,המועצה נערכת לפרסום המכרז .חברי
המליאה מודים לספי על השקעתו בתפקיד ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו.
ה .תכנית  4שנתית פיזית וקהילתית – עד סוף הרבעון הראשון תושלם התכנית ותוצג למליאה.
 .4הצגת תקציב המועצה  – 2020דיון והחלטה
הוצגו העקרונות לבניית התקציב:
תקציב תומך את מטרות העל ויעדי המועצה.
אחריות משותפת של כלל אגפי והמחלקות לתיעדוף התקציב בהתאם ליעדים.
איגום משאבים בין האגפים לקידום מטרות העל של הרשות.
השתתפות מקורות המועצה זהה לתקציב  – 2019כ 58 -מיליון .₪
גישה שמרנית ואחראית לנוכח העדר ממשלה .
הגדלת הכנסות ממקורות חוץ.
התייעלות וחסכון בסעיפים קיימים ונדרשים.
הוצג לחברי המליאה ,סך המקורות ממשרדי ממשלה ומהכנסות עצמיות וכן את החלוקה
של הוצאות לפי חלוקה של פעולות ,שכר החזר הלוואות ועוד.
עמוס הדגיש בפני מליאת המועצה את הקושי בקבלת תקציבים שוטפים לנוכח העדר
ממשלה ומקווה כי לא "יפלו" עלינו גזרות כלכליות ונצליח לעמוד בתקציב.
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סך התקציב שהוצג  162,608מיליון בדגש על אי הגדלת השתתפות המועצה ביחס ל-
.2019
החלטה :תקציב המועצה לשנת  2020המועצה אושר 15 :בעד (כל הנוכחים) ,ללא מתנגדים.

ו .אישור תבחינים לתמיכות המועצה לשנת :2020
מנכ"לית המועצה :מוצגים כאן התבחינים המוצעים לתמיכות בשני תחומים שאושרו בתקציב
המועצה לשנת  .2020התחומים הם :תמיכה בעמותות הפעילות למען האזרחים הוותיקים
ותמיכה בעמותות הפועלות בתחום הספורט.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבחינים לתמיכות שהוצגו.
ז .אישור תב"רים – הצגתם והדיון נדחה למליאה שתתקיים ב24/12 -
ח .הצגת הדוחות הכספיים של החווה הנסיונית לשנת  2020ו -אישור עמוס נצר כחבר הנהלה
התקיים דיון בהנהלת החווה הניסיונות והדוח אושר  -בהתאם להנחיות הדוח מוצג לחברי
מליאת המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עמוס נצר ראש המועצה כנציג המועצה
בהנהלת חוות הניסיונות.
ט .שונות
 .1חניה בבית הספר רמות זבולון והסעות לבית הספר – אחמד פנדי העלה השאלות וקיבל על
כך התייחסות.
 .2השתלמות מקצועית נדרשת לחברי המליאה – בתאום עם חברי המליאה ההשתלמות
תתקיים ב – 10/1/20 -ישלח זימון לחברי המליאה וכן סדר יום ומיקום.
הפרוטוקול נחתם על ידי ראש המועצה ,מר עמוס נצר - :

__________________________
עמוס נצר
ראש המועצה האזורית  -זבולון

.
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