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 במועצה חורפיש
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 מטה אשראזורית מר יורם ישראלי, ראש מועצה 
 בית ג'אןמקומית  מר ביאן קבאלאן, ראש מועצה
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  מר מופיד מרעי, ראש מועצה מקומית חורפיש

 מטה אשר אזורית משה דוידוביץ, סגן ראש מועצהמר 
 אור-מר עידן אבידן, יועץ פסולת מחברת בר

 , יועמ"ש אשכולמר עדי הרטל, עו"ד
  מר חגי אפלקר, רו"ח /עו"ד מייעץ אשכול גליל מערבי
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 חסרים:הוזמנו ו

 מר שמעון לנקרי, ראש עיריית עכו
 ר הדירקטוריון, ראש מועצה מקומית כפר ורדים"מר סיון יחיאלי, מ.מ. יו

 מעלה יוסףאזורית מר שמעון גואטה, ראש מועצה 
 מר גבי נעמן, ראש מועצה שלומי

 מזרעהמקומית עווד, ראש מועצה מר פואד 
 מר נביה אסעד, מ"מ ראש מועצה תפן

 פסוטהמקומית מר אדגאר דכוואר, ראש מועצה 
 גב' דנה שלזינגר, דירקטורית מטעם מועצה אזורית מטה אשר

 מר גאנם סעד, דירקטור מטעם מועצה מזרעה
 מר שחם תמיר, דירקטור מטעם מועצה אזורית מעלה יוסף

 דירקטורית מטעם מועצה מקומית כפר ורדיםגב' רוית אורן, 
 גב' מרינה רוזנר, דירקטורית מטעם עיריית מעלות תרשיחא
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 דיון: 
 עדכון מנכ"לית : 1סעיף מספר 

  מצ"ב מצגת יעל:
 
 

 תכנון מול ביצוע – 2016כנית עבודה ת :2סעיף מספר  
 מצ"ב מסמך יעל:

 
 פגישות  3התקיימו  -א.ת כברי : יורם

 . לקראת סיכום.דיון על פיצוי לחקלאים רמ"יב .1
 פגישה עם יגאל צרפתי, בקשה לקדם שותפות עם בעלי הקרקע הם מסכימים להסדר המוצע מהמנהל. .2
 .מלש"ח לתכנון תב"ע  2.5ישנה הרשאה של  .3

 ישנה הצעה של כפרים דרוזים סמוכים שאינם שותפים באשכול להיות חלק מאזור התעשייה.
 

נשמח לקבל את אותם רשויות לאשכול, אני לא חושבת שזה הוגן לבקש להינות מהפירות מבלי להשקיע : אנו יעל
 בעבודה השוטפת.

מת אזור תעשייה והם מבקשים להיות סים לטובת הקקישנם כספים מהתוכנית לערבים לדרוזים ולצ'ריורם: 
 .שותפים

ה מבלי להיות שותפים לאשכול. יש כאן אשכול, שיגישו בקשה גלא יכול להיות שרק ירצו לאכול מהעו: שלמה
 לאשכול, למשרד הפנים, על פי הנהלים, ואז שהיו שותפים להכל, גם להתחייבויות האזוריות וגם לרווחים.

 
 :2בסעיף מספר עקרונית החלטה 

מקרים שישרתו את האינטרס  דמלברשויות שאינן חברות באשכול לא יהיו שותפות לפרויטקים של האשכול )
 . והרשויות החברות בו וייבחנו בנפרד( של האשכול

 
  2017עבודה הצעה לתוכנית  :3סעיף מספר  

 . מצ"ב מצגת: יעל
  - מינוף תחום התיירות כמנוע צמיחה

אנו בוחנים כיצד ניתן לשלב בין הארגונים הפועלים באזור הגליל המערבי בתחום התיירות על מנת להעצים את 
מנכ"ל  ראשי הרשויות,האימפקט שהם עושים ולמנף את האזור מבחינה תיירותית. נערך סיור בהשתתפות 

כתיבת תקצב שהמשרד יוכם סמשרד התיירות, רעיה שטראוס ו'אוצרות הגליל', עמותת התיירות גליל מערבי. 
 פרוגרמה תיירותית לאזור. 

 
ושותפים נוספים מהרשויות ולבחון כיצד לקדם את הנושא בעזרת  פואד, סילס צוות משותף נקים שלמה:
 יועצים.

. גרומהוגליל ואמורים שם לאשר את התקציב לפר-בסוף החודש מתקיימת ועדה של משרד התיירות ונגב יעל:
במקביל אנו פועלים לאיתור יועץ להכנת הפרוגרמה. מהלך נוסף הוא יעוץ ארגוני סביב השת"פ בין ארגוני 

 הייעוץ.של אחרונים אנו בשלבים עמותת התיירות. -אוצרות הגליל-התיירות בגליל המערבי: אשכול
 

  עסקים בינוניים
 קודמת ולהתחיל להפעיל שירות מתכוונים ליישם את ההחלטה שהתקבלה בהחלטת הדירקטוריון האנו 

 .1צפי לתחילת הפעילות: סוף רבעון  מלש"ח( בתמיכת קרן שטראוס. 1לעסקים בינוניים )מחזור של מעל 
 

 :פסולתמערך 
מאז ישיבת  : מציגה את ההחלטות שהתקבלו בישיבת ראשי ערים בעכו ומבקשת את אישור הדירקטוריון.יעל

ראשי הערים )בנוסף לישיבה המקצועית שהתקיימה עם מנהלי אגפי איכ"ס ברשויות( קיימנו פגישה עם סמנכ"ל 
עמדת המשרד היא שרק אם חלק משמעותי ההחלטות שהתקבלו בעכו.  ווהוצג , גיא סמט,משרד הג"ס

מהרשויות ישתתפו במערך המשותף לפינוי פסולת ביתית, המשרד יעניק את שאר התמיכות )מתקני קצה, תחנות 
מהרשויות צריכות  70%-מעבר, כלי אצירה, מצלמות(. לפי תנאי הקול קורא כפי שאושר בועדת התמיכות היא ש

מהרשויות. על אף שהוצגה ההחלטה שהתקבלה  40%-הוריד את התנאי ללהיות שותפות. גיא ייבחן אם ניתן ל
 בישיבה בעכו שהאשכול לא יירכוש משאיות, גיא מציין שזו הדרך של המשרד להוזיל את עלויות הפינוי השוטף.

 לטיפול בפסולת ביתית המשרד מוכן לתמוך באשכול בכניסה לשותפות במתקן קצהבנוסף, בפגישה עלה כי 
גיא ייבחן אם ניתן להכניס את זה  בפינוי פסולת משותף. חלק גדול מהרשויותשותפות של  –ייה באותה ההתנ

 . 28/12-לקול קורא. פגישה נוספת בנושא נקבעה עם גיא אצלנו ב
נקבע סיור עם יו"ר  תחנת מעבר לפסולת יבשה באזור מעיליה. –בנוסף אנו מתקדמים עם איתור באזור ההר 

 ילן, מחוז צפון הג"ס, ראש מועצת מעיליא, מהנדס מעיליא.הועדה המחוזית אורי א
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קיבלנו החלטה בעכו שלא רוכשים משאיות לפסולת ביתית. מבקש לראות מספרים על כדאיות רכישת : שלמה
קיבלנו החלטה להקים תחנת מעבר לפסולת יבשה במעיליא, מבקש לקדם  שאיות לצורך איסוף ופינוי פסולת .מ

 להתחיל בתכנון התחנה באופן מידי ולבחון חלופות נוספות.  לקחת מתכנן. מבקשצריך זאת בהקדם. 
 הקול קורא צריך לענות לצרכים של הרשויות. זה כסף שלנו. 

 
ללא  –מסגרת )כמו משכ"ל  מבקשים לצאת למכרזאנחנו בכפוף לסיום הליך חקיקת חוק האשכולות, : יעל

אם המכרז יכלול . ולבחון האם המחיר שנקבל ישתלם לרשויותלפינוי פסולת מעורבת  מחוייבות של הרשויות(
 100-עלות מכרז כזה היא כ מהרשויות. 40%-ביים לפחות לינקווה שהמחירים שייתקבלו יהיו אטרקטמשאיות 

  .במימון הרשויות בתכנון התחנה לפסולת יבשה נתקדם במעיליאבנוסף  אלש"ח ונבקש ממשרד הג"ס לממן.
 

. נפנה לשרד להגנת הסביבה בבקשה לתמוך בנו בנושא מתקנים לטיפול בפסולת בלי התניות ובלי 1: החלטה
יציאה למכרז בכפוף להתקדמות בחוק האשכולות, ומימון משרד הג"ס, . 2קשר למערך איסוף הפסולת. 

 התחלת תכנון.החלופות למתקנים ומסגרת משותף, בחינת 
 

 באשכול תאנרגטי התייעלות
סיום הסקרים. בנוסף אנו מחכים לתוצאות הקול הקורא של המשרד להגנת הסביבה. במידה אנו לקראת 

נבקש לקבל מכם התחייבויות  -עבור הרשויות שהגישו באמצעות האשכול  – ותתקבל תשובה חיובית
 בכך.ירצו להשתתפות במכרז משותף. אנו נכתוב מכרז שיאפשר לרשויות נוספות להצטרף אליו במידה וי

 
משרד הפנים לגבי מכרז שהם אנו בחוסר וודאות לגבי הפרויקט, מחכים לתשובת   מערך שירות עירוניהקמת 

 .צריכים לקיים בנושא מפעיל לשירות עירוני
 

 חצי מרתון אשכול גליל מערבי
הצלחה, משרד הספורט ביקש להמשיך לקיים את הפעילות האזורית המבורכת. בנוסף הציע כהאירוע הוכתר 

לשקול פעילות אלטרנטיבית שתזמין קהל גדול יותר של משתתפים לדוגמא צעדה. אנו מכנסים את צוות 
 לגבש מתווה שיובא לאישור הדירקטוריון.הספורט ומבקשים לאפשר לו להמשיך 

 
 נגספרי-משלחת סנדי

 לעדכון לגבי המשלחת שלנו, ייתכן והשנה תגיע משלחת שלהם אלינו. בהמשך
 

 ישראל דיגיטלית
שמורכב מנציגי באשכול. בנינו צוות דיגיטלי באשכול  לישראל דיגיטלית מעוניינת לפתח את תחום הדיגיט

חברת ייעוץ שיוביל את התהליך, נשמח לקבל עוד אנשי קשר שיכולים להועיל לתהליך. אנו מגייסים רשויות 
 .כולל פתרונות שתמפה את המצב הקיים ותאפיין את צרכי האשכול

 
  לתוכנית העבודה את הנושאים הבאים:מבקש להוסיף  שלמה:

 ת ספורט אזוריתוקבוצ .א
 אזורימרכז צעירים  .ב
 ירידי תעסוקה .ג

 ראשי הרשויות יכפיפו לצוותי העבודה את אנשי המקצוע שלהם כדי לקדם את הפרויקטים.
 

 : 3החלטה לסעיף 
 מאשרים פה אחד! – עם התוספות הנ"ל 2017תכנית העבודה 

 
 
 תקציב: – 4סעיף 

 מצ"ב מסמך תקציב.: יעל
הנוסחה נשארה כמו בשנים קודמות. השינויים הם בשל גידול אוכלוסין והצטרפות שלומי. מבקשת  –דמי חבר 

 אלש"ח. 36-מנציג תפן לבחון הגדלת השתתפות הרשות ל
 מבקש לדעת מה זה הסעיף של חובות רשויות. :משה

 אנחנו ברמת גבייה טובה אולם יש עוד מעט פערים.  :יעל
 מבקש להבין את המקורות של חצי מרתון. :שלמה

לחצי מרתון יש השתתפות משרד התרבות בחלק העליון של המסמך מפורטים המקורות לכל פעילות.  :יעל
 רשויות / חסויות.והספורט, השתתפות רצים והשתתפות 

 
 :4החלטה בסעיף מספר 

 )גידול בדמי חבר תפן בכפוף לאישור הרשות(. 2017את תקציב פה אחד מאשרים 
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 הישיבה ננעלה.
 גליל מערבי עוזר מנכ"לית אשכול, טל כהן: כתב

 
 
 
 
 
 
 
 

 הפרוטוקול מאושר,
 
 
 
 

           
 שלמה בוחבוט         יעל רון 

 ראש העיר מעלות תרשיחא        מנכ"לית אשכול גליל מערבי
 ויו"ר הדירקטוריון                   
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