 24ספטמבר 2019
כ"ד אלול תשע"ט
פרוטוקול  -מועצת אשכול רשויות גליל מערבי  -מיום 24/9/19
לשכת ראש העיר עכו
משתתפים :
מר שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי
מר רונן מרלי ,ראש עיריית נהריה
מר משה דוידוביץ ,ראש מועצה אזורית מטה אשר ,סגן יו"ר האשכול
מר ארקדי פומרנץ ,ראש עיריית מעלות-תרשיחא
מר שמעון גואטה ,ראש מועצה אזורית מעלה יוסף
מר אייל שמואלי ,ראש מועצה מקומית כפר ורדים
מר פואד עווד ,ראש מועצה מקומית מזרעה
מר חאתם עארף ,ראש מועצה מקומית מעיליא
מר אלי אלבז ,מנכ"ל עיריית נהריה
מר עמית לוין ,מנכ"ל עיריית מעלות-תרשיחא
מר מאיר חלי ,מנכ"ל מועצה תעשייתית תפן
גב' יעל רון ,מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי
גב' עביר מחמוד ,עוזרת ראש רשות ,מועצה מקומית בית ג'אן
גב' ליאם יחיא ,עוזרת ראש רשות ,מועצה אזורית מעלה יוסף
מר נעים בדר ,עו"ד ,יועמ"ש מועצה מקומית חורפיש
מר עפיף אלחאג' ,גזבר מועצה מקומית מזרעה
מר גל מנצור ,מנהל מחלקת ספורט ,מועצה אזורית מטה אשר
גב' מרינה רוזנר ,נציגת ציבור
מר עדי הרטל ,עו"ד ,יועמ"ש אשכול רשויות גליל מערבי
גב' אור סט-אלפסי ,מנהלת לשכה ,עיריית עכו
מר טל כהן ,מנהל האגף לתכנון ,אסטרטגיה וחדשנות ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר ארז אליאס ,מנהל המחלקה לפיתוח סביבתי ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' וופא טאפש ,מנהלת היחידה לפיתוח כלכלי ,רכש ומכרזים ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר אורי פרידלנדר ,מנהל היחידה לפיתוח חברתי ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר יפתח לנדאו ,רכז תכנון ומידע ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' סימה עזרן ,מנהלת לשכה ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' רימא עבד ,מנהלת לשכה ,אשכול רשויות גליל מערבי

על סדר היום:
.1
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היערכות לתקציב -2020החלטה
פסולת  -החלטה:
א -הארכת הצטרפות לקול קורא 7714
ב -גיוס כוח אדם – פיקוח
ג -עסקאות
ד -נוהל יישום תכנית ההשקעות
התייעלות אנרגטית – תאורת רחובות  -החלטה
"הזירה"  -צוותי חדשנות באשכול  -קרן בלומברג  -החלטה
תת"ל  - 65עתירה לבג"ץ  -החלטה
דו"ח מנכ"לית

מצ"ב מצגת  +נוהל יישום תכנית השקעות פסולת
רימא הציגה את עצמה
דיון
נושא  – 1היערכות לתקציב  –2020החלטה
יעל :אנחנו נביא ,בפני מועצת האיגוד את אישור תוכניות העבודה של האשכול לשנת  .2020כעת אנחנו
רוצים להציג את היערכות הרשויות הנדרשת בתקציב  2020על מנת שתכניסו סעיפים אלו לתכנון
התקציבי ברשויות .הסעיפים מחולקים לשני חלקים ,האחד הוצאות ודאיות כמו דמי חבר הידועים
מראש והחלק השני מורכב מהוצאות מוערכות ,בין היתר הגשה שהגשנו לקול קורא פיתוח הגליל
בתחום תיירות.
שמעון :משרדי הממשלה דורשים מאצ'ינג על כל תקצוב ,מי שלא מאשר מאצ'ינג שלו ,לא יוכל
להשתתף בפעילות ולקח חלק מהקול הקורא .כוח האשכול טמון בגודלו .לדוגמא הסכם ההטמנה,
כיום אשכולות אחרים פונים אלנו ומבקשים להשתתף בהסכם ההטמנה ,דבר המעיד על עסקה טובה
שהאשכול קיים .על חלק מהדברים אתם צריכים להיערך בדיוני התקציב שלכם.
יעל :אני מבקשת לאשר את ההיערכות לתקציב המוצגת ולאחר מכן שתפעלו מול הגזברים שלכם ,כך
שהסעיפים יהיו בתקציב הרשות ל .2020
עביר :איך מחושבים דמי חבר באשכול?
יעל :מספר התושבים כפול  2ועוד .14,000
החלטה :מאשרים פה אחד את היערכות הרשויות המוצעת לתקציב .2020
נושא  – 2פסולת  -החלטה
א -הארכת הצטרפות לקול קורא 7714

שמעון :זאת הפעם השלישית השנה שאנחנו מאריכים את מועד ההצטרפות .בחודש מאי ,ספטמבר
ועכשיו קיבלתם ארכה עד סוף אוקטובר .כל ישוב שלא ינצל את הכסף שלו במסגרת תכנית ההשקעות,
הכסף יעמוד לרשות רשויות אחרות .רשויות שטרם הצטרפו לאחד השירותים המשותפים :תפן,
חורפיש ובית ג'אן.
עביר :אנחנו בתהליך חתימות.
שמעון :הנושא כבר שנתיים נמצא על שולחנכם ,במידה ולא תנצלו את התקציב שלכם עד סוף
אוקטובר  ,2019רשויות אחרות ייהנו מהכסף .אנחנו לא רוצים להפסיד כסף זה.
יעל :מכיוון שנהריה הצטרפה לאחרונה לאשכול ,אנחנו פועלים היום מול ועדת התמיכות ,שאשרה
התחלת מימוש תכנית ההשקעות בגלל העובדה שנהריה הצטרפה לשירות המשותף.
ככל שאתם מצטרפים יותר מהר ומגישים שינויים בהקדם ,כך נוכל לקבל אישור ועדת התמיכות לפני
התכנסות הוועדה אחת לרבעון .אנחנו מחויבים לעמוד בלוחות הזמנים עד סוף .2020
עביר :האם ניתן לעשות שינויים בתוכנית ההשקעות?
יעל :בין הסעיפים הפנימיים ,יותר קל להתגמש.
החלטה :מאשרים פה אחד הארכה ההצטרפות לאחד השירותים המשותפים עד סוף אוקטובר .2019
לאחר מועד זה ,רשות שעדיין לא הצטרפה לשירות משותף ,מוותרת על חלקה והאשכול יפעל להגשת
שינויים לוועדת התמיכות של המשרד להגנת הסביבה.
ב -גיוס כוח אדם – פיקוח
יעל :כחלק ממערך הפסולת המשותף של האשכול ,נקבע כי רשויות שיצטרפו למערך איסוף ופינוי
פסולת יזכו לשירותי פיקוח על עבודות הקבלנים ותגבור האכיפה בשטחים פתוחים.
מועצות מקומיות פסוטה ומעיליא ,נמצאות בשלבים מתקדמים של הצטרפות להסכם משותף של
איסוף ופינוי פסולת ביתית מעורבת .במסגרת התקשרות זו ,וכחלק מהתמחור ,רשויות אשר בוחרות
להצטרף ,זכאיות לשירותי פיקוח על הקבלן מטעם האשכול.
החלטה :מאשרים פה אחד העסקת פקח באשכול.
דיווח  -מכרז איסוף ופינוי פסולת יבשה גושית וגזם
יעל :סיימנו מכרז איסוף ופינוי פסולת יבשה .הקבלן הזוכה  -משה יקוטי 'החברה הצפונית'.
השירותים כוללים יום עבודה ,מינימום  2סבבים ומשאיות של  15טון ומעלה ,כולל פיקוח על הקבלן
של מחלקת תברואה באשכול.
ג -מכירת שירותים לאשכולות שכנים
יעל :קיבלנו פנייה מהאשכול החדש כנרת עמקים בבקשת סיוע בנושא מערך הפסולת שלהם .הם מעוניינים
לרכוש בהקדם משאיות וכלי אצירה באמצעותנו .גם משרד הג"ס מבקש שנסייע להם (גם מבחינת קיצור לוחות
הזמנים שלהם אם יאלצו לפרסם מכרז וגם כי המחירים שקיבלנו במכרזים אטרקטיביים).
שמעון :אני מציע שנאשר את הסיוע בצורה מדורגת.

אשכול כנרת והעמקים יעבירו לאשכול סכום של  10%מסך הרכישה וכתנאי לביצוע הזמנות – זה בכל
מקרה הם צריכים לפי תנאי הקול קורא .כמו שאנחנו משלמים .10%
עמית :האם יש סיכון בלתת שירותים לאשכולות נוספים?
שמעון :אנחנו לא נסכן את האשכול שלנו ,כל ההסכמים מגובים בערבויות של האשכולות וגם של
העיר הכי גדולה במקרה זה עיריית בית שאן .היועץ המשפטי של האשכול ערך חוזה מסודר מול
העירייה ואשכול כנרת והעמקים.
משה :אנחנו צריכים לבקש מהם בטחונות נוספים .לאשכול שלהם אין נכסים .עיריית בית שאן
תחתום גם על ההסכם ובנוסף ל 10% -הנדרשים ,יעביר אשכול כנרת ועמקים או יפעל שעיריית בית
שאן תעביר לאשכול שלנו ערבות או צ'ק בנקאי או צ'ק בטחון בסך  500אלש"ח המהווים תנאי לביצוע
הזמנות.
החלטה :האשכול ישמח לסייע לאשכול אחר .יחד עם זאת לא לוקחים סיכונים עבור אחרים.
מאשרים עסקה עם אשכול כנרת ועמקים בכפוף לעריכת הסכם משולש עם האשכול ועיריית בית
שאן ,העברת  ,10%צ'ק על סך  500אלש"ח ובכל מקרה עסקה מדורגת – רכש משאית אחת ,קבלת
החזר ממשרד הג"ס ורק אז המשך רכש מדורג.
יעל :אשכול גליל מזרחי ,מבקש להצטרף להסכם הטמנה לפסולת ביתית מעורבת עבור  2,000טון
בחודש .בעסקה זו דמי הניהול שנגבה יהיו  ₪ 3לכל טון פסולת.
עמית :אבל כאן יש סיכון שלא יהיה מקום לפסולת שלנו במטמנה.
שמעון :משה יבדוק באתר המטמנה ויחזיר לנו תשובה מה הכמות שניתן להטמין והאם יש משמעות
לעסקה כזו מבחינת היכולת להמשיך להטמין.
החלטה :מאשרים עסקה עם אשכול גליל מזרחי .באם יש בעיית מקום במטמנה העסקה תישקל
מחדש.
ד -הנחיות ליישום תוכנית השקעות רכש קול קורא  7714השקעות
יעל :כדי להבטיח לעצמנו עמידה מלאה בלוחות הזמנים שנקבעו למימוש תוכנית ההשקעות וכדי שלא
נאבד את ההרשאה התקציבית אשר ניתנה לנו ,מציעה לקבוע לוחות זמנים עבור מימוש ויישום
תוכנית הרכש וההצטיידות בהתאם למפורט בחומרים המצורפים.
החלטה :ההנחיות ליישום תוכנית ההשקעות מאושרות והן נוהל עבודה.
נושא  – 3תאורת רחובות  -החלטה
יעל :יש יתרת מענק של  240שמאפשר פרויקט של  720אלש"ח .ההרשאה התקציבית עומדת
להסתיים .החומרים נשלחו מספר פעמים לרשויות ,ומספר רשויות הביעו עניין.
עביר :אנחנו מעוניינים לבצע.
שמעון :אתם חלק מהפרויקט מההתחלה לפני שנתיים ועוד לא ביצעתם דבר .מה השתנה עכשיו?

עביר :יש לנו מטצ׳ינג ורוצים לבצע.
החלטה :בית ג׳אן ראשונה בעדיפות לביצוע .כלל החומרים נמצאים ברשות וצריכים לסיים כלל
הפרויקט ולהגיש כלל החומרים לאשכול עד  .31/10/19אין הארכות לאחר מועד זה .אם עד יום זה
לא יוגשו כלל החומרים המאפשרים המענק ,הבאה בתור היא נהריה.
האמור בכפוף לאישור משרד הכלכלה.
נושא  – 4צוותי חדשנות באשכול  -קרן בלומברג  -החלטה
שמעון :פורסם קול קורא של קרן בלומברג לרשויות מעל  30,000תושבים ולאשכולות אזוריים .במסלול
האשכולות מדובר על מענק להקמת צוות חדשנות .יש מטצ'ינג ,כפי שמפורט בחומרים ,ואנחנו מבקשים באופן
עקרוני לאשר את השתתפות האשכול בקול הקורא .אני מזכיר כי חדשנות מסייעת לרשויות לפקח ,לשפר
שירות ואף לעיתים להוזיל עלויות.
יעל :אנחנו מתחרים מול  4אשכולות נוספים שצפויים להגיש ורק אשכול אחד יזכה .מבין הרשויות אנחנו
יודעים על  3רשויות באשכול שיגישו ויתחרו עם כ 30-רשויות נוספות .רק  3יזכו.
משה :אני מניח שיהיה זוכה אחד בדרום ,בצפון ומגזר ערבי .הסיכוי של כל אחת מהרשויות כאן לזכות הוא
מאוד קטן .אני מעריך שיותר טוב להשקיע בהגשה של האשכול ,במקום להתחרות אחד בשני .אני מציע
שנכתוב מכתב לקרן ולמשרד הפנים ובו ניתן קדימות להגשת האשכול.
החלטה :מאשרים פה אחד.
נושא  - 5תת"ל  - 65עתירה לבג"ץ  -החלטה
שמעון :קיים ריב בין עיריית חיפה לכל הצפון .חיפה רוצה שהרכבת תעבור בכל תחנות חיפה  4תחנות ,מה
שמאריך את הנסיעה לת"א למרות שהמדינה הולכת להשקיע שם מיליארדים בנושא של הרכבת.
נערכה פגישה של  6יו"רי האשכול בגליל ומנכ"לי האשכולות שלהם יחד עם זאב בילסקי ,בבקשה לא לבציע
את תת"ל  65במתווה הנוכחי ,אלא שהתוכנית למסילת הרכבת תהיה צמודה למנהרות חיפה ותמשיך בקוו
ישר מלב המפרץ ועד עתלית .התקבלה החלטה להגיש עתירה על החלופה שכרגע נבחרה בגלל אופן בחינת
ובחירת החלופה .עלות שכר טרחה לעורך דין לכל אשכול היא .₪ 15,000
נעים :על מה העתירה בדיוק?
שמעון :העתירה היא על התהליך ואיך בחנו את בקשת חיפה ואנחנו דורשים מעורבות שלנו בתהליך.
נעים :מה עמדת היועץ המשפטי של האשכול?
עדי :לא בדקתי את הפסיקה בנושא ,אך אני ממליץ להגיש עתירה.
נעים :איך בחרו את היועמ"ש המיצג?
יעל :בפגישה של מנכ"לי האשכולות יחד עם משה דוידוביץ שמרכז את התכנון והאסטרטגיה באשכול ,הציע
מנכ"ל אשכול נצרת עמקים את עו"ד אבי גולדהמר וכולם אישרו.
עדי :זהו הסכם פטור ממכרז ,לדעתי אין זמן לדון במי מייצג ,זה התהליך שעשו וחייבים להגיש את העתירה.

שמעון :אנחנו רוצים להיות מעורבים בכל נושאי הליבה בגליל ,תחבורה ,ביטחון ,בריאות ,אלה נושאים
שהמדינה הזניחה בהם את הגליל .אני גם יו"ר הרשות לפיתוח הגליל ופועל להקמת מועצת הגליל כמו שיש
מועצת הנגב ומועצת יש"ע.
החלטה :מאשרים את השתתפות האשכול בעתירה.
נושא  – 6מס"ב – החלטה
שמעון :אנחנו מבקשים אישור ביצוע זיכויים וחיובים בחשבונות בנק עפ"י הוראות במסר אלקטרוני ולא דרך
שיקים.
החלטה :מאשרים פה אחד.
נושא  – 7עדכונים – מכרז התקשרויות מדף – ליסינג רכבים
יעל :במכרז הייתה הצעה יחידה של חברת קל אוטו ,ניתן להתרשם מדוגמאות בהם המחירים יותר זולים
ממחיר משכ"ל.
נושא  – 8תיירות – משלחת ראשי רשויות
שמעון :המטרה היא ללמוד מודלים בהם השותפות הרימה את האזור.
נושא  – 9אפיק ישראל וחצי מרתון גליל מערבי
יעל :כחלק מהטמעת פרוגרמת התיירות ,מתכוננים לקיום תחרות רכיבת אופני הרים אפיק ישראל .בישיבות
הקודמות הצגנו את הקמפיין מיורו-ספורט וגל צחור המפיק היה כאן .התחרות מתחילה בשבוע הבא בימים
רביעי עד שבת כשבשבת תהיה גם פעילות למשפחות .הרעיון הוא למתג את האזור כאזור של חוויות ופנאי
ולחשוף אותו לכמה שיותר קהלים – גם בחו"ל.
גם בשנה הבאה נשמח אם האפיק יתקיים אצלנו ובאותו אופן לשדרג את החצי מרתון שלנו למרתון מלא –
מרתון הגליל.
החצי מרתון מתקיים כבר  4שנים ובכל שנה אנחנו מתחייבים להשתתפות כ 1,000 -רצים ואנחנו מקיימים.
זאת שנת מבחן לפני המרתון של שנה הבאה המצריך התגייסות שלכם מול מנהלי הספורט ומול התושבים –
כך שכמה שיותר יירשמו.
גל :זהו מרוץ של כל הרשויות השותפות באשכול ,השנה הזאת ,הרביעית במספר החלטנו על חברה חיצונית
שתפיק את האירוע .המרוץ מתקיים מאכזיב ועד ראש הנקרה .זהו מסלול חדש שקיבל את דירוג אליפות
ישראל ואיגוד האתלטיקה.
משרד החינוך נתן אישור להשתתפות תלמידי בתי הספר ,כך נקבל גם מעורבות של החינוך הפורמלי ונשמח
למעורבות החינוך הא-פורמלי.
בבקשה תפנו למנהלי מחלקות ספורט ,הקולגות שלי ברשויות שלכם ,מנהלי מחלקות חינוך ,רווחה ודוברות
בבקשה לפרסם את החצי מרתון ברשויות ,כולל שילוט ופרסום דיגיטלי.
החצי מרתון בתאריך .01/11/2019

לרשויות האשכול קיים קוד קופון עם מחיר הנחה ,גם לבתי ספר נתנו מחירים זולים שלא מכסים אפילו את
מחיר הערכה שהם מקבלים.
רונן :בהזדמנות זו אני מזמין אותכם להשתתף במרוץ לילה של נהריה בתאריך .17/11/19
תיבחן אפשרות לכרטיס משולב.
שמעון :אנחנו מבקשים עבודה משותפת למתג את האזור כאזור פנאי ,נופש וחוויות בראיה למרתון בשנה
הבאה גם בעיר העתיקה בעכו וגם בנהריה.
שנה טובה!
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

