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בשנת 2018 סיימנו הליך חקיקה והקמנו, לאחר 9 שנות פעילות, איגוד ערים מסוג אשכול רשויות. 
הליך חקיקה זה מאפשר לאשכול לפעול במגוון תחומים חדשים. פרויקט לדוגמא, שכבר התחלנו 
בהפעלתו בעקבות אותה חקיקה, והינו משמעותי עבור 12 הרשויות המקומיות השותפות באשכול, 
ומתן  פעילויות  ביצוע  ומאפשר  תקציבים  לרשויות  לחסוך  שצפוי  מדף  התקשרויות  פרויקט  הוא 

שירותים חדשים לרווחת התושבים.

מערבי  גליל  רשויות  אשכול  האשכול:  חזון  את  המשקף  חדש  לוגו  השקנו   2018 בשנת  בנוסף, 
הרשויות  של  וולונטרי  פעולה  שיתוף  על  מבוססת  פעילותו  אשר  האזורי,  הפיתוח  ארגון  הינו 

המקומיות, לטובת שגשוג כלכלי וחברתי של הגליל המערבי על כלל שותפיו ותושביו.

בישיבת המועצה האחרונה לשנת 2018 נבחר יו"ר חדש לאשכול - שמעון לנקרי, ראש עיריית 
עכו. בהזדמנות זו אני רוצה לברך את היו"ר החדש, בעשייה משותפת לטובת רשויות האשכול 

ותושביו ולהודות לשלמה בוחבוט היו"ר היוצא על שנים של עשייה לטובת האזור כולו.

בברכה,
יעל רון

מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי

דבר מנכ"לית האשכול

יעילות  ידע,  על  הנשענים  משותפים  עבודה  מנגנוני  בבניית  מוביל  אזורית,  למצוינות  כמוביל  באשכול  רואה  בראשותי  האשכול  צוות 
ומועילות, חדשנות ושיתופי פעולה. 

אני גאה להגיש לכם את חוברת סיכום פעילות שנת 2018 ותכנית העבודה לשנת 2019 של אשכול רשויות גליל מערבי.

דבר יו"ר האשכול 

ראשי רשויות נכבדים!

ואת  החולפת,  לשנה  מערבי  גליל  רשויות  אשכול  פעילות  סיכום  את  בפניכם  להציג  שמח  אני 
התכניות שלנו לעתיד.

האשכול יחגוג השנה 10 שנים להקמתו, ואנו שמחים על כך שבמרוצת השנים הצטרפו אלינו משרד 
הפנים, משרד האוצר ובהמשך גם משרדי ממשלה נוספים. שנת 2018 הייתה שנה משמעותית, הן 

לרשויות המקומיות והן לאשכול ולאזור.

את שנת 2019 אנחנו פותחים לאחר שסיימנו הליך חקיקה ואסדרה )רגולציה(, המסדיר את מעמדו 
הסטטוטורי של האשכול כאיגוד ערים. בנוסף להליכים אלו, אנו פותחים את שנת 2019 עם תקציב 
מאושר של 24 מלש"ח בתקציב הרגיל השוטף ו-50 מלש"ח נוספים עבור פרויקטים. נתונים אלו 
מצביעים על מעמדו ההולך ומתחזק של האשכול ועל האמון הרב שהרשויות המקומיות ומשרדי 

הממשלה רוכשים לו.

בברכה,
שמעון לנקרי

ראש עיריית עכו ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי

אני שמח על ההזדמנות להוביל את האשכול ולפעול עם חבריי ראשי הרשויות לטובת התושבים ולקידום הגליל המערבי.
בהזדמנות זו ברצוני להודות בשמי ובשם חבריי לראש עיריית מעלות תרשיחא לשעבר, מר שלמה בוחבוט על הקמת האשכול והובלתו 

בשנים האחרונות.



5

אשכול רשויות גליל מערבי הינו ארגון הפיתוח האזורי, אשר פעילותו מבוססת על שיתוף פעולה וולונטרי של הרשויות המקומיות, לטובת 
שגשוג כלכלי וחברתי של הגליל המערבי על כלל שותפיו ותושביו.

• האשכול יפתח תשתיות מוניציפאליות מקיימות, שיאפשרו לרשויות השותפות בו, לשפר את השירות שהן נותנות לתושבים.

• האשכול יוביל לשיפור באיכות הסביבה בשטחי הגליל המערבי.

• האשכול יפעל לצמצום פערים כלכליים, חברתיים ושיתוף בין מגזרי, בין רשויות האשכול.

מאוייש
ועדת רכשלאיוש בשנת 2019 ועדת מכרזים

מועצת 
האשכול 

מנכ"לית
אשכול

מנהלת 
לשכה

עוזרת 
מנכ"לית

פורום
ראשי
רשויות 

רכז/ת ערים חכמות

רכז/ת התקשרויות מדף

גזבר/ית  מבקר/ת

רכז/ת תכנון ומידע

יועץ
משפטי

רואה
חשבון

מנהל אגף תכנון
אסטרטגיה וחדשנות

מנהל/ת יחידה
לפיתוח כלכלי

מנהל יחידה
לפיתוח סביבתי

מנהלת יחידה
לפיתוח חברתי 

מנהל/ת יחידה
לחירום וביטחון

מפקחים/ות סביבתיים

ועדת תרומות

חזון

היעדים הרב שנתיים

מבנה ארגוני

חזון, יעדים ומבנה ארגוני
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סיכום פעילות 2018

תכנון 

האגף לתכנון, אסטרטגיה וחדשנות

בשנת 2018 החל האשכול לעסוק בתכנון אזורי תוך דגש על נושאי תחבורה ושטחים פתוחים.
במסגרת זו גובש צוות עבודה הכולל ראשי רשויות, מהנדסי רשויות, ועדות התכנון המרחביות, אורי אילן - יו"ר הועדה לתכנון ולבניה במחוז 

צפון, זאב בילסקי - יו"ר קבינט הדיור ונציגי משרד הפנים. 

מבין הפרויקטים המקודמים:

תכנית אב לשטחים פתוחים
התכנית תאגד את התכניות המקומיות, האזוריות והארציות, תסווג את השטחים עפ"י רמות רגישות וערכיות ותקבע מדיניות של שימור 

לצד פיתוח של המרחב הכפרי בחבל אשר.

מאגר מידע תכנוני
האשכול מקים מאגר מידע תכנוני דיגיטלי )GIS( לטובת קידום תכנון פרויקטים אזוריים ולטובת שימוש הרשויות המקומיות וועדות התכנון. 

תחבורה
חברת התכנון של משרד התחבורה הציגה לצוות התחבורה את ממצאי התכנית שגיבשה בנושא התחבורה לגליל המערבי. התקיימו מספר 
פגישות עם משרד התחבורה בנושאים המרכזיים: תחבורה ציבורית )רכבות, אוטובוסים, מטרונית(, כביש 4, כביש 6 ושדה תעופה משלים 
ידי ראשי  בצפון. לשמחתנו בשנה החולפת החל הביצוע בשטח של כביש 859 מאזור רגבה לבית העמק וזאת לאחר הובלת הנושא על 

רשויות מול משרד התחבורה ומשרד האוצר.
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התקשרויות מדף
לאור התיקון לחוק איגודי ערים שביצענו בשנת 2018, האשכול רשאי לקיים מכרזים שיאפשרו לרשויות מקומיות החברות בו להתקשר עם 
הזוכה או הזוכים במכרז. האשכול יבצע את ההליך המכרזי והרשויות החברות באשכול רשאיות לבחור אם להתקשר עם הזוכה/ים במכרז.

הפרויקט חוסך לרשויות הן את ביצוע ההליכים המכרזיים והן מוביל לחיסכון כלכלי בעסקאות הרכש.

המבשלה

אשכול רשויות عنقود سلطات

גליל اجلليل
מערבי الغربي

Save The DaTe
השקת תוכנית 23.1.19

אסטרטגית 
לתיירות

"אבירי הגליל" 8:30-15:00

משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי

האגף לפיתוח כלכלי

נוכחות דיגיטלית לתיירנים

מטה  עם  ביחד  האשכול  השיק  התיירות  מפרוגרמת  כחלק 
ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ומינהל פיתוח משרד 
'סטארטר-דיגיטלי' לעסקים קטנים בתחום  הפנים, את מיזם 
ותמיכה  לליווי  זכו  במיזם  השותפים  עסקים   100 התיירות. 
וכלים  עסקי  פייסבוק  דף  אינטרנט,  אתר  והטמעת  בהקמה 

דיגיטליים נוספים בהתאמה אישית. 

תיירות
פרוגרמת תיירות

התייחסות  תוך  אזורית,  תיירותית  אסטרטגיה  גיבש  האשכול 
התאמת  על  בדגש  במרחב,  בתכנון  ונכסים  קיימים  לנכסים 

המוצר התיירותי לקהלי יעד על בסיס התכנית שנכתבה. 

IT ניהול מערכות מידע ושירותי
תפקיד מנהל מערכות מידע רשותי )מנמ"ר( ברשויות המקומיות הוא תפקיד בעל ערך רב לרשות המקומית. באחריותו לתכנן ולנהל 
את מערכות המידע הניהוליות של הרשות כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון, כך שמקבלי ההחלטות יוכלו לקבל תמונה ברורה על 
הארגון, העיר, התושבים ועל התהליכים המתנהלים. בעזרת מידע זה יתאפשר להם לקבל החלטות המבוססות על ידע. תפקיד המנמ"ר 
אינו תפקיד המוגדר בחקיקה וכפועל יוצא מזה אינו מתוקצב על ידי משרדי הממשלה. רשויות רבות מתקשות לאייש משרה זו שעלויותיה 

והמיומנויות הדרושות לה גבוהות.

על כן, עבור רשויות האשכול שאינן מעסיקות מנמ"ר, ישנה אפשרות לקבל שירותי מנמ"ר באמצעות האשכול. בנוסף לכך, במסגרת שירות 
משותף זה, יינתנו שירותי טכנאות, ניהול רשתות ותמיכה טכנית מרחוק. )Help Desk( מתן כלל השירותים יאפשר לאשכול לקדם את 
תחום הדיגיטל ברשויות האשכול ובאשכול עצמו, מהלך שיאפשר ייעול העבודה ברשויות, ומתן שירות טוב יותר לתושבי רשויות האשכול.

בהתבסס על יתרון לגודל ואיגום משאבים האשכול החל באספקת השירות ב-8 רשויות מקומיות. 

התייעלות אנרגטית - פרויקט החלפת תאורת רחובות
האשכול ביצע שדרוג מערכות תאורת הרחובות בארבע רשויות מקומיות במקביל: עכו, מטה אשר, מעיליא ופסוטה. בשנת 2018 הוחלפו 
תאורת  של  החשמל  מצריכת   70% של  וחיסכון  חממה  גזי  בפליטות  לצמצום  יוביל  הפרויקט  חסכונית.  לד  בתאורת  תאורה  גופי   2,500

הרחובות ברשויות והוא מבוצע בתמיכת משרד הכלכלה, משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה.

בשנת 2019 הפרויקט יימשך ואף יתרחב לרשויות נוספות.
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ניהול פרויקטים
הסכם הטמנת פסולת

האשכול חתם על הסכם להטמנת פסולת שעתיד לחסוך לרשויות החברות באשכול עשרות ואף מאות אלפי שקלים בשנה, זאת בעקבות 
הוזלה ממוצעת של 15% במחיר הטמנת הפסולת ביחס למחיר ששילמו הרשויות עד היום בתמורה לכך. סעיף פינוי הפסולת הוא אחד 
מסעיפי ההוצאות המשמעותיים ביותר של כל עירייה ומועצה, והקטנת ההוצאה תאפשר הקצאת משאבים לפרויקטים ושירותים נוספים 
לתושבים. היקף העסקה עומד בשלב הראשון על למעלה מ-11 מיליון ₪ בשנה והעסקה צפויה לגדול עד ל-16 מיליון ₪ בשנה. בעקבות 

החתימה על הסכם ההטמנה, יגדיל המשרד להגנת הסביבה את השקעותיו במערך הפסולת באשכול.  

מערך ניהול פסולת אזורי
במסגרת הקמת מערך הפסולת האזורי בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, החל מימוש תכנית ההשקעות ברשויות, לדוגמא: הוצבו 1,000 

כלי אצירה, נרכשו משאיות וכלי צמ"ה. המשך מימוש תכנית ההשקעות על סך למעלה מ-50 מיליון ₪ בשנת 2019.

היחידה לפיתוח סביבתי
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חינוך

חורפיש

540
תלמידים

540
תלמידים

600
תלמידים

1000
תלמידים

מפת מרכזי מצטיינים 
אשכול רשויות عنقود سلطات

גליל اجلليل
מערבי الغربي

חורפיש 
רובוטיקה וחלל 

בית ג’ן
מעיליא
פסוטה 

תרשיחא

מעלות-תרשיחא 
רובוטיקה וחלל 

אתיקה ומוסר בראי 
הטכנולוגיה 

כפר ורדים
מעלה יוסף

מטה אשר 
ביה”ס סולם צור, גשר הזיו

יזמות מדעית וטכנולוגית
שלומי 

מעלה יוסף

ביה”ס השלום, שיח דנון
יזמות מדעית וטכנולוגית

מזרעה
עכו 

עכו
הדפסת תלת מימד, פרחי רפואה 

מטה אשר 
מזרעה

רובוטיקה וחלל

מעלות-תרשיחא
רובוטיקה וחלל אתיקה ומוסר 

בראי הטכנולוגיה

עכו

הדפסת 
תלת מימד

פרחי הרפואה

מטה אשר

מטה אשר
ביה”ס השלום, שיח דנון

יזמות מדעית וטכנולוגית

ביה”ס סולם צור, גשר הזיו
יזמות מדעית וטכנולוגית

בית ג'ן

כפר ורדים

שלומי

מעיליא
216

תלמידים

פסוטה

מזרעה

מרכזי מצוינות במדעים וטכנולוגיה
במטרה להנגיש את תחומי הידע הייחודיים במדעים וטכנולוגיה לתלמידים בגיל החינוך היסודי והעל-יסודי, לפתח ולהפעיל תכניות 
ייחודיות לילדים ולילדות, לנערים ולנערות המובילים בתחומן, ממגוון מגזרים בגליל המערבי. בתחומי ידע כגון הדפסת תלת מימד, פרחי 

רפואה, יזמות מדעית וטכנולוגית, רובוטיקה וחלל ועוד.

עכו, מטה אשר, מעלות- אזורית ברשויות הבאות:  4 מרכזי מצוינות במתכונת  ורשויות האשכול  יחד עם משרד החינוך  האשכול הקים 
תרשיחא וחורפיש אשר ישרתו בן היתר את תלמידי הישובים הסמוכים.

היחידה לפיתוח חברתי 

תכנית מנהיגות נוער
נפגשה  מקומית״  ״יצירה  האשכול  של  הנוער  מנהיגות  קבוצת 
 8 ובסה"כ  אחרת  ברשות  פעם  כל  בחודש  פעם  השנה  במהלך 
דרך  נוער  מנהיגות  הוא  התכנית  של  המרכזי  הנושא  מפגשים. 

פרויקט צילום אזורי.

מעלות-תרשיחא,  עכו,  מהרשויות  נוער  בני  השתתפו  במפגשים 
בית ג׳אן, מעלה יוסף, שלומי, חורפיש, כפר ורדים ומזרעה.
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תרבות, ספורט ופנאי

חצי מרתון
המרוץ הכי יפה בארץ, התקיים זו השנה השלישית בחוף אכזיב. המרוץ היחיד שנערך צפונית לחיפה.

השנה התקיים המרוץ במסלול חדש ומישורי, העובר ברצועת החוף היפה של הגליל המערבי דרך מטעים, שדות ונופים הרריים. המרוץ 
כלל ארבעה מקצים: חצי מרתון, 10 ק"מ, 5 ק"מ ומסלול קצר באורך 2.5 ק"מ המתאים לילדים צעירים, רצים חובבים ותחרותיים וכן 
מכלל  מקומיות  וקבוצות  הארץ,  רחבי  מכל  רצים  קבוצות  ביניהם  רצים   1,000 מעל  השתתפו  במרוץ  מיוחדים.  צרכים  לבעלי  מונגש 

הגילאים והמגזרים. 

המירוץ הבא בתאריך 11/10/2019

ספורט

מרחב שבילי אופניים
יוסף,  מעלה  שלומי,  אשר,  מטה   - לפרויקט  שותפינו  עם  ביחד 
קק״ל, משרד התיירות והחברה הממשלתית לתיירות, רשות ניקוז 
חניתה  נוספים:  סינגלים   2 השנה,  מרץ  בחודש  השקנו   - נחלים 
ומצובה. עתה יש כבר מעל 90 ק״מ מוכנים בפרויקט מרחב שבילי 
הן  וארוכה  מגוונת  רכיבה  המאפשרים  המערבי  בגליל  האופניים 

לתושבי המקום והן למבקרים ולתיירים.

תחרות בינלאומית לרכיבת שטח Epic Israel תתקיים במרחב 
שבילי האופניים שלנו ב - 25-29/9/2019.
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לילה לבן
שנה שלישית לפסטיבל המיוחד של הגליל המערבי, פרי שיתוף פעולה מיוחד של אשכול רשויות גליל מערבי, חזר עם מופעי ענק בלילה 
שכולו מוסיקה, אשר התקיים בחוף אכזיב. זהו אירוע המוסיקה הגדול ביותר באזור הגליל המערבי במסגרתו הופיעו בחוף אמנים והרכבים 

בולטים בכל שעות הלילה, החל מהשקיעה ועד הזריחה.

טורנירי כדורגל
השנה קיים האשכול שני טורנירי כדורגל בשיתוף חברי צוות הספורט באשכול. טורניר הכדורגל הראשון התקיים במתחם נעמן בו השתתפו 
כ-160 ילדים בכיתות ג' ו-ד'. טורניר הכדורגל השני היה טורניר כדורגל חופים במתחם הטניס מעלות-תרשיחא, בו השתתפו כ-40 נערים.

תרבות

ים
למ

 צ
בו

יט
 ר

ם:
לו

צי
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קונצרט תזמורת נוער אזורי
למוזיקה  פרופסור  של  והדרכתו  בהובלתו  ורדים,  כפר  בקונסרבטוריון  השנה  התקיימו  האזורית  הנוער  תזמורת  וקונצרט  אומן  כיתת 
אהרון קולה, מבוסטון ארה”ב, זוכה מלגת קרן פולברייט היוקרתית. בתזמורת כיתת האומן, השתתפו 45 נגנים הלומדים במרכזי מוזיקה 

של הרשויות: עכו, מטה אשר, מעלות-תרשיחא וכפר ורדים.

מוזיקה



13

הפעלת מנהל מערכות מידע, 
ושירותי IT ב-8 רשויות

החלפת כ-2,500 גופי
תאורת רחובות ב-4 רשויות

אספקת כ-1,000 
כלי אצירה חוק איגודי ערים מסוג אשכול והקמת איגוד ערים

הצטיידות במרכז
מדעי אזורי

לילה לבן עם 10,000 
משתתפות ומשתתפים

הסכם הטמנה על 
80% מפסולת האשכול

חצי מרתון עם למעלה 
מ-1,000 רצות ורצים 

חנוכת 2 סינגלי אופניים

מה היה לנו 
בשנת 2018?

ברוכה הבאה 2019!

הקמת 100 דפי נחיתה 
לעסקים בתחום התיירות
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מטרות האגף
פיתוח והובלת מנועי צמיחה כלכליים, סביבתיים וחברתיים לטובת שיפור איכות חיי תושבי אשכול רשויות גליל מערבי, תוך שימוש 

בכלים חדשניים ותכנון מבוסס ידע.

שותפיםזמן ביצוענושא

ישראל דיגיטלית, המשרד לשווין חברתי, משרד הפנים, רבעון ראשוןהקמת מערכת GIS לניהול הידע האזורי 
רשויות האשכול

ישראל דיגיטלית, המשרד לשווין חברתי, משרד הפנים, רבעון ראשוןהעסקת רכז תכנון ומידע
רשויות האשכול, ועדות התכנון המרחביות GIS רבעון שני ושלישיבניית מסד נתונים ראשוני במערכת

משרד הפנים, מנהל תכנון, משרד הבינוי והשיכוןרבעון שלישי ורביעיהכנת נייר עמדה בעניין תכנון אזורי באשכול

שותפיםזמן ביצוענושא

בניית מערכת לניהול התקשרויות מדף 
ומכרזי אשכול

ישראל דיגיטלית, המשרד לשווין חברתי, משרד הפנים, יתבצע לאורך כל השנה
רשויות האשכול

התקשרויות מדף
מטרה: פיתוח שירות לרשויות המקומיות שיאפשר ייעול של ההליכים המכרזיים והליכי הרכש ויוביל להתייעלות תהליכית וכלכלית.

היחידה תיצור בסיס מידע, אשר יאפשר לרשויות לקדם תכניות פיתוח ופרויקטים על בסיס נתונים - מערכת GIS לניהול הידע האזורי.

המבשלה תעסוק בפיתוח וקידום פרויקטים כלכליים ואסטרטגים אזוריים בד בבד עם פיתוח כלים משמעותיים לייעול עבודת הרשויות 
ויצירת חיסכון ו/או כדאיות בביצוע תהליכים שונים ברשויות.

תכנון 

המבשלה

תכנית עבודה 2019

האגף לתכנון, אסטרטגיה וחדשנות
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שותפיםזמן ביצוענושא

כנס תיירנים להצגת התכנית האסטרטגית 
לתיירות

תיירנים, משרד התיירות, חמ"ת, משרד הפנים, רבעון ראשון 2019
הרשות לפיתוח הגליל, ארגוני התיירות במרחב, 

החברות הכלכליות באשכול

יצירת שותפות עם עמותת התיירות גליל מערבי 
לביצוע כלל המלצות הפרוגרמה

עמותת התיירות גליל מערבי ורשויות האשכוליתבצע לאורך כל השנה

בניית כלים דיגיטליים עסקיים לכ-150 עסקים 
קטנים ובינוניים מתחום התיירות

ישראל דיגיטלית, המשרד לשווין חברתי, משרד הפנים, יתבצע לאורך כל השנה
רשויות האשכול

ביצוע מפגשי תיירנים לטובת הטמעת ויישום 
הפרוגרמה

תיירנים, ארגוני התיירות, משרד התיירותמפגש ברבעון

ישראל דיגיטלית, המשרד לשווין חברתי, רשויות האשכולרבעון רביעי שילוט תיירותי דיגיטלי 

משרד התיירות רבעון שלישי ביצוע קמפיין באירופה

תיירות
מטרה: פיתוח התיירות כמנוע צמיחה כלכלי משמעותי במרחב הגליל המערבי, על בסיס תשתיות ונכסים קיימים. 

בהמשך להכנת התכנית האסטרטגית לתיירות בגליל המערבי נערך האשכול להטמעת הפרוגרמה ויישומה:

IT ניהול מערכות מידע ושירותי
מטרה: פיתוח דיגיטלי שיסייע לשיפור השירות ברשויות ולפיתוח הכלכלי של אזור הגליל המערבי.

התייעלות אנרגטית
מטרה: הפחתה בפליטות גזי חממה וחיסכון כלכלי לרשויות.

שותפיםזמן ביצוענושא

הפעלת שירות מנהל מערכות מידע ושירותי 
מחשוב בלפחות 8 רשויות

ישראל דיגיטלית, המשרד לשווין חברתי, יתבצע לאורך כל השנה
משרד הפנים, רשויות האשכול

שותפיםזמן ביצוענושא

משרד הכלכלה, רשויות האשכוליתבצע לאורך כל השנההתקנת תאורת רחובות חכמה ב- 5 רשויות

ניטור פליטות הגזים - 35% מתקציב הוראת מנכ"ל 
4.41 משרד הכלכלה

כלל הרשויות שהיו שותפות לפרויקט, רבעון רביעי
משרד הכלכלה

• תכנון אזור תעשייה כברי.  
• תחבורה - טיפול רציף בנושא יחד עם ראשי הרשויות. 

• בריאות - טיפול רציף בנושא יחד עם ראשי הרשויות.
• טיפול בנושאים אסטרטגיים.

אסטרטגיה ופיתוח
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מטרות
• יצירת מערך איכות סביבה אחיד בגליל המערבי, תוך מקסום היכולות וחתירה מתמדת לחיזוק וביסוס הגודל. 

• שיפור איכות הסביבה והשירותים המוניציפליים בתחום פינוי, מחזור והטמנת פסולת ברשויות האשכול.

ניהול פרויקטים

תכנון ובחינת נושאים חדשים

רכש

2. איסוף ופינוי פסולת מעורבת
מטרת הפרויקט: יצירת מערך אחיד עבור הרשויות בדגש 

על הוזלת עלויות ו/או שיפור השירות.

3. התקשרות עם אתר קצה לטיפול בפסולת גושית
מטרת הפרויקט: הוזלת עלויות עבור הרשויות, יצירת תהליכי 

עבודה עם הרשויות, צמצום מפגעי פסולת אזוריים, יצירת 
הזדמנות לשיתוף פעולה עם אשכולות מקבילים.

1. בחינת שותפות אתר קצה פסולת גושית, גזם ובניין
מטרת הפרויקט: יצירת פתרון קבוע וארוך טווח לטיפול בזרמי הפסולת הנ"ל. הפרויקט יביא להוזלת עלויות הטמנה ו/או שיפור 

השירות ומניעת מפגעים סביבתיים.

2. שדרוג ובינוי מרכזי מיחזור ישוביים
מטרת הפרויקט: הוצאת מכרז עבור הרשויות לשדרוג ו/בנייה של מרכזי מיחזור ישוביים. 

3. גיבוש מדיניות אכיפה אזורית באשכול
מטרת הפרויקט: שיפור פני הרשויות השותפות באשכול, יצירת תהליכי עבודה אחידים וחוקיים בין כלל הרשויות.

זמן ביצוענושא

רבעון ראשוןהפקת מכרז מדף

רבעון שלישיהצטרפות של לפחות 3 רשויות

רבעון רביעיהפעלת הפרויקט 

זמן ביצוענושא

רבעון שניהוזלת עלויות ההטמנה לרשויות

השגת התחייבות מראש מצד הרשויות 
להצטרפות במחיר המוזל

רבעון שני

רבעון שלישיצירוף אשכולות נוספים למערך

היחידה לפיתוח סביבתי

זמן ביצוענושא

שירות שוטף לרשויות שהצטרפו 
בשנת 2018

יתבצע לאורך כל השנה

יתבצע לאורך כל השנהצירוף רשויות חדשות

1. הטמנה משותפת של פסולת מעורבת
מטרות:

א. הוזלת עלויות הטמנה
ב. פוטנציאל לבחינת חלופות לפתרון קצה למיון וטיפול בפסולת

ביצוע כלל הפעולות למימוש תכנית ההשקעות שאושרה במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה.
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מטרות פעילות היחידה
שיפור וקידום איכות חיי תושבי אשכול רשויות גליל מערבי בתחומי החינוך, הרווחה, הקהילה, התרבות, הספורט והפנאי תוך הובלת 

מנהיגות מתנדבת וחיזוק עוצמות קיימות בקהילה.

קהילה ורווחה

חינוך

2. פעילות משלימה ב"מרכזי המשפחה לאנשים עם מוגבלויות"

זמן ביצוענושא 

רבעון ראשוןקיום יום עיון

רבעון ראשוןקיום קורס בן 4 ימים לעובדים ייעודיים העוסקים בנושא

רבעון ראשוןהגשת קול קורא בנושא עבור הקמת שירותים חדשים, הפעלת השירותים על פי הקול הקורא

רבעון ראשוןפרסום מכרז לאספקת השירותים במסגרת התקציב שאושר בקול קורא של משרד הרווחה

רבעון שני, שלישי ורביעיהפעלת השירות המשלים במרכזי המשפחה

זמן ביצוענושא 

רבעון ראשון ושניהכשרה מתנדבים / בעלי תפקידים

רבעון שלישיקביעת יעדים ותכנית עבודה לפרויקט

זמן ביצוענושא 

רבעון ראשוןפתיחה של ארבעה מרכזי מצוינות כולל שיווק וגיוס תלמידים/ות

רבעון שני ושלישיגיוס מספר רב של תלמידים לקראת שנת הלימודים 2019-2020

הקמה והפעלת מרכזי מצוינות במדעים וטכנולוגיה לטובת כלל תלמידי האזור

היחידה לפיתוח חברתי 

1. התנדבות
מטרת הפרויקט: העצמת המתנדבים/ות ויצירת רשת התנדבות אזורית.

תרבות, ספורט ופנאי

זמן ביצוע נושאתחום

רבעון רביעיקיום חצי מרתוןספורט

רבעון שלישיקיום טורניר כדורשת 

רבעון שלישיקיום תחרות אופנים Epic ישראל

רבעון שלישיקידום תכנית אב לספורט

רבעון שלישיהפקה של לילה לבןתרבות ופנאי

רבעון שני, שלישי , רביעיקיום כיתות אמן רב תרבותיות אזוריות פעם בחודשייםמוסיקה - כיתות אמן

רבעון שלישינסיעה של כלל התלמידים למופע של הפילהרמונית 
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מטרת פעילות הלשכה
ניהול המשרד באופן מקצועי, תקין ורציף, המאפשר לאגפים והיחידות השונות להוביל ולבצע עבודה יעילה 

לטובת רשויות ותושבי אשכול רשויות גליל מערבי.

הפעילות כוללת שלושה תחומים מרכזיים
1. ניהול אירועי האשכול:

• ביצוע כנסים לאורך השנה 

2. הנהלת חשבונות:
• הכנה להנהח"ש, לרבות הכנה לשכר, 

תשלומי חובה וספקים, דו"חות

3. ניהול משרד / אשכול:
• ניהול יומנים 

• תיוק
• מתן מענה לפונים

• סיוע ליחידות השונות 
• קשר עם הרשויות

לשכת המנכ"לית פועלת להעמקת ההכרות, הידע, המעורבות 
וההשפעה של ראשי הרשויות בקידום האשכול והאזור זאת ע"י 

קיום מפגשי ראשי רשויות שמטרתם:
• בניית מנהיגות אזורית

• בניית מנגנוני עבודה מהאשכול לרשויות ולהפך
• הגברת המעורבות של המנהיגים באשכול וחלוקת תפקידים 

להמשך קידום הפעילות האזורית
• סימון נושאים מרכזיים לקידום במסגרת האשכול

• פיתוח תודעה אזורית משותפת בחברה רב תרבותית

מועצת האשכול אישרה את תקציב האשכול בסך - 24,886,488 ₪

תקציב 2019עדכון תקציב 2018סעיף תקציבי

הכנסות שוטף

476,392 442,730₪ ₪ דמי חבר רשויות האשכול

1,300,000 1,000,000₪ ₪משרד הפנים

1,792,651 1,105,785₪ ₪משרד הפנים השתתפות בפרויקטים

1,796,606 704,753₪ ₪ישראל דיגיטלית

130,000 79,670₪ ₪ משרד התרבות והספורט - חצי מרתון אשכול גליל מערבי

380,000 ₪- רשות מקרקעי ישראל - שטחים פתוחים

1,100,000 ₪- מנהל החירום משרד הפנים

320,000 ₪- בית הנשיא - תקווה ישראלית

1,507,000 ₪- משרד החינוך - מרכזי מצוינות

300,000 ₪- משרד העבודה והרווחה

14,535,099 2,033,000₪ ₪רשויות האשכול - הטמנה

523,729 131,607₪ ₪רשויות האשכול - שירות מנהל מערכות מידע ושירותי מחשוב

- - עיר הנוער או פעילות קיץ אחרת - השתתפות הרשויות

55,000 25,000₪ ₪רשויות האשכול - חצי מרתון

600,000 450,000₪ ₪רשויות האשכול - לילה לבן

70,000 65,006₪ ₪רשויות האשכול - מערכת קולות קוראים

24,886,478 6,037,551₪ ₪סה"כ הכנסות שוטף

תקציב איגוד ערים ותאגיד 2019

לשכת מנכ"לית



19

תקציב 2019עדכון תקציב 2018סעיף תקציבי

הוצאות שוטף
יחידה לפיתוח סביבתי

215,144 100,685₪ ₪ מערך פסולת

100,000 ₪- צוות אכיפה

14,472,692 2,033,000₪ ₪הטמנת פסולת

380,000 ₪- שטחים פתוחים

15,167,837 2,133,685₪ ₪סה"כ יחידה לפיתוח סביבתי

יחידה לפיתוח דיגיטלי
319,570 250,238₪ ₪מערך דיגיטל אשכולי

IT-1,435,417 466,830₪ ₪מנהל מערכות מידע ו

- - ניהול הידע

141,760 58,240₪ ₪עסקים קטנים ובינוניים

- - התייעלות אנרגטית

70,000 65,006₪ ₪מערכת קולות קוראים

1,966,747 840,314₪ ₪סה"כ יחידה לפיתוח דיגיטלי

יחידה לפיתוח כלכלי
325,000 364,900₪ ₪תיירות

419,000 170,341₪ ₪התקשרויות מדף

744,000 535,241₪ ₪סה"כ יחידה לפיתוח כלכלי

יחידה אסטרטגית
563,000 37,440₪ ₪מפה אסטרטגית לגליל המערבי

400,000 ₪- תכנון אזורי

20,000 11,501₪ ₪תחבורה

983,000 48,941₪ ₪סה"כ יחידה אסטרטגית

יחידה לפיתוח חברתי
252,500 230,550₪ ₪מערך היחידה  לפיתוח חברתי

- - עיר הנוער

1,507,000 ₪- מרכזי מצוינות בחינוך

50,000 ₪- צוות מתנדבים אזורי

300,000 ₪- רווחה

50,000 ₪- מוסיקה

295,000 218,131₪ ₪ספורט

605,000 467,388₪ ₪לילות לבנים

3,059,500 916,069₪ ₪סה"כ יחידה לפיתוח חברתי

יחידה לחירום וביטחון
1,100,000 ₪- יחידה לחירום וביטחון

1,100,000 ₪- סה"כ שכר עבודה

הנהלה וכלליות
907,395 619,406₪ ₪הנהלה וכלליות

907,395 619,406₪ ₪סה"כ הנהלה וכלליות

שכר עבודה
958,000 697,000₪ ₪שכר עבודה

958,000 697,000₪ ₪סה"כ שכר עבודה

24,886,478 5,790,656₪ ₪סה"כ הוצאות שוטף

- 246,895 ₪עודף גירעון הוצאות שוטפות
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