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לשכת ראש העיר עכו
נוכחים:
מר שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי
מר משה דוידוביץ ,ראש מועצה אזורית מטה אשר
מר ארקדי פומרנץ ,ראש עיריית מעלות-תרשיחא
מר שמעון גואטה ,ראש מועצה אזורית מעלה יוסף
מר אייל שמואלי ,ראש מועצה מקומית כפר ורדים
מר חאתם עארף ,ראש מועצה מקומית מעיליא
מר פואד עווד ,ראש מועצה מקומית מזרעה
מר אדגאר דכוואר ,ראש מועצה מקומית פסוטה
מר עמית לוין ,מנכ"ל עיריית מעלות-תרשיחא
גב' אלינה פסוב ,עוזרת ראש עיריית מעלות-תרשיחא
גב' ליאם יחיא ,עוזרת ראש מועצה אזורית מעלה יוסף
מר עדי הרטל ,עו"ד ,יועמ"ש אשכול רשויות גליל מערבי
גב' יעל רון ,מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי
מר טל כהן ,מנהל פרויקטים ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר ארז אליאס ,מנהל מערך פסולת ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' אלה שפר-רוזן ,מנהלת היחידה לפיתוח חברתי ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' וופא טאפש ,עוזרת מנכ"לית ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' סימה עזרן ,מנהלת לשכה ,אשכול רשויות גליל מערבי
על סדר היום:
 .1תכניות עבודה לשנת 2019
 .2ראשי צוותים
 .3עדכוני מנכ"לית

נושא  – 1תכניות עבודה לשנת 2019
שמעון לנקרי :אני גאה להציג לכם את חוברת סיכום שנה שכוללת את העשייה של האשכול בשנת .2018
בנוסף ,נציג לכם היום את תכנית העבודה לשנת .2019
יעל :אני רוצה להדגיש את חשיבות השתתפות נציגי הרשויות בצוותי העבודה של האשכול .רשות שיש לה
נציג תוכל להשפיע על תכנית העבודה של האשכול.
שמעון לנקרי :לפני שנמשיך אני רוצה להראות לכם סרטון על תחרות אופני ההרים  Epic Israelשמגיעה
לגליל המערבי בחודש ספטמבר השנה.
יעל הציגה את המבנה הארגוני של האשכול.
האגף לתכנון ,אסטרטגיה וחדשנות
טל :האגף משלב שלושה תחומים מרכזיים :תכנון (סטטוטורי) ,נושאים אסטרטגים ,כמו גז ,תחבורה
ובריאות ,ו'מבשלה' – עליה ארחיב בהמשך
יעל :אנחנו מפרסמים היום מכרז רכז תכנון ומידע ,זאת היא המשרה הראשונה באיגוד .שיעסוק בפרויקט
של תחום ה GIS -מדובר בפריצת דרך! כמובן אנחנו נפיץ גם לכם ,נדרש רקע בתכנון ערים ,ניסיון של שנתיים
ויתרון קל לתושבי האשכול.
עמית :מה היא מטרת הפרויקט?
טל :המטרה של הפרויקט היא ליצור מפה אזורית משותפת לניהול האזור .המפה הזו תעזור לכם ,מקבלי
ההחלטות ,לפתח את האזור במשותף .לדוגמא פרויקט כמו הקמת מתקן למיון פסולת ,בעזרת ה GISנוכל
למצוא שטחים ביעוד מתאים ,במיקום מתאים ,תפעולית וסביבתית .כך גם כשמדובר באזורי תעשייה או
פרויקטים אסטרטגיים נוספים.
יעל :מידע זה יכול לשמש אותנו גם בגיוס כספים ממשרדי הממשלה .נוכל להראות מיקום מדויק על גבי
המפה של הנושאים שאנחנו דורשים לגביהם מענה ויש לנו לא מעט פגישות כאלה ,נפגשנו שנה שעברה עם
אורי אילן ,זאב בילסקי ,אדית בר ,ורד סולומון .יהיה לנו מען תכנית מתאר אזורית.
כשא נחנו מבקשים תשתיות עירוניות ,המשרדים מבקשים נתונים שכיום חסרים לנו ובעזרת כלי זה נוכל
להראות נתונים בשטח למטרת גיוס כספים .כך ניתן להמחיש צורך אמתי על גבי מפה ,מה שעושה הרבה
סדר.
שמעון לנקרי :אני חוזר ומדגיש את חשיבות ההשתתפות בפגישות האשכול לקידום האזור .בפגישות אלו
מתקבלות החלטות ,מי שמשתתף משפיע ונהנה מהפרויקטים .דוגמא ,למה השקענו במסלולי אופניים בכל
הישובים ,הינה יש מיזם תיירותי שכל הרשויות יכולות ליהנות ממנו .למדינה יש משאבים עצומים שהיא
רוצה להשקיע דרך האשכול ואנחנו רוצים ליהנות מזה ,כי מגיע לנו גליל חזק.
אני מבקש מי שלא יכול לבוא לפגישות שישלח את המנכ"ל שלו במקום.
אתם יכולים להתרשם ממה שהיה בשנת  2018בחוברות ולראות מה אנחנו הולכים לעשות בשנת  .2019מה
שבטוח שהתקציבים הולכים וגדלים.

יעל :אני אעדכן שקיימנו פגישה עם משרד התחבורה ,הצטרפו אלי לפגישה גם משה דוידוביץ וגבי נעמן,
בנושאים הארכת כביש  ,22כביש  6והרכבת .לצערי עוד לא יצאה סיכום פגישה ואין בשורות משמעותיות.
משה :השאלה היא האם נדע לשתף פעולה? עכו עשתה הסכם גג ,נהריה ,מעלות-תרשיחא ,שלומי ועוד
רשויות .הנושא תלוי בידיים שלנו .בישיבה עם זאב ביאלסקי בנושא כביש  ,6אמרו שאין לו אופק שיתקרב
אלינו .אני מציע שנתאגד ,כל הוועדות יהיו מושבתות עד שהמדינה תשכיל שלא בונים עוד יחידת דיור אם
אין תחבורה .אולי זה הכדור האחרון בקנה.
כביש  ,6כביש  22וכביש  4שהוא כביש אורך אין פתרונות באופק ,בואו נתאגד ונלחץ ,נחליט שעוצרים את כל
היתרי הבנייה שלנו.
שמעון לנקרי :אני מוכן להצטרף לכל החלטה למאבק על מנת להביא פתרונות למצוקת האזור .זה אם כולנו
הולכים ביחד בכל תחום ,שתהיה שותפות בין כלל הישובים ,כמובן בכל הנושאים שצריך לטפל בהם ביחד.
אי אפשר להשיג דברים בלי להילחם .אנחנו לא נגד הממשלה ,אנחנו דורשים מעמדת כוח וממקום של עוצמה
את הזכויות שמגיעות לנו לדוגמא מתקן התפלה שאף רשות לא הסכימה לקחת לתחום השיפוט שלה ,ואני
רשמתי מכתב שאני מוכן שזה יקום בעכו ,אך המדינה לא אישרה.
טל :המבשלה ,היא בעצם המקום בו אנו 'מבשלים' פרויקטים בשלבים הראשונים שלהם ,מעין ניסוי כלים,
פרויקטים שעדיין לא תפסו נפח עבודה גדול ואנו עוד בוחנים אם כדי להגדיל בהם פעילות ולתת להם מקום
באחת המחלקות .לדוגמא :התקשרויות מדף ,מדובר במכרזים שהם דומי משכ"ל .פרסמנו מכרז דלק ומכרז
איסוף ופינוי פסולת מעורבת והבא בתור הוא מכרז למיכון משרדי .לפרויקט זה יש פוטנציאל אדיר וכשיתפוס
מספיק נפח נחליט מה עושים איתם.
נושא החדשנות והדיגיטל נמצאים בכל אחד מהתחומים של האגף ומלווים אותם בפעילות שלו .האגף מספק
גם ייעוץ בתחומי חדשנות ודיגיטל למחלקות האשכול האחרות.
עמית :איך בוחרים את הנושאים?
שמעון לנקרי :ישנם צוותי עבודה שמתווים את הנושאים שהם תוצרים של מפגשי הצוותים.
יעל :חלק מהנושאים עולה מצוותי העבודה באשכול ,חלק עולה כאן מראשי הרשויות וחלק הוא מענה
לקולות קוראים.
עמית :איך בחרתם שצריך את פרויקט ניהול מערכות מידע?
טל :זו היא דוגמא לצורך שעלה מהשטח .נציגי הרשויות בצוות דיגיטל ,אמרו שיש להם צורך בשירותי IT
וחוסר בכוח אדם וכלים דיגיטלים בכדי לתת שירותים לתושבים.
היחידה לפיתוח סביבתי
ארז :יצירת מערך איכות סביבה אחיד בגליל המערבי והסדרת תחום פעילות פרוץ.
עשינו הסכם הטמנה עם עברון .חתמו עליו  4רשויות שמהוות מעל  80%מהפסולת המעורבת.
תחום רכש הינו בהתאם לתכנית ההשקעות שאושרה במשרד להגנת סביבה .אנחנו מתכננים להקים מערך
פיקוח שיכלול מפקחים בשטח ופריסה של מאזני גשר אזוריים.
בנוסף ,פורסם מכרז ביום חמישי האחרון לפינוי ואיסוף פסולת מעורבת.

משה :צריך שהרשויות יביעו נכונות להצטרף למכרז ,אם הם לא בשלים להצטרף ,אז זה לא מועיל אפילו
אם המכרז יהיה טוב.
שמעון גואטה :אם עושים בדיקה טובה ,אני חושב שלוקחים את האשכול לפינוי הפסולת ברשויות.
משה :במידה וזה זול יותר אז אין פה שאלה של הצטרפות.
יעל :שמעון גואטה הציע שהאשכול יעסיק עובדים ויפנה בעצמו את הפסולת.
משה :אני חושב שאנחנו לא בנויים לזה ,שתהיה לאשכול מחלקת פינוי אשפה ,היא לא תהיה יותר יעילה.
שמעון לנקרי :המטרה של האשכול היא יתרון לגודל והוזלת עלויות לרשויות ,מי שלא מצטרף מפסיד.
היחידה לפיתוח חברתי
אלה הציגה את חזון היחידה ואת הפרויקטים שחלקם כבר החלו לפעול.
משה :תחזרו בבקשה לעמוד  9בחוברת .הייתה החלטה על הקמת  4מרכזי מצוינות באשכול ובפועל רק
המרכז במטה אשר החל לעבוד .אם מסכמים משהו במכלול האשכול צריך לפעול לפיו ,נכון לעתה זה לא
עובד בשאר המרכזים.
שמעון לנקרי :זה הפסד של התקציב שאושר לאשכול .אם כיום שולחים ילדים לבראודה יכולים גם לשלוח
למרחקים יותר קצרים ,לא כולל מרכזים שהוחלט שיקומו בישוב עצמו .אין טעם להקמת מרכזים אלו אם
לא כולם שותפים בהם ,חבל ,מדובר בכמה מיליוני שקלים.
יעל :במאי הקרוב הקול קורא הולך להתפרסם שוב .החלטת מיקום המרכזים התקבלה על ידי מנהלי
מחלקות החינוך ברשויות וכן על ידי ראשי הרשויות שגם סיכמו לתכנית זו.
שמעון לנקרי :אנחנו מקבלים החלטות יחד ואז צריך לממש .כל ראש רשות ישב עם מנהל מחלקת חינוך שלו
וידאג שכל המידע יפורסם בכל בתי הספר ולכל ההורים .האחריות למימוש היא לא רק של יעל ,היא של כל
אחד מכם.
לשכת מנכ"לית
סימה :כפי שאתם רואים אני אחראית על ניהול המשרד באופן שוטף ,מבצעת תשלומים וגביה ומתנהלת מול
משרד הנהלת החשבונות שלנו.
תקציב
שמעון לנקרי :בפניכם התקציב שכבר אישרנו אותו בישיבת המועצה הקודמת.

החלטה בנושא –1
תכניות העבודה אושרו פה אחד.

נושא  – 2ראשי צוותים
יעל :אתם רואים בשקף הצעה ליו"ר צוותי העבודה שצמצמנו אותם על מנת להתייעל ,מי שפנה אלי וביקש
להיות יו"ר תחום שובץ בהתאם.
שמעון לנקרי :צריך שראשי הרשויות ימנו נציג לכל צוות .הנציג של הרשות אחראי לעדכן את ראש העיר
והמנכ"ל בנושאים שעולים.
יעל :למשל האשכול עושה פעילויות בתחום המוזיקה וכיתות אומן ,אנחנו צריכים איש קשר ברשות ,בלי זה
ילדי הרשות לא יוכלו לקחת חלק בפרויקט.

סיום הישיבה  -הישיבה ננעלה.
כתבה :וופא טאפש ,עוזרת מנכ"לית ,אשכול רשויות גליל מערבי.

הפרוטוקול מאושר,

יעל רון
מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי

שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו
יו"ר אשכול רשויות גליל מערבי

