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פרוטוקול  -ישיבת מועצת איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי  -מיום 29/4/19
לשכת ראש העיר עכו
חברי מועצת האיגוד הנוכחים:
מר שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי
מר משה דוידוביץ ,ראש מועצה אזורית מטה אשר ,סגן יו"ר
מר גבי נעמן ,ראש מועצה מקומית שלומי
מר חאתם עארף ,ראש מועצה מקומית מעיליא
מר עפיף אלחאג' ,גזבר מועצה מקומית מזרעה
גב' ורד אמר ,מנכ"לית מועצה מקומית כפר הורדים
מר מאיר חלי ,מנכ"ל מועצה תעשייתית תפן
משתתפים נוספים:
מר רונן מרלי ,ראש עיריית נהריה
מר ארקדי פומרנץ ,ראש עיריית מעלות-תרשיחא
מר שמעון גואטה ,ראש מועצה אזורית מעלה יוסף
מר אייל שמואלי ,ראש מועצה מקומית כפר הורדים
גב' יעל רון ,מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי
מר עמית לוין ,מנכ"ל עיריית מעלות-תרשיחא
מר סילס ליביליה ,מנכ"ל חכ"ל מטה אשר
מר גלי רז ,חכ"ל מטה אשר
מר ואיל עאמר ,גזבר ,מועצה מקומית חורפיש
מר האדי סעד ,גזבר מועצה בית ג'ן
מר עמיר אנטלר ,מנהל מחוז צפון ,משרד החקלאות
ד"ר יובל הדני ,מנהל הלשכה הווטרינרית המחוזית גליל מערבי
גב' ורד סולומון ממן ,אדריכלית ראשית ,משרד הבינוי והשיכון
מר רמי ינובסקי ,מנהל פרויקטים ,ניהול תכנית נפת אשקלון
גב' נועה אייל ,חברת צוות רוח הגליל ,רעיה שטראוס בן דרור
מר טל פריימן ,חבר צוות רוח הגליל ,רעיה שטראוס בן דרור
מר שי גולדן ,וטרינר ,מועצה אזורית מטה אשר
מר ביאד משאה ,וטרינר ,מועצה מקומית בית ג'ן

מר איתן קליגלר ,וטרינר ,עיריית עכו
מר אבנר ברזילי ,וטרינר ,עיריית מעלות-תרשיחא ,מ.א .מעלה יוסף ,מ.מ .כפר ורדים
מר תחסון חטיב ,וטרינר ,מועצה מ.מ מזרעה ,מ.מ .חורפיש
גב' דנה שליזינגר ,דירקטורית
מר עדי הרטל ,עו"ד ,יועמ"ש אשכול רשויות גליל מערבי
מר אפלקר חגי ,רו"ח אשכול רשויות גליל מערבי
גב' לירז בן דוד ,רו"ח ,אשכול רשויות ליל מערבי
גב' ליזו אוחיון ,מנהלת אגף קשרי קהילה ,עיריית עכו
גב' אור סט-אלפסי ,מנהלת לשכה ,עיריית עכו
גב' ליאם יחיא ,עוזרת ראש מועצה אזורית מעלה יוסף
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
מר יפתח לנדאו ,רכז תכנון ומידע ,אשכול רשויות גליל מערבי
על סדר היום- :
 .1הצטרפות נהריה לאשכול – החלטה
 .2שירותים וטרינריים – ד"ר יובל הדני ,וטרינר מחוזי (בהשתת' וטרינרי הרשויות המקומיות)
 .3תכנית מתאר אזורית – ד"ר ורד סולומון ממן ,מתכננת ראשית משרד הבינוי והשיכון
 .4אפיק ( )Epicישראל  + 2019אירועי תרבות נלווים
" .5זאפה בגליל המערבי" – נועה אייל ,אוצרות הגליל
 .6הצטרפות רשויות האשכול למגוון מכרזי האשכול
 .7דוח חובות כספיים של רשויות השותפות
 .8דו"ח מנכ"לית

נושא  - 1הצטרפות נהריה לאשכול – החלטה
שמעון לנקרי :מברך את עיריית נהריה על רצונה להצטרף לאשכול.
משרד הפנים מאשר את המהלך.
לאחר חתימת השר על הצו נהריה תהיה חברה רשמית באשכול ותמנה נציג למועצת האיגוד.
החלטה :מאשרים פה אחד הצטרפות נהריה לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי!

נושא  – 2שירותים וטרינריים
עמיר ויובל הציגו מצגת – מצ"ב.
יובל :מציג  2חלופות –  .1להקים כלביה נוספת  .2להקים מערך וטרינרי אזורי.
עמיר :מטרת המערך היא לתת את כל השירותים ודרך כך לשפר את השירות לתושבים.
יובל :השירות יכלול לא רק הסגר כלבים ,אלא מוקד שיעבוד  24/7ושירותים נוספים.
משה :הפעילות שאנחנו מספקים היום ענפה ,אנחנו מפעילים את הכלביה בצורה מצויינת ,הבעיה היא שלא
כל הרשויות משלמות.
יובל :עשינו החלטת ממשלה להקמת כלביה חדשה בגליל המערבי .אנחנו מנסים לשנות את ההחלטה כך
שמטה אשר תוכל ביחד עם  3רשויות נוספות להרחיב את הכלביה ביסעור ולהמשיך לספק את השירות.
במסגרת זו המשרד יקצה כ 1.5-מלש"ח ואת השאר – סכום דומה – הרשויות ייצטרכו לשים רק לשם
ההקמה .המשרד יכול גם להקצות שטח להקמת כלביה חדשה .זו לא בעיה ועמיר אחראי על זה.
משה :רק מטה אשר מעסיקה היום  11וטרינרים בשכר של  25אלש"ח כל אחד .אני לא חושב שהאשכול
יכול כרגע לעמוד בזה ובהוצאות הנלוות שלא הוצגו כאן של מוקד חדש וגבייה מהרשויות.
שמעון לנקרי :נמשיך לבחון את הנושא .מבקשים מהמשרד לפעול לתיקון תנאי הקול קורא.

נושא  - 3תוכנית מתאר אזורית גליל מערבי ע"י גב' ורד סלומון  -ממן
ורד מציגה את התכנית שבוצעה בנפת אשקלון (מצ"ב).
אנחנו מציעים להכין תכנית דומה לגליל המערבי ביחד עם מינהל התכנון .אתמול בערב התקבלה הסכמה
של דלית זילבר ,מנהלת מנהל התכנון להיות שותפה לתכנית.
אורי אילן יו"ר הוועדה לתכנון ולבניה במחוז צפון ומתכנן המחוז יונתן לטאנט-כהן גם מברכים על תכניות
אזוריות ומבחינתנו אפשר לצאת לדרך.
נבקש למנות נציג מהאשכול שיהיה עם משרד השיכון ומינהל התכנון בועדת ההיגוי.
שמעון לנקרי :אנו מברכים על התכנית שאת מציגה בפנינו.
החלטה :מקדמים בברכה ביצוע של תכנית מתאר אזורית .נציג האשכול לועדת ההיגוי עם משרד השיכון
ומינהל התכנון יהיה משה דוידוביץ ,יו"ר צוות תכנון ואסטרטגיה באשכול.
יעל :בהזדמנות זו נברך את יפתח לנדאו שהתחיל לעבוד באשכול כרכז תכנון ומידע וינהל את פרויקט
תכנית מתאר אזורית.
נושא  – 4אפיק ישראל ופעילויות נלוות
גלי :מציג את אפיק ישראל – קישור לסרטון
עמית :ממליץ לרשויות להתכונן לקראת האירוע מבחינתנו זה מנוף לתיירות.
סילס :מציע לקיים במקום במקביל לאירוע הבינלאומי ,פעילות תרבות גדולה לכלל האזור .זה יכול להיות
חגיגה.

שמעון לנקרי :מבקש מסילס להקים צוות עם נציג מכל רשות ולקדם את הנושא.
בנוסף ,אני מבקש להוציא בכתב יידוע לכל הרשויות ,ראשי רשויות ,כי הם מתבקשים להעביר חומרים
שיווקיים ,תיירותיים ,על הרשויות שלהן ,לקראת המרוץ ולהעביר אותם לגלי רז .באותו מכתב על כל רשות
למנות נציג לצוות שירכז סילס בנושא אירועי הקיץ.
נושא  - 5זאפה בגליל המערבי
רותם מזאפה מציגה ומציעה פסטיבל בן יומיים בגליל המערבי (מצ"ב).

נושא  – 6מכרזי התקשרויות מדף
יעל :מציגה את טבלת סטטוס הצטרפות הרשויות להתקשרויות מדף (מצ"ב).
משה :אני חושב שכל הרשויות צריכות להצטרף אל המכרזים .אין סיבה שרשות לא תרצה להתייעל כלכלית.
המכרזים האלו הם הזדמנות מצויינת לחסוך בעלויות.
בנוסף ,מבקש להתייחס לתקציב הפסולת שזכינו בו בקול קורא בהתנייה להצטרף לאחד המכרזים
המשותפים של הפסולת .יש רשויות שלא מצטרפות לשירותים ויש סיכון שהכסף הזה יחזור לאוצר .אנחנו
צריכים להחליט עד מתי מושכים את זה כדי שנדע אם יש תקציב נוסף לרשויות שכבר הצטרפו לפרויקט,
להכין תכנית מתאימה ולהעביר בזמן לאישור המשרד ,במקום הרשויות שלא ייצטרפו.
החלטה :רשות שלא תצטרף לאחד השירותים לפי תנאי הקול קורא של הג"ס ,עד לסוף חודש אוגוסט
הקרוב ,יוסב התקציב לטובת רשויות שהצטרפו לאחד השירותים.
ורד :מבקשת להעלות נושא נוסף  -מאגר יועצים לרשויות באמצעות האשכול.
עדי :הדבר דורש שינוי חקיקה.
שמעון לנקרי :מבקש לבחון את הנושא לעומק ולהציג.
נושא  – 7גבייה וחובות
יעל :מציגה טבלאות חובות (מצ"ב).
שמעון :לא יכול להיות שיש חובות כאלה .מבקש מכל ראשי הערים והמועצות וכל הנציגים לטפל בזה .אם
יש בעיה רגעית של תקציב – תודיעו לנו .אנחנו נוציא מכתב נוסף לכל רשות עם החובות .בבקשה להסדיר
או שנעבור לגבייה בהוראת קבע.

עדכונים:
סיור לירושלים
תכנון אסטרטגי לפיתוח כלכלי:
אייל – מבקש לעבוד עם אראל מרגלית על מנת לבחון לעומק את התכנון האסטרטגי של ייעוד התעשייה
באזורי התעשייה.
משה :אנחנו בתהליך עם אנשי מקצוע של רמ"י ומשרד הכלכלה .לא חושב שצריך גורמים נוספים ובכל
מקרה שלא נפגע בשותפים שלנו מהממשלה.
החלטה :אייל יוביל ההליך עם אראל מרגלית .רוח הגליל ביקשו להיות שותפים.
סיום הישיבה  -הישיבה ננעלה.
כתב :טל כהן

הפרוטוקול מאושר,

יעל רון
מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי

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

