
2019 | סיכום חצי שנתי – אשכול רשויות גליל מערבי

שלום ידידי האשכול והשותפים לדרך,
את שנת 2019 פתחנו בפרץ של עשייה, עם ראשי רשויות ותיקים וחדשים, בכל התחומים בהם עוסק האשכול. 

את  נברך  האזורית  ההנהגה  ובשם  בשמי  לאשכול.  נהריה  של  הצטרפותה  היה   2019 לשנת  הראשון  המשמעותי   השינוי 
ראש עיריית נהריה רונן מרלי, צוות העירייה ותושבי העיר על הצטרפותם לשותפות האזורית.

שינוי נוסף הוא מעבר משרדי מטה האשכול ללב הגליל המערבי בסמוך לצומת כברי - מקום נגיש לכלל הרשויות ובסמוך לאזור 
התעשייה החדש אותו אנו מקדמים.

גם במחצית השנייה של שנת 2019 אנו ניצבים לפני עשייה רחבת היקף שתמשיך למנף את הגליל המערבי ואת התושבים 
שגרים בו. אנו ממשיכים לפעול לקידום התעשייה, התחבורה, הקהילה ואיכות הסביבה יחד עם הרשויות המקומיות ומשרדי 

הממשלה כדי לספק לתושבי הגליל המערבי את איכות החיים לה הם ראויים. 

בדיווח שלפניכם תוכלו למצוא פירוט נוסף על העשייה במחצית הראשונה של שנת 2019.

דבר המנכ”לית  

בברכת קיץ נעים ובטוח,
יעל רון
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אשכול רשויות عنقود سلطات

גליל اجلليل
מערבי الغربي



תכנית אב כוללנית
עם הצטרפותו לצוות האשכול של המתכנן יפתח לנדאו,

יצאנו לדרך בהכנת תכנית אב אזורית בהובלת לשכת התכנון 
המחוזית )מינהל התכנון( ומשרד הבינוי והשיכון. 

התוכנית תכלול מס' פרקים ובהם: שיכון ובינוי, תחבורה ותעסוקה. 

התוכנית תהווה מסמך מדיניות מנחה עבור כלל הגופים העוסקים בתכנון. בנוסף, במסגרת התכנון האזורי, יקים האשכול
מערכת מידע גיאוגרפית אחידה שתשרת את כלל המשתמשים הרלוונטיים ברשויות האשכול.

תכנית אב לשטחים פתוחים
במסגרת הכנת תכנית לשטחים הפתוחים, התקיימה סדנת בניית חזון לעובדי הרשויות וכן מפגש שיתוף ציבור במסגרתו 

הגיעו אזרחים להשמיע את קולם ולספר מה חשוב בעיניהם ומה הם חושבים שכדאי לבצע. 
הדילמה המרכזית העומדת בפנינו כל העת היא הצורך בפיתוח אל מול שימור.

היחידה לתכנון ואסטרטגיה

מהפיכת השירות לתושב בדיגיטל 
ראשי הרשויות, המנכ"לים ואנשי הדיגיטל ממשיכים 

לקדם את נושא השירות והדיגיטל ברשויות. 
מכרז תשתיות תקשורת בוצע וכלל הרשויות יכולות 

להתקשר עם הספק הזוכה.

בנוסף, יצאנו ליום של למידה משמעותית בעיריית ירושלים שנמצאת בעיצומה של מהפיכת שירות לתושב מבוססת 
דיגיטל.  האשכול סיים את כתיבת התוכנית האסטרטגית לרשויות השותפות ועתה אנו נכנסים לביצוע בתמיכת מטה 

ישראל דיגיטלית. 

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.

תחום פיתוח דיגיטלי



מערך ניהול פסולת אזורי 

פרויקט קיץ – זורמים לים נקי

יחד שומרים על 
חופי הגליל המערבי

מועצה אזורית
מטה אשר

היחידה לפיתוח סביבתי

במסגרת המערך הרשויות המקומיות מטמינות פסולת 
באמצעות האשכול.

במכרז לאיסוף ופינוי פסולת של האשכול זכו 4 קבלנים.
נרכשו משאיות דחס ומחפרונים.

מהלכים אלו שיפרו את מערכי איסוף הפסולת של 
הרשויות והובילו לחיסכון כלכלי משמעותי.

במקביל פועל האשכול לאסדרה של תהליכי טיפול בפסולת 
ומתן פתרונות נוספים עבור רשויות הגליל המערבי.

האשכול בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשויות החוף 
מתגייסים לשמור על החופים ברצועת החוף היפה בארץ 

- מראש הנקרה, דרך אכזיב, נהריה ועכו - ומזמינים אתכם 
לזרום איתנו לים נקי.

מדובר בפרויקט הסברה שמטרתו ליצר מודעות בקרב 
המבלים בחופי הים לנושא ניקיון החוף. 

במסגרת הפרויקט מתנדבים יחלקו שקיות אשפה, יבצעו 
הסברה וכן יחולקו פרסים.

תיירות 
הושקה התכנית האסטרטגית לתיירות "אבירי הגליל", 

הפונה לקהל יעד חדש – התייר האירופאי החילוני.
בכנס ההשקה הוצגו מספר פרויקטים ליישום ובהם דרכי

תיירות, מיתוג מוצרים, מועדון ה- 100, כרטיס אזורי, דיגיטל, 
תיירות תעשייתית ותחרות רכיבת אופני השטח הבינלאומית
Epic Israel שתתקיים אצלנו בספטמבר השנה, תוך שימוש 
בתשתיות שהוכנו בשנים האחרונות לרכיבת שטח איכותית. 

בנוסף, התקיים יריד התיירות IMTM בגני התערוכה בת"א, את הגליל המערבי ייצגו בדוכן משותף עמותת התיירות גליל 
מערבי ועמותת זמן גליל מערבי בשיתוף האשכול.

רכש ומכרזים
לאחר תיקוני החקיקה שבוצעו, האשכול החל ליישם את האופציה לערוך 
מכרזים שמאפשרים לרשויות המקומיות החברות בו להתקשר עם הזוכה 

או הזוכים במכרז. במסגרת זו, האשכול יבצע את כל הליך המכרז אשר בסופו 
תוכל רשות מקומית החברה באשכול  לבחור אם להתקשר עם הזוכה/ים במכרז.

המכרזים שכבר בוצעו בשיטה החדשה: איסוף ופינוי פסולת, תשתיות תקשורת, דלק וליסינג רכבים. בנוסף, האשכול
בנה מערכת התקשרויות חדשנית שמותגה בשם אשכולית, אשר תייעל את תהליך ההתקשרות של הרשויות עם 

הזוכים במכרזים.

היחידה לפיתוח כלכלי

אשכולית
מערכת ניהול התקשרויות



היחידה לפיתוח חברתי

מרכזי מצוינות במדעים וטכנולוגיה
 בשותפות עם משרד החינוך - מחוז צפון, האשכול 

ורשויות האשכול הקימו מרכזי מצוינות במדעים וטכנולוגיה.
התלמידים הלומדים במרכזים לוקחים חלק בפעילויות 

רובוטיקה, רחפנים, מחשבים, פרחי רפואה, בניית 
אפליקציות ועוד.

התנדבות
ביוזמת יחידת ההתנדבות של מטה אשר, הוקם צוות מנהלי/

רכזי יחידות התנדבות באשכול. 
הצוות קיים כנס בנושא חידושים בעולם ההתנדבות 

לטובת העלאת המודעות לחשיבות הנושא. בכנס השתתפו 
מתנדבים מובילים ברשויות, מנהלי יחידות התנדבות, רכזי 

תחומים, עובדים סוציאליים, אנשי חינוך, בריאות ואיכות 
סביבה, מנהלי עמותות וארגונים חברתיים ואנשים רבים 

שעוסקים בתחום ההתנדבות.
ביה"ס להתנדבויות  מודל  בניית  לטובת  פועל  בנוסף, הצוות 

שישרת את כלל רשויות האשכול.

קונצרט מוסיקה
רב תרבותי

התכנסות: 17:30
תחילת קונצרט: 18:00

סיום משוער: 19:00

יום חמישי  4.7.2019
אולם קשת איילון

קיבוץ איילון

משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי

האגף לפיתוח כלכלי

מועצה אזורית
מטה אשר

ר ש א ה  ט מ

ס “ נ ת מ
מרכז קהילתי

לזכרה של הגברת הראשונה נחמה רבלין ז"ל

מוזיקה
האשכול בשיתוף בית הנשיא ומנהלי מרכזי המוזיקה ברשויות, 
מקדם פרויקט רב תרבותי בתחום המוסיקה, במסגרת תכנית 

"תקווה ישראלית".
קול  ופיתוח  נגינה  הלומדים  תלמידים  זה  פרויקט  במסגרת 
כיתות  של  מרוכזים  ימים  לשלושה  יפגשו  האשכול  ברשויות 
אמן רב תרבותיות ויחשפו לסוגי מוסיקה מגוונים כגון: מוסיקה 

יהודית, אוריינטלית, מזרח תיכונית, דרוזית ועוד.
יתקיים ביום חמישי 04/07/2019  קונצרט סיום פתוח לקהל 

באולם קשת אילון.
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