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פרוטוקול  -מועצת אשכול רשויות גליל מערבי  -מיום 17/7/19
לשכת ראש העיר עכו
משתתפים :
מר שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי
מר משה דוידוביץ ,ראש מועצה אזורית מטה אשר ,סגן יו"ר האשכול
מר רונן מרלי ,ראש עיריית נהריה
מר ארקדי פומרנץ ,ראש עיריית מעלות-תרשיחא
מר גבי נעמן ,ראש מועצה מקומית שלומי
מר אייל שמואלי ,ראש מועצה מקומית כפר ורדים
מר חאתם עארף ,ראש מועצה מקומית מעיליא
גב' יעל רון ,מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי
מר יוסף לוצי ,מנכ"ל שלומי
גב' פדוה דבור ,מזכירת מועצה מקומית בית ג'אן
מר עפיף אלחאג' ,גזבר מועצה מקומית מזרעה
גב' דנה שליזינגר ,נציגת ציבור
מר עדי הרטל ,עו"ד ,יועמ"ש אשכול רשויות גליל מערבי
מר יוסף עבדו ,רו"ח אשכול רשויות גליל מערבי
גב' ליזו אוחיון ,מנהלת אגף קשרי קהילה ,עיריית עכו
גב' אור סט-אלפסי ,מנהלת לשכה ,עיריית עכו
מר טל כהן ,מנהל פרויקטים ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' וופא טאפש ,עוזרת מנכ"לית ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' אלה שפר-רוזן ,מנהלת היחידה לפיתוח חברתי ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' סימה עזרן ,מנהלת לשכה ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר אורי פרידלנדר
על סדר היום:
.1
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מודל שכר איגוד – החלטה
עדכון תקציב – החלטה
חובות רשויות – גבייה בהוראת קבע – החלטה
מערך פסולת – עדכון הצטרפות רשויות וצפי למימוש תקציב
תכנון – עדכון תכנית אב ,תחבורה
שונות
אפיק ישראל

דיון
שמעון :שני נושאים חשובים לפני שמתחילים בסדר היום .הראשון ,היום התפרסמה כתבה בדה
מרקר :משרד הפנים מחלק את המדינה ל 20 -אזורים כך שרשויות יהיו מאוגדות באשכול רשויות.
אנו רואים שהמדינה מכוונת לניהול אזורי .אנחנו בדרך למהפכה אזורית של ניהול אשכולות אזוריים.
השני ,המדינה לא פועלת כמו שצריך בגליל שהוזנח ב 30 -השנים האחרונות .בתחילת ספטמבר זימנתי
ישיבה עם האשכולות הצפוניים לכתיבת תכנית אסטרטגית לקידום הגליל .
יעל :גם לי יש לי שני עדכונים לפני סדר היום :האשכול פרסם מכרז לבחירת רואה חשבון וזכה בו
רו"ח יוסף עבדו שיושב כאן.
יוסף  -הציג את עצמו.
יעל :עדכון נוסף ,מצטרף אלינו עובד חדש שמחליף את אלה ,שהחליטה שהיא לא ממשיכה אתנו,
בתפקיד מנהל המחלקה לפיתוח חברתי באשכול.
אורי  -הציג את עצמו.
נושא  – 1מודל שכר איגוד – החלטה
(עובדי האשכול יוצאים המחדר)
יעל מציגה את המבנה הארגוני שאושר ואת דרגות השכר שנקבעו ע"י משרד הפנים (מצ"ב).
יעל יוצאת מהחדר.
מתקיים דיון על נושא פערי התקציב ויעל נקראת לחדר ומציגה את עדכון התקציב והמקורות לשכר.
יעל יוצאת מהחדר.
החלטה :מאשרים פה אחד את מודל השכר בהתאם למסמך עקרונות מנחים לקביעת שכר למנכ"לי
אשכולות של משרד הפנים מיום  19/5/19כולל תשלום רטרו מיום המינוי וכולל רמות השכר למנהלי
אגפים ומנהלי מחלקות.
*צוות האשכול חוזר לחדר.
נושא  – 2עדכון תקציב  – 2019החלטה
יעל מציגה את עדכון התקציב (מצ"ב)
החלטה :מאשרים פה אחד את עדכון התקציב.
נושא  – 6אפיק ישראל
הצגת האירוע על ידי שמעון לנקרי  -הצגת תשדירי הפרסומת המשודרים ביורו ספורט.
יעל :אנחנו בישורת האחרונה של התיאומים והארגונים .לא ניתן עוד לבצע שינויים אך אפשר למנף
האירוע לפעילות קהילתית ולחשיפה .חלק מהרשויות מתקדמות בארגון ומחלק עוד לא הובע עניין
למרות שבכל ישיבה הנושא עולה .אם יש עוד רשות שמעוניינת להיות שותפה באופן פעיל ,נא לפנות
אלינו ואנו ננסה לתאם פגישה עם המפיק.

נושא  – 3חובות רשויות – גבייה בהוראת קבע
הוצגה טבלת חובות הרשויות לשנת ( 2018מצ"ב).
יעל :מדובר על חובות של כ 100 -אלש"ח לשנת .2018
שמעון :נמתין עם הגבייה בהוראת קבע לראות את מצ"ב הגבייה לשנת .2019
החלטה :דוחים את הדיון על גבייה בהוראת קבע לתחילת השנה הבאה.
נושא  – 4מערך פסולת – עדכון הצטרפות רשויות וצפי למימוש תקציב.
יעל :הצטרפו להסכם הטמנה  7רשויות.
שמעון :הבעיה הגדולה ביותר בתחום היא השלכת פסולת והדרך היחידה לטפל בה היא על ידי פריסה של
מצלמות אבטחה.
יעל :ישנו תקציב של  130אלש"ח שלא נוצל לטובת מצלמות ,הבעיה שאין לנו מוקד לחבר את המצלמות לאחר
התקנתם.
פדוה :אני חושבת שיכול להיות מצוין אם נקים מוקד אזורי שיכול לשמש את כל הרשויות.
יעל :מכיוון שפתחתם כאן את הנושא ,נשמח להציג לכם נתונים של סקר שאספנו על המוקדים המוניציפאליים
ברשויות .הנושא עלה בצוות המנכ"לים ומשם התחלנו לבדוק הנושא כולל בדיקת הנושא של אמנת שירות.
טל מציג את הסקר שנערך ברשויות בנושא מוקד מוניציפאלי (מצ"ב).
החלטה :האשכול יביא הצעה לישיבת המועצה שתכלול מספר אפשרויות לשיתוף פעולה במוקד מוניציפאלי
אזורי.
יעל :חזרה לתחום הפסולת ,מכרז לאיסוף ופינוי פסולת :עד כה אף רשות לא הצטרפה לשירות זה .מזכירה כי
צריך להצטרף לאחד השירותים על מנת להתחיל לממש את תכנית ההשקעות ובישיבה הקודמת החלטנו כי
כלל הרשויות צריכות להחליט עד אוגוסט  19אם מצטרפות או מוותרות על חלקן על מנת שנוכל להכין תכנית
חלופית ,לרשויות שכן הצטרפו ,לאשר בועדת התמיכות של הג"ס ,לצאת למכרזים ולהתחיל ממש במסגרת
ההרשאה שתסתיים בסוף  .2020בנוסף ,על מנת לעמוד בתנאי הקו"ק יש צורך בהצטרפות % 70מרשויות
האשכול לשירותים המשותפים .ניתן לראות שעד כה מימשנו כ 5-מלש"ח מסך תוכנית ההשקעות .הצפי לניצול
עומד על כ 36-מלש"ח עד סוף .2020
רונן :מכיוון שניצול התקציב נמוך מהמצופה ,אני מעוניין לבקש שעיריית נהריה תתחיל ליהנות מכספי הקו"ק
כבר עכשיו ,עוד לפני שמפורסם הקו"ק של המשרד להגנת הסביבה שמיועד לרשויות שמצטרפות לאשכולות.
שמעון :אני בעד .במקביל לפנות למשרד להגנת הסביבה להגדלת תקציב לעיריית נהריה כך שישתווה לזה של
עכו.
יעל :אנחנו צריכים לאשר את ההשקעות בנהריה עם המשרד להגנת הסביבה.
גבי :אנחנו יכולים לעשות מערך פינוי פסולת אזורי עצמאי בכסף שלא מנוצל.
יעל :אני מציעה שהאשכול יכין תכנית השקעות מעודכנת לאישור המועצה בה ננצל את כל  55מליון השקלים.
אחת החלופות תהיה הקמת מערך עצמאי באשכול.
החלטה:

 4.1לאור קצב ניצול התקציב הנמוך ולאור צפי המשך ניצול נמוך ,האשכול יפנה למשרד הגנת הסביבה
במטרה לאפשר לעיריית נהריה להנות ממימון ביניים במסגרת ההרשאה התקציבית הקיימת ועד הרשאה
חדשה לנהריה לאחר פירסום קו"ק יעודי .במקביל תצא בקשה להגדלת סכום כספי התמיכה לעיריית נהריה
לעומת המתוכנן .בכפוף לאישור הג"ס ,האשכול יגיש למשרד את תכנית ההשקעות שתוכן על ידי נהריה
בהתאם לתנאי הקול הקורא הקודם.
 4.2האשכול יוציא מכתבים בתחילת ספטמבר לכל ראשי הערים בו יעדכן על מצב הצטרפות הרשויות לאחד
השירותים.
 4.3האשכול יכין לקראת ישיבת המועצה הבאה ,תכנית חלופית למימוש ההרשאה התקציבית ,בהתאם
לרשויות שהצטרפו למערך ,תוך התייחסות להקמת מערך איסוף ופינוי פסולת מעורבת של האשכול ,שאינו
מבוסס על קבלנים ,עבור לפחות  2רשויות סמוכות עם למעלה מ 15-אלף תושבים במצטבר.
נושא  - 5תכנון – עדכון תכנית אב ,תחבורה.
יעל :יצאנו לדרך עם תכנית אב לגליל המערבי בהובלת ורד ממן סולומון ,המתכננת הראשית של משרד הבינוי
והשיכון ,ואורי אילן ויהונתן כהן ליטאנט שעומדים בראש הועדה המחוזית .עד סוף חודש אוגוסט תיבחר
חברת תכנון ותתקיים פגישת התנעה .התכנית צפויה להיות מוכנה בתוך כשנה מתחילת כתיבתה ותכלול
פרקים על בינוי ושיכון ,תחבורה ,תעסוקה ואיכות חיים (רווחה ,בריאות).
גבי – כיו"ר צוות תחבורה :הדבר החשוב ביותר זה קידום כביש  6עד לשלומי .חייבים לפעול בנושא הזה.
יעל :יש גם את נושא הרכבת .אנחנו פועלים להחזרת הדיון לות"ל בנושא תת"ל  – 65קירוב הפריפריה למרכז
על ידי הכפלת מסילת הרכבת .ההחלטה שהתקבלה בתחילת יוני תהיה בכייה לדורות ואנחנו צריכים לעשות
כל מאמץ כדי להחזיר הדיון לות"ל ולהוביל פתרון של מינהור.
שמעון :חברנו בנושא הזה לכל האשכולות בצפון ואנחנו נפעל כך שנוכל להגיע למרכז הארץ בתוך פחות משעה.
משה :אין שום הגיון שנעבור בכל פעם בכל תחנות חיפה – שהן רבות מתחנות תל אביב ורק מאריכות את
הדרך גם בק"מ וגם בזמן – כשאין שום בעיה לעשות מינהור אם זה מתוכנן בזמן ונכון.

נושא  – 7שונות
מכרזי מדף –
וופא :מציגה את סטטוס השתתפות הרשויות בהתקשרויות המדף שמוכנים לשימוש .בנוסף ,הוצגה תכנית
עבודה הכוללת רשימת המכרזים הבאים לפרסום( .מצ"ב)
אושרה תוכנית העבודה להתקשרויות מדף.
יעל :הוזמנתי לכנס השנתי של ה  JNFבוושינגטון בנושא התיירות .מבקשת את אישור המועצה.

החלטה – מאושר.
אייל :מציע נסיעה של נציג האשכול יחד איתו לתערוכה בסין של מוצרים לרשויות מקומיות .המטרה היא
לבחון את רכש משותף מסין .

סיום הישיבה  -הישיבה ננעלה.
כתבה :וופא טאפש

הפרוטוקול מאושר,

יעל רון
מנכ"לית
אשכול רשויות גליל מערבי

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

