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  2019/10פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 
 במועצה האזורית זבולון 2019 בדצמבר  24 -צה בשהתקיימה במוע

 
  :  חברי מועצה נוכחים

 ,שלמה אברהםאייל סהר,  אייל שריג,  רון גולן, חיים זך, יואב זאבי, ראש המועצה,  –עמוס נצר 
 , גלעד ברק , אחמד פנדי,  מוסטפא חילף, חמודי חאלדי, אלי דויד, רפי רוטנרעודד יניבכהן ידיד, 

 
 :  חברי מועצה חסרים

 אברהים חסן , יניב איזנבנד
 

 מוזמנים:
יועמ"ש, מנהלי  ממלא מקום – מיכאלי גיוראגזבר, עו"ד  –מנכ"ל המועצה,  ספי בארי  –אתי לוי 

 ועמית שילה אגפים
 
 סדר יום:

 אישור סדר יום .1
 הדלקת נר שלישי של חנוכה .2
 מצורף - 10/12/19אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מתאריך   .3
 דיווחי ראש המועצה .4
 אישור תבר"ים .5
 הצגת פעילות החברה הכלכלית לפיתוח זבולון .6
 האצלת סמכויות לוועדים   .7
  אישור תקציבי הוועדים המקומיים .8
 מפעל הפיס –בקשת מימוש אמות מידה  .9

 אישור מיסי ועד מקומי  .10
 שונות  .11

 

 
 – דיון והחלטות – 201910.ישיבת מליאה 

 אישור סדר היום : .1

 פה אחד. החלטה : סדר היום המוצג אושר

 הדלקת נר שלישי של חנוכה .2

  2019/9 מס'  10/12 -מיום ה אישור פרוטוקול ישיבה .3

 .9/2019מנכ"לית המועצה:  מבקשת לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה 

 החלטה: פרוטוקול הישיבה אושר פה אחד.
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 יווחי ראש המועצהד .4
בתהליך שנעשה אשר כלל גם מפגשי למידה בישובים   -חוקי עזר )תיעול וסלילה, מים ביוב ועוד..(  .א

 הישובים.הובן  כי  הפורמט  שהוצע אינו מותאם  לשונות בין 
, מנכ"לית –לאור האמור מעדכן כי הוקם צוות ברשותו של אסף הכולל את עו"ד אורית שקד, אתי 

 –מהנדס המועצה ורן מהנדס הועדה , את הצוות ילווה יועץ   -שלום  מ"מ מנכל חפ"ז,-מתן גזבר, 
ראש רשות של מועצה אזורית אשר קידם חוקים וכן מכיר לעומק את המורכבות במועצות 

 זוריות הטרוגניותא
ותכלול בחלקה הראשון נושאים לדיון והחלטה ובהמשכה  10/1 -ישיבה המליאה הבאה תתקיים ב .ב

 השתלמות מקצועית לחברי המליאה, סדר יום מיקום ותכנים יועבר על ידי אתי בשבוע הבא.
 

 .רצ"ב הרשימה שהוצגה – אישור תב"רים .5
, את אלו שנעשים בהם שינויים ואת חדשיםאת רשימת התב"רים הופירט  גזבר המועצה הציג  

 התב"רים לסגירה.
ניתנה התייחסות  בנוגע לשאלות שעלו כגון:  שדרוג ותוארת לד, בית ספר רמות זבולון,  יזום 

 צוהר לטוהר.ו תכניות במועצה, שיפוץ מבני חינוך והמועצה,   מיחשוב המועצה, סקר מדידות
מליאת המועצה מאשרת פה אחד  את התב"רים החדשים שהוצגו וכן את השינויים בתב"רים החלטה: 

  קיימים בהתאם לרצ"ב
 

 הצגת פעילות החברה הכלכלית לפיתוח זבולון .6
 10/1/20 -לאור חג החנוכה, הוחלט לדחות את הצגת הנושא לישיבת המליאה שתתקיים ב

 

 רצ"ב מסמך האצלה מעודכן בהתאם להתייחסות חברי המליאה ()  – האצלת סמכויות לוועדים .7

 :שעיקרו  2020לשנת את מסמך האצלת הסמכויות לוועדים מנכ"לית המועצה מציגה 

האצלת סמכויות לישובים כפר ביאליק, נופית, יגור, כפר המכבי, רמת יוחנן, אושה, שער 

( 2( חינוך. 1ב'. בתחומים הבאים: העמקים, כפר הנוער הדתי, כפר חסידים א' וכפר חסידים 

( ניקיון. 6( איכות הסביבה ותברואה. 5( בתי עלמין ואתרי הנצחה. 4( דת. 3תרבות נוער וספורט. 

 ( ניקוז.9( הדברה. 8( גינון. 7

( 13מבני ציבור.  -תחזוקה ( 12כבישים ומדרכות.  -תחזוקה  (11( שמירה, בטחון ומקלטים. 10

( גביית מיסים, ותשלומים 15( תאורת רחוב. 14שחקים וספורט. גנים ציבוריים ומתקני מ

( אדמיניסטרציה וכל דבר הקשור בפעילות הוועד המקומי על כל הכרוך 17( ביטוח. 16נוספים. 

 בכך.

כפר ביאליק, את האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד
נופית, יגור, כפר המכבי, רמת יוחנן, אושה, שער העמקים, כפר הנוער הדתי, כפר חסידים א' וכפר 

   ., בהתאם למסמך שהוצגחסידים ב'
 
 

 רצ"ב - אישור תקציבי הוועדים המקומיים  .8
 66% -ברוב הישובים ו 33%הוועדים המקומיים שמקורותיהם מהמועצה  תקציבי הוצגו 

  .רביים ישובים העל

 תקציבי הוועדים המקומיים כפי שהוצגו מאושרים פה אחד.החלטה: 
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 מפעל הפיס –בקשת מימוש אמות מידה  .9
החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מימוש אמות המידה של מפעל הפיס בהתאם 

 גלמסמך שהוצ
 

 אישור מיסי ועד מקומי .10
המיסים של הישובים: כפר ביאליק, תקציבי הוועדים המקומיים מוצגים גם צווי בטבלת  

 כפר חסידים א' ב' ונופית.
צווי המיסים של כפר ביאליק, כפר חסידים א', כפר חסידים ב' ונופית אושרו החלטה: 

 .פה אחד
 

 שונות .11

 של ישיבת המליאה  הבאת עדכון בנושא מבקש להוסיף לסדר היום  נציג נופית  חיים זק  א.

 בית הספר נופית

 מבקש לקבל עדכון במליאה בנושא החנייה של בית הספר רמות זבולון ד פנדימאח ב.

 . ועדת בחינה גזבר המועצהג

כנציגי  זאבייניב ויואב  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של עודדהחלטה: 

 המליאה בוועדה 

 

 

 
 
 

 
 
 

__________________________ 
 עמוס נצר        

 זבולון  -ראש המועצה האזורית          
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