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25/06/19
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 5/2019
שהתקיימה במועד  25ביוני  2019במועצה האזורית זבולון
חברי מועצה נוכחים :
עמוס נצר – ראש המועצה ,יואב זאבי ,יניב אייזנברג ,אלי דוד ,ידיד כהן ,אייל סהר ,אחמד
פנדי ,עודד יניב ,אברהים חסין ורון גולן
חברי מועצה חסרים :
רפי רוטנר ,חיים זך ,אפיק ניב ,אייל שריג ,שלמה אברהם ,ג'ובי גלעדי ,חמודי חאלדי,
מוסטפא חילף
מוזמנים:
אתי לוי – מנכ"ל המועצה ,ספי בארי – גזבר ,עו"ד אורית שקד שנקמן – יועמ"ש ,מנהלי
מחלקות
סדר יום :
 .1אישור סדר יום
 .2אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מתאריך 21/5/2019
 .3דיווחי ראש המועצה
 .4אישור צו הארנונה לשנת 2020
 .5חובות אבודים  -אישור מחיקת חוב
 .6אישור תמיכות לשנת 2019
 .7אישור דוחות כספיים של עמותת מעברים בעמק ועדכון על עמותת התיירות
 .8אישור העסקה של שיר פרסאי ברניב ,דוברת המועצה בחוזה בכירים
 .9מינוי יאסר נעמה לוועדת איכות הסביבה
 .10מינוי רן ברוקנר כממלא מקום של עמוס בוועדת תכנון בז"ן
 .11אישור מינוי דירקטורים  -חברה לפיתוח זבולון
מוצעים :חברי מליאה :עמוס נצר ,אייל סהר וחמודי קוזלי .עובדי מועצה :ספי בארי ,שלום
רוזנברג ואתי לוי .נציגי ציבור :ענת פרץ (כפר ביאליק) ,חני שחם (שער העמקים) ואברהם ארצי
(נופית)
 .12אישור להצרחת שטחי ציבור מזרח איבטין (שכונת מפוני כביש  )6לרבות אישור ביטול
ההפקעה ו-ויתור על הזכויות בשטחי הציבור במיקומם הקודם (חלף הפקעתם במיקום
החדש)
 .13הגדלת מסגרת בכרטיס האשראי של המועצה לסה"כ 30,000 :ש"ח (כיום )₪ 20,000
 .14הצגת פעילות הקיץ של המועצה
 .15שונות
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ישיבת מליאה  – 5.2019דיון והחלטות –
 .1אישור סדר היום :
החלטה  :סדר היום המוצג אושר פה אחד.
 .2אישור פרוטוקול ישיבה : 4/2019
מנכ"לית המועצה :מבקשת לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה .4/2019
החלטה :פרוטוקול הישיבה אושר פה אחד.
 .3דיווחי ראש המועצה
 ועדה גאוגרפית וחלוקת הכנסות – הועדה מתקיימת בתאריך ה 7/7/19 -הרשויות:זבולון ,קרית אתה ,נשר וחיפה פועלות במשותף וגיבשו עמדה משותפת .לוועדה
מוזמנות הרשויות שרוצות לחלוק בארנונה ,בפועל עלינו להילחם.
בשנתיים האחרונות לא שולם לנו ארנונה מחיפה כימיקלים האמור מתקדם להסכם
פשרה.
 הקמת יח' איכות סביבה  -המבנה הארגוני של המועצה המאושר כלל יח' איכותסביבה ,בכוונתו להקים את היחידה במיידי ,המלצתי כי  0.75%מהכנסות ארנונה
בז"ן יוקצו לאיוש מרכז היחידה ,לפעילות והובלה אקטיבית של ועדת איכו"ס.
 בית הספר נופית  -הוקמה ועדה משותפת של בכירי המועצה  +נציגי נופית ,הועדהמלווה את שיפוץ בית הספר וסוגיות שונות ,הוועדה פועלת בשיתוף ,בשקיפות
ובמקצועיות.
 בית הספר כרמל זבולון – בטקס סיום שנת הלימודים נחגג מחזור הבוגרים הראשון.מסתמנת מגמה טובה של אחוז התלמידים שניגשו לבגרות .בשנת תשפ"א בכוונת
המועצה להעביר לכרמל זבולון את תלמידי ז' ח'.
 סיום שנה ופתיחת שנה במערכות החינוך השונות – מרגש להשתתף בטקסיםובמסיבות סוף שנה ,מחלקות המועצה פועלות במרץ לפתיחת שנת לימודים.
 תכנית מתאר של כפר ביאליק – השבוע אושרה תכנית המתאר ,לאחר  20שנה שלטיפול במורכבות רבה בתוכנית ,אישור התוכנית יסייע לקדם ולפתח את הכפר.
 אסיפת עובדים ואירוע לעובדי המועצה – בשבוע הבא תתקיים אספת עובדים בהיוצגו השינויים במבנה הארגוני וכן התהליכים האירגוניים העתידים להיות במועצה.
מתוך תפיסה של חיזוק התרבות הארגונית מתוכנן אירוע לעובדים ולפורשים.
 קורס ועדים – בימים אלו אנו בונים סילבוס מותאם ליישובי המועצה  -הקורס עתידלהיפתח בספטמבר  ,19לבקשת חברי המליאה הקורס יפתח גם למי שיבחר מקרב
חברי המליאה.
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 .4אישור צו הארנונה לשנת 2020
צו הארנונה לשנת  2020הוצג למליאה – .הצו אינו כולל תוספת למעט עדכון התעריפים הנדרש
על פי הנוסחה הקבועה בחוק בהתאם להודעת משרד הפנים (שקלול מחצית השינוי במדד
המחירים לצרכן ומחצית השינוי במדד השכר הציבורי) .לשנה זו מדובר בתוספת של .2.58%
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את צו הארנונה לשנת  2020וכן את סוגי ושיעורי
ההנחות בארנונה לשנת 2020
 .5חובות אבודים – אישור מחיקת חוב
לשם צנעת הפרט השם המלא ,ת.ז .ופירוט החובות מצויים במועצה (יחד עם זאת הוצגו בפני
המליאה)
 .1ק .ע – הוכרז ע"י בית המשפט בפושט רגל
החלטה :מליאת המועצה מאשרת מחיקת החוב בסך של ₪ 69,639.74
 .6אישור תמיכות לשנת 2019
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התמיכות לשנת  2019בהתאם להמלצת הועדה
המקצועית דהיינו :לעמותת הספורט בזבולון סך של  , ₪ 610,000עמותה לחבר הוותיק בזבולון
.₪ 1,000,000
 .7אישור דוחות כספיים של עמותת מעברים בעמק ועדכון על עמותת התיירות
עמותת מעברים בעמק :התקיים דיון בהנהלת העמותה והדוח אושר  -בהתאם להנחיות
הדוח מוצג לחברי מליאת המועצה.
עמותת התיירות :הרשויות החברות בעמותה החליטו על פירוקה לפיכך לא מוצג הדוח
 .8אישור העסקה של שיר פרסאי ברניב ,דוברת המועצה בחוזה בכירים
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד העסקתה של שיר בחוזה בכירים בטווח של מנהלי
מחלקות  30-40%משכר בכירים וזאת מיום קבלתה לעבודה בתאריך ה 1/6/19 -בכפוף
לאישור משרד הפנים.
 .9מינוי יאסר נעמה לוועדת איכות הסביבה
מליאה המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של יאסר נעמה כחבר בוועדה לאיכות סביבה
 .10מינוי רן ברוקנר כממלא מקום של עמוס בוועדת תכנון בז"ן
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של רן ברוקנר מהנדס הועדה כממלא מקום של
עמוס נצר ראש המועצה בוועדת תכנון בז"ן.
 .11אישור מינוי דירקטורים  -חברה לפיתוח זבולון
המועצה עוסקת רבות בהפיכת החברת הכלכלית לחברה פעילה ,ייעדנו מקום פיזי לחברה במבנה
דורות הישן.
בכפוף להנחיות משרד הפנים עלינו למנות דירקטורים ,הרכב הדירקטוריון  1/3חברי מליאה,
 1/3נציגי ציבור 1/3 ,עובדי מועצה  -סה"כ .9
חברות בדירקטוריון הינה ללא תמורה ,התמורה הינה ההשפעה על התפתחות המועצה.
הרכב הדירקטוריון המוצע :חברי מליאה :עמוס נצר ,אייל סהר וחמודי קוזלי .עובדי מועצה :ספי
בארי ,שלום רוזנברג ואתי לוי .נציגי ציבור :ענת פרץ (כפר ביאליק) ,חני שחם (שער העמקים)
ואברהם ארצי (נופית)
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החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את החברים המוצעים החדשים.
עלתה הסתייגות על מינוייה של ענת פרץ ,בשל ניגוד עניינים אפשרי .היועצת המשפטית של
המועצה ציינה כי נעשתה בחינה ראשונית של הנושא ,יחד עם זאת נושא ניגוד העניינים ייבחן שוב
לאחר מילוי המסמכים הנדרשים ,לרבות על ידי הועדה לבדיקת כשרות מינויים בתאגידים
עירוניים של משרד הפנים.
 .12אישור להצרחת שטחי ציבור מזרח איבטין (שכונת מפוני כביש  )6לרבות אישור ביטול
ההפקעה ו-ויתור על הזכויות בשטחי הציבור במיקומם הקודם (חלף הפקעתם במיקום החדש)
הנושא הוצג לעומק לחברי המליאה לרבות תשריטי התכנית הקודמת  )301-0176321והתכנית
החדשה ( )3010665307שאושרה תחתיה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ביטול ההפקעה ו-ויתור על הזכויות בשטחי
הציבור במקומם הקודם (ששונה ייעודם למגורים בתכנית החדשה) –  1,400מ"ר המהווים
חלק מחלקה  142וחלק מחלקה  ,163בגוש  ,10460בהתאם לתשריט שהוצג.
 .13הגדלת מסגרת בכרטיס האשראי של המועצה לסה"כ 30,000 :ש"ח (כיום )₪ 20,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת הגדלת מסגרת כרטיס אשראי של המועצה ב₪ 10,000 -
נוספים דהיינו ל₪ 30,000 -
 .14הצגת פעילות הקיץ של המועצה
הוצגה מצגת שריכזה ותארה את שלל הפעילויות והאירועים בקיץ לכלל שכבות הגיל ברחבי
המועצה.
 .15שונות
א .מינוי מיטל ברק מקיבוץ אושה כנציגת ציבור להנהלת עמותת מעברים בעמק
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מיטל ברק כנציגת ציבור בעמותה
ב .נציגי מועצה למכרז מנהל /ת אגף חינוך
לאור העובדה כי מדובר במשרה סטטוטורית על המועצה למנות שני נציגי מועצה לוועדת
הבחינה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את חברי המועצה שלמה אברהם מקיבוץ
אושה ויניב אייזנברג מכפר חסידים.
ג .תחלואה ואזור סיכון
רון גולן העלה את הנושא בקצרה ,הוחלט לקיים בקרוב דיון במליאה.

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

__________________________
עמוס נצר
ראש המועצה האזורית  -זבולון
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