
 מועצה   אזורית   זבולון
 

 04-8478134, פקס: 04-8478111, טל. 30030דואר כפר המכבי, מיקוד 
 HTTP://WWW.ZVULUN.ORG.IL  אתר האינטרנט: 

 

 המועצה:    כפר חסידים א'       כפר חסידים ב'       כפר הנוער הדתי         אורנים         איבטין         נופית ישובי

 עלי-אושה     יגור     כפר המכבי     רמת יוחנן    שער העמקים    כפר ביאליק    חוואלד     ראס                          

 

 2020/8פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 
 בהיוועדות חזותית )זום( – 2020 אוקטוברב 27 יוםשהתקיימה ב

 
 

   : חברי מועצה נוכחים
עודד יניב, רפי רוטנר, חמודי   ראש המועצה, יואב זאבי, חיים זך, רון גולן, איל שריג, איל סהר, –עמוס נצר 

 , אחמד פנדי, איברהים חסן, שלמה אברהם וג'ובי גלעד חאלדי, אלי דוד, יניב אייזנבנד, ידיד כהן
 

 :  חברי מועצה חסרים
 , איברהים חסןמוסטפה חילף 

 
 מוזמנים נוכחים:

מנהל אגף קהילה,  -יועמ"ש, דני אלימלך  -גזבר, עו"ד אורית שקד שנקמן  -מנכ"לית, אורי קינן  -אתי לוי 
דוברת המועצה, עמית שילה,  -מנכ"ל חפ"ז, שיר פרסאי ברניב  -מבקר המועצה, מתן ורקר  -שלמה בוזי 

 לילך לוי, 
 

 :סדר יום
 

 יום אישור סדר .1
  15.09.20 ךישיבת מועצה מתארי ור פרוטוקולאיש .2
 דיווחי ראש המועצה .3
 אישור תב"רים .4
 דיון וסיכום  –בג'למי  מטמנה .5
  תיקון ליקויים: אבטחת מידע ובטיחות בעבודה -דוחות ביקורת  .6
 אישור -ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בגופים הציבוריים  .7
  שונות .8

 
 - דיון והחלטות – 2020/8ישיבת מליאה 

 
 אישור סדר היום: .1

 פה אחד. היום המוצג אושר החלטה : סדר
 

 20/9/15 מתאריך המועצה  ישיבת  2020/7 טוקולרואישור פ .2
הצגה  –חוקי עזר  6לסעיף על נוסח הפרוטוקול בנוגע  זך לערעורו של החבר חיים המשך במתקיים דיון 

 .ואישור תעריפים
פרוטוקולים של מליאה אינם אמורים להתנהל כסטנוגרמה, אלא הם אמורים התייחסות היועמ"ש: 

לשקף את תמצית הדברים ואת ההצבעות וההחלטות המתקבלות. כך מנחה הדין וכך הדברים מתנהלים 
מפורסמת באתר  -וכנהוג במועצה  מוקלטות, שלנו  ישיבות המליאהבמועצה מזה עידן ועידנים. 

וכל מאן דהוא יכול להאזין לדיון  . שהדיון כולו הוא פומביישיבה, כך , בסמוך לפרוטוקול ההמועצה
 מכלי ראשון, ללא פרשנויות וללא סינונים.

ברור, כי אין מקום לציין בפרוטוקול חלקי דברים בלבד ובוודאי לא דברים מפי חבר מליאה אחד בלבד 
תשובות שניתנו, תגובות שנאמרו ודברי חברי  -שיש בהם כדי להוציא מכל הקשר את הדיון שהתקיים 

שונה מליאה אחרים. על אחת כמה וכמה כאשר הדרישה היא לציין דברים שאינם מדוייקים ובאופן 
 לעוות את הצגת הדיון. יישום הערעור עלול מאופן ביטויים במליאה. 

שעות בהאזנה להקלטת הדיון על מנת השקענו בקשתו של מר זך התקבלה במועצה ונשקלה בכובד ראש. 
, כי אין מקום לסטות בעניין זה מהכלל ומהנוהג שאין מקום החליט הצוות המקצועי בקשתו, לבדוק את 

 מפי כל דובר בישיבה. לפרט את הנאמר
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 .מתקיים דיון במליאה

במהלך הדיון מוצעת על ידי ראש המועצה הצעת פשרה לפיה באופן חריג וחד פעמי יצורף לפרוטוקול 
 דיון מפורט המבוסס על הקלטת הדיון.

 שתי ההצעות מובאות להצבעה.
 )בהתנגדותו של חיים זך(. הערעור נדחה –מתקיימת הצבעה על ערעורו של חיים זך 

 ההצעה מתקבלת פה אחד  –מתקיימת הצבעה על הצעת הפשרה 
: מליאת המועצה מאשרת את הפרוטוקול בתוספת הצעת הפשרה, לפיה באופן חד פעמי החלטה

 וחריג יצורף לפרוטוקול נוסח מפורט יותר של הדיון המבוסס על הקלטת הדיון.
 

 דיווחי ראש המועצה: .3
 

 קורונה:
 מבודדים 35חולים במועצה ו  8, נכון להיום ירוקה המועצה שלנו   -

 , הסברה בשיתוף פיקוד העורף וסיוע על ידי צוות הצח"יבמגזר הערבי נעשתה עבודה טובה
ד' וזאת בכפוף להנחיות של  -בשלב ראשון כיתות  א  –באופן חלקי  מערכת החינוך  חוזרת  -

 משרד הבריאות והחינוך.
 ימי לימוד לשכבות אלו וכן בכל מערך ההיסעים. 5 -המועצה נערכת ל

 אבטין:
אנו בקשר עם שרים ובעלי השפעה רבים, לצערנו  ,לסייע לתושביםעל מנת  אנו עושים הכל  -

מלא עם מפקד  פעולה  בשיתוף  בנוסף אנו עובדים כולם עסוקים בקורונה והשלכותיה. 
 של ניצב חכרוש מהמשטרה. המשטרה בכפר מתכונן ביקור  5.11. בתאריך ניר יונההתחנה 

ותקווה הודנא , כרגע הגיעו לרגעילצאת משם עד שהמצב י מתכוונתלא נוכחת מאוד בכפר ו
 .עושים את כל מה שניתןאנו  סולחה, לבסוף שיגיעו ל

 : 2021הערכות לתקציב 
 אגפי ומחלקות המועצה בונים בימים אלו את התקציב, אנו נביא לדיון בהנהלת המועצה את -

 המלצתנו ולאחר התייחסות ההנהלה נעלה זאת למליאה.

 למועצה: תחזיות דמוגרפיות 
השלמנו את התחזיות,  נציג זאת בפני המליאה ווועדי הישובים, התחזיות מהוות בסיס 

  ישובי זבולון. של וגידולפיתוח תכנון, נתונים ל

 :שיכוןמשרד ה

ונופית. עלויות הפיתוח בראס , ראס עלי צפון אבטיןומטפלים בתכניות של קדמים תמ אנו 
לקדם פיתוח  יםעלי יצאו גבוהות ופועלים להוזלת העלויות, אנו עובדים עם ועדי הישוב

 ועדים.ובישובים ובכפרים  ונעשה זאת בשיתוף הציבור וה

 

 רצ"ב  – אישור תב"רים .4
 

 רה ושינויים מוצגים ע"י גזבר המועצה.יהתב"רים, לרבות סג

 .את רשימת התב"רים שהוצגומליאת המועצה מאשרת פה אחד  החלטה:
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 דיון וסיכום  –בג'למי  מטמנה .5

 
במליאה הקודמת וסוכם כי יבוצע סיור למידה במטמנה דומה. בשבוע שעבר התקיים  הפרויקט הוצג

בישובים הסמוכים וריכז את יקט קיים פגישות והציג הפרו , לאחר הסיור מתן במטמנה באולגההסיור 
מחובתנו לכלול במכרז  ."סהבתחום איכובין היתר רבים  בטיםיה לפרויקט יש השאלות והבקשות שעלו. 
מלי על התפעול של האתר כגון: יכולת אכיפה, עמידה בתקנות המחמירות של יהגדרות שיגנו באופן מקס

ערן לרנר, הפרויקטור שמלווה את   ועדה שתכלול אתהמשרד להגנת הסביבה ועוד, המלצתנו להקים 
וזאת מעבר  יקט ונציגי הישובים הסמוכים. באופן הנ"ל תהא בקרה צמודה על פעילות המטמנה.הפרו

, ליה לעמוד בדרישות של רישיון עסקעל מנת שהמטמנה תוכל לפעול עלעמידה בדרישות החוק. כידוע, 
בביצוע סקר מקדים של יועץ טכני   בקשה  עלתהבקרב חברי המליאה הכוללות גם היבטים של איכה"ס. 

ור יבוצעו  לאורך כל הדרך בהפעלת ט, נאמר כי בדיקות הניוביצוע בדיקות ניתור לפני הפעלת המטמנה
 התחנה.

 יועץ טכני, בדיקת ניטור  לפני הפעלת המטמנה ולאחריה באופן סדור. של סיכום: יבוצע סקר מקדים
ון, מפה אנו מעבירים את הטיפול לחברה לפיתוח זבולון להמשך לקח בחשביכל שעלה בפגישות עם מתן י

 הטיפול והצגת התכנית הכלכלית.
 

  תיקון ליקויים: אבטחת מידע ובטיחות בעבודה -דוחות ביקורת  .6
 שנים. 5-לבקשת הנהלת המועצה בוצעה בקרה על דוחות ביקורת שנעשו לפני כ

אישורם הועברו התייחסותם וביקורת ולאחר  יילעניינעדה והדוחות והתייחסות המועצה הוצגו לו
 להתייחסות ואישור מליאת המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מאמצת ומאשרת  את דו"חות הביקורת ופעילות המועצה לתיקון הדוחות 
 .בנושא אבטחת מידע ובטיחות בעבודה

 
 אישור –ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בגופים הציבוריים  .7

 התכנית הוצגה לחברי המליאה 
 החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התכנית.

 
 שונות: .8

מוצגת בקשה לאישור מחיקת חוב של נ.א. בשל הפטר בפשיטת רגל. מדובר בחייב שהוכרז כפושט רגל, 
על פי חלוקה שנעשתה לנושים, אשר כיסו חלק ניכר מהחוב.  התקבלו במועצה כספים מקופת הפש"ר

החייב קיבל הפטר וקיבלנו הודעה מהנאמן בפש"ר שלא צפויים להתקבל כספים נוספים. נותרה יתרת 
 מבקשים לאשר מחיקת היתרה.₪.  922.29חוב בסך 

 החוב.יתרת מחיקת פה אחד את מאשרת : מליאת המועצה סיכום

 
 

 -די ראש המועצה, מר עמוס נצר : הפרוטוקול נחתם על י
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