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ד' אדר ב תשע"ט
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 2/2019
שהתקיימה במועד  11במרץ  2019במועצה האזורית זבולון
חברי מועצה נוכחים :
עמוס נצר – ראש המועצה ,יואב זאבי ,שלמה אברהם ,רפי רוטנר  ,אחמד פנדי ,חיים זך ,עודד יניב ,אפיק
ניב ,חסן איברהים ,איל שריג ,ידיד כהן ,אייל סהר ,חאלדי חמודי ,חילף מוסטפה ,אלי דוד.
חברי מועצה שהגיעו באיחור:
חברי מועצה חסרים :
דרור פימה ,יניב אייזנבנד ,ג'ובי גלעד.
מוזמנים-:
ארז ארד – מזכיר המועצה ,ספי בארי – גזבר ,עו"ד גיורא מיכאלי – מ"מ יועמ"ש ,מנהלי מחלקות.
סדר יום :
 .1אישור סדר יום.
 .2אישור פרוטוקול ישיבת מועצה .1/2019
 .3דיווחי ראש המועצה.
 .4אישור מבנה ארגוני חדש למועצה.
 .5דו"ח רבעון  4לשנת .2018
 .6מינוי וועדה לאישור מינוי מנכ"ל.
 .7מינוי וועדת תיירות (וועדת רשות).
 .8מינוי סגן ראש המועצה – יואב זאבי כנציג המועצה ברשות נחל קישון.
 .9אישור נציג לוועדה המחוזית.
 .10אישור תב"רים.
 .11שונות.

ישיבת מליאה  – 2.2019דיון והחלטות –
 .1אישור סדר היום :
ראש המועצה ,מבקש לאשר את סדר היום.
החלטה  :סדר היום אושר פה אחד.

 .2אישור פרוטוקול ישיבה : 1/2019
מזכיר המועצה :מזכיר את הנושאים וההחלטות של הישיבה ומבקש לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה
.1/2019
החלטה :פרוטוקול הישיבה אושר פה אחד.

 .3דיווחי ראש המועצה:
ראש המועצה ,מדווח:
 )1בהמשך לבקשת חברי המליאה מאיבטין ,תקבע תוכנית הדרכה לניהול עצמי בוועדים המקומיים
בכפרים הערביים .הכוונה לעבור לניהול עצמי באיבטין בשנת  ,2020במידה והתנאים יבשילו לכך.
 )2קרקעות :יש כיום שני גופים במדינה שמטפלים בקרקעות ,הוותמ"לים תחת משרד האוצר והוועדות
הגיאוגרפיות תחת משרד הפנים .התקיים כנס חירום של מרכז המועצות והתקבלו בו החלטות מחאה כמו
הקפאת השתתפות המועצות האזוריות באשכולות משרד הפנים.
 )3צוות הסדרה להיתרים וטפסי  4בכפרים הערביים :קיימת בעיה של מבנים רבים ללא היתרים ,הוקם
צוות לטיפול בקידום פתרונות .חברי הצוות :מרכז מקצועי :רן ברוקנר ,חברי מליאה :חמודי חאלדי,
איברהים חאסן ,אחמד פנדי ,עובדי מועצה :רון לוי – מרכז הצוות ,ברק גבאי ונורית נייגר.
 )4מזכיר המועצה :ארז ארד ,הודיע על סיום תפקידו.
 )5בחירת מנכ"ל חדש :מדובר במשרת אמון ,נדרשת הקמת וועדה לאישור מינוי ,יאושר בסעיף .6 -
 )6מכרזי עובדים :מכרז קב"ט יוארך בשבועיים נוספים ,מכרז מהנדס מועצה ,הוועדה מתכנסת ב.19.3 -

 .4אישור מבנה ארגוני חדש למועצה:
ראש המועצה :מבקש להביא לאישור את המבנה הארגוני המוצע ,מתאר את תהליך בחירת היועצת ואת
ביקורי הצוות במועצות אזוריות דומות .מציג את מטרות המועצה לעתיד ,המבנה הארגוני נועד לתמוך
בהגשמת המטרות.
דיטי בוכנר – יועצת ארגונית :מציגה את הפגישות האישיות שהיא ואורית שסייעה לה קיימו עם כ30 -
מנהלים ועובדים במועצה .מציגה את המבנה הקיים שהוא מאד שטוח.
ראש המועצה :מציג את המבנה ההיררכי המוצע (מצורף).
דיטי בוכנר :מציגה את המשך תהליך בניית האגפים ופיתוח הקשרים והצוות של האגף .מציגה את שגרות
הניהול של המועצה ברמת ראש המועצה ,מנכ"ל ומנהלי האגפים.

מזכיר המועצה :מציג את העלות הנוספת הצפויה במידה והתפקידים החסרים יאויישו ,מקסימום העלות
הנוספת היא  ₪ 250,000והיא מהווה כ 1/2% -מתקציב השכר במועצה ,ללא איוש התפקידים שאינם
מאויישים מדובר בכ ₪ 50,000 -תוספת.
מתקיים דיון וראש המועצה ,היועצת הארגונית ומזכיר המועצה מבהירים את המבנה המוצע וקשרי
העבודה שבתוכו.
ראש המועצה :מציע שדיטי היועצת הארגונית תמשיך ללוות את תהליך ההטמעה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה את אחד את המבנה הארגוני שהוצג ואת המשך עבודתה של דיטי
בוכנר כמטמיעת המבנה.

 .5דו"ח רבעון  4לשנת :2018
גזבר המועצה :דו"ח הרבעון ה 4 -מוצג בדרך כלל מספר חודשים לפני סיכום המאזן השנתי ולכן אין לו
כבר משמעות רבה .מציג את המאזן והשינויים שחלו בו וכן את הבקרה התקציבית ,סיכום התקציב הוא,
סה"כ :כ ,₪ 158,000,000 -עם עודף של .₪ 12,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את דו"ח רבעון  4לשנת .2018

 .6מינוי וועדה לאישור מינוי מנכ"ל:
ראש המועצה :מסביר את ההליך החוקי למינוי מנכ"ל כמשרת אמון ,נדרשת וועדה בהרכב :ראש מועצה,
שני חברי מליאה ,יועץ משפטי ומנכ"ל של רשות אחרת הממונה ע"י משרד הפנים.
הוועדה המוצעת :עמוס נצר ,יואב זאבי ,אייל סהר ,עו"ד גיורא מיכאלי ,נציג משרד הפנים (מנכ"ל של
רשות אחרת שימונה ע"י משרד הפנים).
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב הוועדה המוצעת לאישור מינוי מנכ"ל.

 .7מינוי וועדת תיירות (וועדת רשות):
סגן ראש המועצה :מבקש להקים וועדה עם נציגי הישובים המתמצאים בתיירות.
הוועדה המוצעת :יואב זאבי – יו"ר ,ג'ק פסטור ,חסן חאלדי ,יניב איזנבנד ,רפי רוטנר ,מיכאל פרדריק,
הלן בוטנסקי ,אמיר יעקב.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרכב וועדת התיירות.

 .8מינוי סגן ראש המועצה – יואב זאבי כנציג המועצה ברשות נחל קישון:
ראש המועצה :דב ישורון היה נציג המועצה וביקש לסיים את תפקידו.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי יואב זאבי לנציג המועצה ברשות נחל קישון.

 .9אישור נציג לוועדה המחוזית:
ראש המועצה :משרד הפנים פנה בבקשה להמליץ על ראש רשות כנציג הרשויות באזור בוועדה המחוזית.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של אלי דוקורסקי ראש עיריית קרית ביאליק
לוועדה המחוזית לתכנון ובניה.
 .10אישור תב"רים :
ראש המועצה :מוצגים כאן התב"רים הדחופים ,בכוונתנו להיערך לקראת הישיבה הבאה לדיון מעמיק
יותר בתב"רים.
גזבר המועצה :מציג את התב"רים החדשים ,את אלו שנעשים בהם שינויים ואת התב"רים לסגירה.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רשימת התב"רים שהוצגה.

 .11שונות:
מינוי יועצת משפטית למועצה ולוועדה המקומית – עו"ד אורית שקד שנקמן
ואישור העסקתה בהסכם בכירים:
ראש המועצה :לאחר מכרז של כ 30 -מועמדים נבחרה עו"ד אורית שקד שנקמן שתיקלט למועצה בהתאם
לנהלי משרד הפנים לעובדים סטטוטוריים בהסכם בכירים.
מזכיר המועצה :על פי הנהלים אורית תיקלט בהסכם בכירים לעובדים סטטוטוריים בגובה של 85%
משכר בכירים לרשות ברמה  3ותמצא במתחם השכר המאושר של .95%-85%
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את העסקתה של היועצת המשפטית החדשה ,עו"ד אורית
שקד שנקמן ,בהסכם בכירים ,במתחם השכר המאושר של  ,95%-85%ובהתאם לנהלי משרד הפנים
בשכר התחלתי של  85%משכר בכירים ברמה .3

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

__________________________
עמוס נצר
ראש המועצה האזורית  -זבולון

