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  9201/4 מספר פרוטוקול ישיבת מליאה
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 – דיון והחלטות – 9.2014ישיבת מליאה 

 

 אישור סדר היום : .1

 אושר פה אחד.המוצג  החלטה : סדר היום

 

 : 9201/3אישור פרוטוקול ישיבה  .2

 .3/2019לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה  תמבקש  מנכ"לית המועצה:

 החלטה: פרוטוקול הישיבה אושר פה אחד.

 

 דיווחי ראש המועצה .3

 

ייחסות  המועצה  לכפיפות המחלקה ביקש את התיחד עם זאת  את המבנה הארגוני,  אישררד הפנים מש .א

מכרז סטטוטורי  ,לשירותים חברתיים לאגף החינוך.  לאור האישור המועצה נערכת לשני מכרזים משמעותיים

 ה ומכרז פנימי  אגף שירותי קהילה.חינוך וחבר לניהול אגף 

 בקהילהמבקש לכלול תכניות בנושא קידום בריאות  רון גולן

 ודובר/ת למועצה  שלום רוזנברג,  מהנדס המועצה ) הציג עצמו בפני המליאה(  –קליטה של עובדים חדשים  .ב

 )השבוע נערכים ראיונות(

 לצורך גם כלכלית.נבחנות  בנוסף המשרות כלל   עמוס הדגיש כי

 אלי דוד העלה את החשיבות שהעובדים יכירו את הישובים.

 הכנסת תוכן לחברה. –החברה לפיתוח זבולון  .ג

טים רבים העתידים להתנהל הקמה ובחינה של פרויק, בחינת התקנון ומועצת מנהליםאנו בתהליך של הקמת 

 מרכז מסחרי ועוד... שלה, בחינה בחברה כגון: ביצוע תשתיות נופית ג' ובכפר מכבי,  מיחזור אשפ

  .הגבייה הינה בהתאם לתעריפים הישנים, טרם אושר  2019לשנת    תעריפים העדכון  ארנונה  .ד

 של ארבעת ראשי הרשויות     7/7 -את הישיבה להצלחנו לדחות  -חלוקת הכנסות של בז"ן ועדות גאוגרפיות,  .ה

 הועדה. במשותף  מול ואנחנו  פועלים  חיפה שר, קרית אתהנ

  כך שההכנסות של זבולון לא יפגעו.ככל הניתן  אני עושה 

 כמוסד של המועצה האזורית זבולון בית הספר לחינוך מיוחד  של קליטה  –מוסד אהבה  .ו

  ובתנאי שהאמור לא יעלה למועצה כסף.לזבולון  המוסד החינוכי  העברת  את המליאה אישרה  2018בנובמבר 

  עומס כספי ואנושי.מהותיים בדגש על  מס' נושאים את  יישום  ההחלטה העלה    צוות פנימי הבוחן 

 אנו בוחנים את כלל המשמעויות.

 הנושא יעלה לעדכון ודיון במליאה –לאחר הבנת כלל הממצאים וההשלכות על הרשות 

 
 

 



 

 הצגת דו"ח שנתי החברה לפיתוח זבולון .4

 .המועצה לחברי מליאת וצג מהדוח  בהתאם להנחיות  -והדוח אושר   החברה בהנהלת  התקיים דיון 

 2018זבולון  –הצגת  דו"ח שנתי העמותה לקידום חינוך, תרבות וספורט  .5

 .המועצהת מליאחברי בהתאם להנחיות  הדוח מוצג ל -והדוח אושר   העמותה התקיים דיון  בהנהלת 

 

 דות המועצה מנכ"לית המועצה כמורשית חתימה ומינויה לווע –אישור אתי לוי  .6

לאשרה כמורשית חתימה מקבוצה ב',  יםעם כניסת המנכ"ל החדשה לתפקידה, הגב' אתי לוי, מבקש

 .4.12.2018במקומו של ארז ארד, בהתאם לאישור הסדר זכויות החתימה שאושר במליאה מיום 

עמוס או יואב( ושל  –שכדי לחייב את המועצה נדרשות שתי חתימות של אחד מקבוצה א' )נבחרים  מוזכר

 ספי או אתי(, וזאת יחד עם חותמת המועצה או שמה המודפס. –אחד מקבוצה ב' )עובדי המועצה 

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את אתי כמורשית חתימה בקבוצה ב'.: החלטה

 

 וועדת –כמו כן, מודיעים על מינויה של אתי כמנכ"ל המועצה לוועדות הסטטוטוריות במקומו של ארז 

מל"ח, וועדת הקצאת קרקע ומבנים וועדת תמיכות. כמו כן מבקשים לאשר מינויה במקומו של ארז לוועדת 

 רכש ובלאי. 

 של אתי לוועדת רכש ובלאי. מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויה: החלטה

 

 מינוי עמוס נצר כדירקטור במעברים בעמק .7

מגידו וזבולון, העמותה עוסקת בקידום תעסוקה מעברים בעמק הינה עמותה משותפת לעמק יזרעאל, 

על מליאת המועצה לאשר נציג ציבור ואת ראש הרשות הרשויות.  שלושת  לתושבי  ות מקצועיותוהכשר

על מליאת המועצה לאשר את   הרשויות לאור חילופי ראשי כחברים באסיפה הכללית ובוועד המנהל.  

, אישור של נציג הציבור יעשה העמותהועד המנהל של וכנציג המועצה באספה הכללית  וב עמוס נצר 

 לאחר המלצה על נציג ציבור

מינויו של עמוס נצר כנציג המועצה בעמותת מעברים אחד את  החלטה: מליאה המועצה מאשרת פה

 בעמק.

 

 מינוי עו"ד אורית שקד שנקמן לממונה על חופש המידע  .8

רשות ציבורית נדרשת למנות ממונה על חופש המידע,  עד לכניסת דובר/ת המועצה ממליצה המועצה 

על חופש  ימונה הדובר/ת -עם כניסת דובר/ דוברת לרשות   –לאשר את היועצת המשפטית אורית שקד 

 המידע.

 פה אחדאושר החלטה: 

 

 



 אישור תב"רים : .9

 , את אלו שנעשים בהם שינויים ואת התב"רים לסגירה.מועצה: מציג את התב"רים החדשיםגזבר ה

 נקודות שעלו במהלך הדיון:

עתיד להעשות במס'  תעשה במהלך הקיץ, שיפוץ המבנה ההנגשה  –שיפוץ והנגשה בית הספר נופית  -

סוכם שהנושא יוסדר בין מח'   .כיתות  4 -ליעשה במהלך השנה תוך מציאת פתרונות  חודשים ולכן 

 ה לבין נציגי נופית.החינוך במועצ

 הועלתה בקשה להצגת כלל התב"רים בעת הבאה לאישור תב"רים חדשים. -

 שתכלול צפי לתב"רים המועצה תציג תכנית אסטרטגית  -

 

 החלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רשימת התב"רים שהוצגה.

 

 

 שונות: .10

 הלוואה .א

 לשם מחזור הלוואות וכן לקידום פרויקטים ברשות₪ מיליון  3בסך   אישור הלוואהבקשה ל

 ₪מיליון  3לטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד לקיחת הלוואה בסך הח

  

 ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלותמינוי  .ב

 לאנשים עם מוגבלות.עובדים ימנה ממונה תעסוקה  25 -חוק שיווין קובע כי גוף ציבורי המונה יותר מ

 לאנשים עם מוגבלות ההמלצה למנות את אתי לוי כממונה תעסוקה

 החלטה: אושר פה אחד 

 

 

 

 

 

 -:  עמוס נצרהפרוטוקול נחתם על ידי ראש המועצה, מר 
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