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 51/5/22פרוטוקול ישיבת דירקטוריון אשכול גליל מערבי שנערכה ביום שני 

 בעיריית מעלות תרשיחא
 

 :נוכחים
 : חברי הדירקטוריון
 תרשיחאראש עיריית מעלות , ר הדירקטוריון"יו, מר שלמה בוחבוט

 מקומית כפר ורדיםמועצה ראש , ר הדירקטוריון"יו. מ.מ, מר סיון יחיאלי
 מטה אשראזורית ראש מועצה , מר יורם ישראלי
 מעלה יוסףאזורית ראש מועצה , מר שמעון גואטה
 ראש עיריית עכו, מר שמעון לנקרי

 מזרעהמקומית ראש מועצה , מר פואד עווד
 אן'בית גת מקומי ראש מועצה, מר ביאן קבאלאן
 ראש מועצה מקומית מעיליא, מר עראף חאתם

 חורפישמקומית ראש מועצה , ד עאמר'מר מאג
 

 :משתתפים נוספים
 ש אשכול"יועמ, ד"עו, מר עדי הרטל

 מטה אשר אזורית סגן ראש מועצה, מר משה דוידוביץ
 מקומית חורפישמועצה מ ראש "ומסגן , מר מופיד מרעי

 ול גליל מערבילית אשכ"מנכ, יעל רון ' גב
 ל עיריית מעלות תרשיחא"מנכ, מר סיליס ליביליה

 כפר ורדיםמקומית ל מועצה "מנכ, מר אביעד כהן
 כפר ורדים מקומית מועצהעוזר ראש , מר ניר מסיקה

 מעיליאמקומית גזבר מועצה , וני מועלם'מר ג
 תפן תעשייתית גזבר מועצה, מר אדם עינב

 ישראל  אאלכוינט 'ג, מנהל אזור ,סבג מר רונן
 מנהל פרויקטים אשכול גליל מערבי, מר מתן אבן צור

 מנהלת לשכה אשכול גליל מערבי, סימה עזרן' גב
 

 :חסרים
 פסוטהמקומית ראש מועצה , מר אדגאר דכוואר

 תפן תעשייתית ראש מועצה, מר יגאל צרפתי
 

 : דיון
 .5112ממרץ אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קודמת  –לסדר יום  1' סע :יעל

 . אושר פה אחד: החלטה
 

 .תמבקשים לאשר הדוחו. 5112ים לשנת הכספיחות הצגת הדו :ר הדירקטוריון"מ יו"מ – סיון
 .5112את דוחות הכספיים לשנת מאשרים פה אחד . אין שאלות :החלטה

 
 :סטטוס פרויקטים

 :אנרגיהמרכז פרוייקט 
ע "התקיימה פגישה עם מנהלי שפ. יעוץיה שנבחרה להיות חברת EYשלב החוזים מול חברת  :מתן
, יהיה לנו את ניתוח הממצאיםהשאיפה שעד ספטמבר . הועבר מיפוי לכלל הרשויות. ס ברשויות"ואיכ

 .נציגם בדירקטוריון ספטמבר ונקבל החלטות לשלב הבא
 הנושא המרכזי הינו. סוגיה משותפת לכל רשויות האשכול הפסולת הינה :ס"ראש ועדת איכ – יורם

 וכולנולכן אין מנוס  נוי בארץ הולכים ומתמעטיםמקומות הפי .שכל רשות מייצרת, פסולת אורגנית
, בהקדםמבקש מראשי הרשויות להירתם  .וזוהי מטרת הפרויקט בעיקרה ים לטפל בנושא זהחייב

ומגיעה בשבועות  למיפוי שמבצעת חברת הייעוץ ,ולהנחות את מנהלי איכות הסביבה ברשויות
  .כך שיהיו בידינו כמה שיותר מהר כל הנתונים כולםרשויות ל הקרובים

 .כיום יש שלושה מתקנים בארץ ויש לנו ממי ללמוד
חשוב לזכור כי המטרת הפרויקט היא לאו דווקא רווחים אלא בעיקר חיסכון בעלויות לרשויות 

 .האשכול
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עלי , פרש עופות, המוצק, רטובה: סוגי פסולת=משאבים) החברה בודקת את כלל המשאבים :מתן

 .ם את המיפוי על מנת להתקדם קדימהאנו צריכי, (בננות
אנחנו חייבים את הדחיפה או על מתקן ספציפי " כולל"על מנת לדעת אם הולכים על מתקן  :יעל

 .הנתונים נמצאים אצלכם. והעזרה שלכם
,  ים מתמלאים כבראנחנו הולכים וסובלים והאתר, נושא זה מאוד חשוב :ר הדירקטוריון"יו – שלמה

 .אני מקווה שנתקדם וכמה שיותר מהר בנושא זה
 
 

 :הרכב דירקטוריון
ראשי הרשויות והיא  11בישיבה קודמת הוחלט על מבנה ארגוני של אסיפה כללית בה חברים כל  :יעל

(. נציגי ציבור, עובדי רשות בכירים, ראשי רשויות) 9:9:9הגוף העליון ומתחתיו דירקטוריון שהרכבו 
התבקשתם למנות דירקטורים נציגי . ראשי רשויות יהיו במעמד משקיף 5זה אומר שבדירקטוריון 

 (.נשים)חשוב לפעול לפי כללי הייצוג ההולם . אנחנו עדיין בשלב זה. ציבור במליאת הרשות
אנשי מקצוע  – "ערך מוסף" מבקש למנות נציגי ציבור שיהיה להם :ר הדירקטוריון"יו –שלמה 
, אנחנו נמצאים בקשר עם מנהל המרכז הרפואי לגליל .מובילי דעת קהל, ם ראייה אזוריתע, בכירים

לשם . כולם היו מוכנים להיות נציגי ציבור באשכול –ר מכללת גליל מערבי "עם יו, עם רעיה שטראוס
 .אנחנו מכוונים

 .כל רשות צריכה לאשר במליאתה מינוי נציג ציבור בדירקטוריון :ש"יועמ –עדי 
ויעל להגיש את שמות ראשי הרשויות שיהיו בדירקטוריון  שלמהמציע שנסמיך את  :ון גואטהשמע

 .והשניים שיהיו על תקן משקיף
הרשויות מהן יהיו  9, ויעל יגישו לראשי הרשויות את הצעתם להרכב ראשי הרשויות שלמה :החלטה

 .נציגים 5רשות יהיו לפחות  לכל. הרשויות מהם יהיו נציגי ציבור 9-עובדים בכירים בדירקטוריון ו
 
 

 : תיירות
אנו עובדים , לבנות תוכנית תיירות ברמה אזוריתצוות תיירות ובו הוחלט את כינסנו  –תיירות  :מתן

 .מול הרשות לפיתוח הגליל
לפסטיבלי סוכות במטרה להציע חבילת פעילות אזורי -משותףפרסום  הצוות העלה הצעה לבצע

שכל רשות מבצעת לפסטיבל פרסום מדובר בפרסום שהוא מעבר ל. ועדמגוונת למספר ימים בחול המ
 .המשותףפרסום ל עלויותמפתח ועבר לאישורכם ה. שלה
 .אנו מפרסמים לבד :ביאן
 ?מדוע זה לא מתקדם? מה הבעיה איפה זה עומד :משה
 ?האם כולם מאשרים פרסום אזורי :מתן

 .ברמה האשכולית יש חשיבות מאוד גדולה שהאשכול ידבר בשפה אחת :סילס
 .צריך להתקדם כאשכול :שלמה

להביא תיירים היא המטרה , מעבר לקהל מקומי שמגיע לפסטיבל לכמה שעות וחוזר הביתה :יעל
סוכות "לשם כך צריך להציע מגוון פעילויות וליצור מודעות ל. באזור ימים' מסלולהשאיר אותם 

שמעבירה באופן ישיר תקציב  לפיתוח הגלילנכון לעכשיו אין לנו מימון מהרשות ". בגליל המערבי
 .פרסום לכל רשות

 . עכשיו הזה קור, מפרסמים קול קורא אולי יהיה אפשר לגייס משם כסף , תקנה תרבות ערבית :סילס
 . ונבדוק כמה כסף אנו מגייסים, משרד התיירות, נדבר עם רעיה. בואו נשעה איגום משאבים: שלמה
 .ולנסות לגייס כספיםוגליל מנגב אפשר לפנות לסיגל  :משה

 .אשמח לפגישה עם סיגל. משרד התיירות לא תומך. אוצרות הגליל של רעיה כבר איתנו :יעל
 .משה ויורם מתחייבים לעזור ,אני :שלמה

 .כל רשות תשתתף לפי המפתח שיפורסם. מאשרים להתקדם במתווה הפרסום המשותף :החלטה
 

 :אשכולי פסטיבל חורף
ההצעה היא לקיים . הצוות מציע לקיים פסטיבל בתקופת החורף אז התיירות באזור חלשה :מתן

 ". כריסטמס"פסטיבל אזורי סביב ה
 . ויש לנו את חנוכה וזה יכול להיות מעניין" חג החגים"הם עושים , אנו צריכים ללמוד מחיפה :שלמה

 .צוות מצומצם ייבנה תוכנית אזורית שתבוא לאישור :החלטה
 

 :אופניים ישביל מרחב
סביב הביצוע כי כל גוף רוצה  יש קצת בעיות, ממתינים לאישור התוכנית ,ת"ה לנו פגישה בחמתהי :מתן

 .ל"ת לקק"לבצע אנחנו דואגים לפיתרון בין חמ
 .יש אישור עקרוני–ן וחורפיש 'המשך שבילים בית ג
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 :חינוך
 :הסעות חינוך מיוחד

קווים לאיחוד  11-כ :בוצע ניתוח של הנתונים ונשלחו התוצאות. מ"נרשויות הגישו מיפוי הסעות ח 2 :מתן
 -להערכתנו מדובר בחיסכון שנתי של כ .מלוות 2וחסכון של  ,רחות חיים לילדיםאומשמעותית מבלי לשנות 

אנחנו במגעים עם משרד החינוך שהחיסכון  .חלק מהחיסכון לרשויות וחלק למשרד החינוך -₪ מיליון 
 . רהיחזור אלינו חז

, דוגמה חינוך מיוחד, מועצה, אתם חייבים בישיבת מליאה לתת הוראה שאשכול זה כמו עירייה :שלמה
  .חסוך המון כסףרשות יכולה ל

בתי ספר  3יש לנו . ואין לנו מקום, כיתות 5עוד -ם לכיתות ואנו נדרשי 8 מ של"ס חנ"בי לנו יש :משה
 .לחינוך המיוחד

יש באשכול ומה כבר לנו מיפוי בנושא חינוך על מנת לראות איזה צרכים וינט שיעשו 'ביקשנו מהג :שלמה
 .קיים
 ובילו להצלחת י ויסודיתאנחנו מאמינים שרתימה נכונה , אנו רוצים לסייע בכל מערכות החינוך :רונן

 . שמחלקות החינוך ואגפים ייתנו דחיפה לאשכולתהיה הצלחה של האשכול . התוכנית
 . חינוך על מנת שיבינו את חשיבות האשכול' עשה כנסים למחלכן אני הצעתי שנ :שלמה

. מ לפי תוצאות המיפוי"מחלקות החינוך ברשויות מקדמות באופן פרטני את צימודי קווי החנ :החלטה
האשכול ממשיך בטיפול מול משרד . באחריות ראשי הרשויות לעודד את ראשי המחלקות לטיפול בנושא

 .לרשויות החינוך בהעברת תקציבי החיסכון
 

 : תרבותי לטכנולוגיה-חינוך רב – מונא
 מתקדמת טכנולוגיה מבוססת היקף רחבת חינוך תכנית מינואר החל מפעילה לשינוי חלל-מונא :סיון 

 .שתהווה את הדור הבא בתחום" פירסט"ל "בהשראת תכנית הרובוטיקה הבינ, וחדשנות 
ר מונא הינה הראשונה להפעילה בארץ ופניה מדובר בתכנית חדשנית בתחום פיתוח ובניית רחפנים אש

 .להרחבתה בשנה הקרובה כתכנית אזורית לקבוצות מעורבות בצפון ובאזורים נוספים בארץ 
ימשוך נוער מכל הישובים הקמת מרכז כזה ש. זם מונא לאשכולבודקים את האפשרות להבאת מי

 .לפעילות משותפת סביב טכנולוגיה מתקדמת
 .ד אל כרום שמשרת גם את משגב'זומנו לסיור במרכז קיים במגמנהלי מחלקות החינוך 

 
 :תוכנה לניהול מגרשי משחקים – SAFETY PARKמערכת 

זיהתה שצריך לנהל זאת יותר טוב ולמנוע  מעלות .מגרשי המשחקים הולכת ומתרחבתסוגיית : סילס
גדול מאוד לכל גני ון ל ולהוות פיתר"ישנה מערכת שיודעת לנהל את התוכנית הנ .המון בעיות בעתיד

 . ל דודי"יציג לכם את המערכת הנ. מועצה /השעשועים בעיר 
וניתן יהיה לראות בכל רגע , מערכת זו באה לפתור את חוסר הבקרה של המתקנים :נט'וויגו' דודי חב

ועל כל מתקן ניתן לראות באיזה מצב נמצא , את המתקנים , הספורט, נתון את מגרשי המשחקים
 ...'וכו, פגום, ות בדיק: כגון

 .האשכול ייפגש עם החברה ויעביר הצעה לרשויות :החלטה
 

 ח"החלפת רו
עיקר האתגר הוא ברישום נכון של . ח דכואר מבקשת לסיים את מתן השירותים לאשכול"רו :יעל

ולכך צריך , אשכולה וגורר עלויות כספיות מיותרות לדבר שלא הוסדר עד עת, מ"החברה במוסדות מע
ח חגי אפלקר "קיבלנו שלוש הצעות ואנו מבקשים לאשר את רו. מכיר את התחום ומנוסה בוח ש"רו

 .ח של אשכול בית הכרם ומכיר את המטריה"מכרמיאל שהוא רו
  .ח אפלקר אושר פה אחד"מינוי רו :החלטה

 
 יום ספורט אזורי

אנו מנסים , ₪ אלף  151-121עלות של יום כזה בין , התקבלה החלטה לעשות יום ספורט אזורי  :מתן
 .₪  11,111 -כל רשות תצטרך לשלם כולהערכתנו גם לאחר גיוס משאבים עדיין , להשיג תקציבים

מבקש לעשות גיוס משאבים נוסף . ו רוצים לעשות אירוע ספורט אזוריאנ .מאשר ההצעהלא  :שלמה
 .ולאר מכן נודיע לכל רשות מה הסכום אותו תצטרך לשלם

 
 יה'ורג'ג, סנדי ספרינגס –הסכם ערים תאומות 

קיבלנו פנייה מעיר עשירה מאוד בשם סנדי ספרינגס שמתעניינת באזור הגליל המערבי לקידום  :סיון
עלויות . הם מעוניינים להגיע לאזור .(סייבר, טכנולוגית חממה)תיירות וכלכלה , רפואה: התחומים

 .הטיסה עליהם ועלויות האירוח על המארחים
 .יות האלהאני נגד העלו :שלמה
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 .אפשר להרוויח מזה הרבה. אני בעד :שמעון לנקרי
 .ב"פ מעניין עם אזור עשיר בארה"זה יכול להיות שת :משה

 .אפשר גם להוזיל עלויות אם נשתמש באוטובוסים הצהובים שלנו:שמעון גואטה
 בכפוף לכך מתקדמים בכיוון הסכם ערים. סיום יישלח חומר בנושא כולל אירוח משלחת :החלטה
 . תאומות

 
 :קולות קוראיםמערכת 

. מדובר בתוכנה מצוינת. וראיםקולות ק רכישת מערכת החלטה בנושאבתחילת מרץ קיבלנו   :שלמה
 . אנחנו מבקשים לענות בחיוב ולהתקדם עם זה

 
 

 :2112דמי חבר 
נסו מכיוון שרק בסמוך הם נכ. ויש להם בעיות תקציב₪  50,111כ  5112למעיליא יש חוב משנת  :מתן

ולסגור את  ₪ 9111לשלם  האמור לא תוקצב בתקציב הרשות ולכן מבקשים, באופן רשמי לאשכול
 .החוב

 .מאושר פה אחד :החלטה
 
 
 
 
 
 

 .הישיבה ננעלה
 עזרן סימה: רשמה
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