
1

אשכול רשויות عنقود سلطات

גליל اجلليل
מערבי الغربي

נהריה | עכו | מטה אשר | מעלות-תרשיחא | בית ג'אן | מעלה יוסף | שלומי | חורפיש | כפר ורדים | מזרעה | פסוטה | מעיליא | תפן

סיכום שנת 2019
ותכנית עבודה 2020



2



דבר יו"ר האשכול .................................................................................................................................................................................................  4
דבר מנכ"לית האשכול ................................................................................................................................................................................ 4
חזון, יעדים ומבנה ארגוני.................................................................................................................................................................................. 5 
חזון............................................................................................................................................................................................................................ 5
היעדים הרב שנתיים............................................................................................................................................................................................ 5
מבנה ארגוני............................................................................................................................................................................................................ 5

סיכום פעילות 2019
האגף לתכנון, אסטרטגיה וחדשנות ................................................................................................................................................. 6-8
6-7 תכנון.................................................................................................................................................................................................................... 
8 חדשנות................................................................................................................................................................................................................... 
המחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזים ........................................................................................................................................ 9-10
אזור תעשיה כברי ................................................................................................................................................................................................. 9
9 תיירות...................................................................................................................................................................................................................... 
מכרזי מדף ............................................................................................................................................................................................................. 10
11-12  .............................................................................................................................................................. המחלקה לפיתוח חברתי 
מרכזי מצוינות במדעים וטכנולוגיה ................................................................................................................................................................. 11
התנדבות................................................................................................................................................................................................................. 11
תזמורת  נוער  אזורית .......................................................................................................................................................................................... 11
חצי מרתון .............................................................................................................................................................................................................. 12
13  .................................................................................................................................................................. הסביבה  לאיכות  המחלקה 
מערך ניהול פסולת אזורי ................................................................................................................................................................................... 13

תכנית עבודה 2020
14-15  ........................................................................................................................................... האגף לתכנון, אסטרטגיה וחדשנות 
15  .................................................................................................................................................................. הסביבה  לאיכות  המחלקה 
16-17  .............................................................................................................................................................. המחלקה לפיתוח חברתי 
המחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזים ............................................................................................................................................. 17
לשכת מנכ"לית ......................................................................................................................................................................................... 17
18  ......................................................................................................................................................................................... האשכול  צוות 

תוכן העניינים



4

תושבים נכבדים ותושבות נכבדות,

גליל מערבי לשנת 2019. זאת הייתה  אני גאה להציג בפניכם את סיכום פעילות אשכול רשויות 
שנה מלאה בעשייה והחוברת שבידכם מעידה על הפעילות הרבה והתרומה הגדולה של האשכול 

לנעשה באזור שלנו.

במהלך השנה טיפלנו בנושאים רבים וחשובים, שבבסיסם תפיסה כלכלית, ביניהם תחילת בניית 
מערך הפסולת האזורי ושיפור מערכות המידע בעיריות ובמועצות. שני נושאים אסטרטגיים בהם 

האשכול פרץ דרך השנה הם תכנון ומכרזים - על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא בחוברת שלפניכם.

בתחומי  ראשון  ובשלב  לתושב  בשירות  השיפור  כשנת  באשכול  מסומנת   2020 העבודה  שנת 
הרווחה, החירום והביטחון ובהמשך בתחומים נוספים.

בברכה,
יעל רון

מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי

דבר מנכ"לית האשכול

וכל בעלי התפקידים ברשויות שהם המנוע  אני מבקשת להודות לראשי הרשויות שנותנים בנו את אמונם, למנכ"לי הרשויות, הגזברים 
מאחורי כל פרויקט. תודה גדולה לעובדי האשכול המסורים שעובדים בכל יום ויום למימוש החזון ולפיתוח וקידום הגליל המערבי.

דבר יו"ר האשכול 

תושבים נכבדים,

לאחר שנה עמוסה בפעילות, אנחנו שמחים להציג בפניכם את העשייה המרובה והמשמעותית 
של אשכול רשויות גליל מערבי.

ראשית, בשנה זו הצטרפה לאשכול נהריה. הצטרפותה של עיר בסדר גודל כזה לאשכול מהווה 
נדבך משמעותי הן לעשייה היומיומית והן לתכנון ולפיתוח האזור.

הפעולות  זאת.  בחוברת  המפורטים  תחומים  במספר  מדרגה  קפיצת  עוד  השנה  עשה  האשכול 
המשמעותיות הן פועל יוצא של שיתוף פעולה בין הרשויות, שיתוף פעולה שמוכיח פעם נוספת כי 

השלם גדול מסך חלקיו.

בברכה,
שמעון לנקרי

ראש עיריית עכו ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי

אני מבקש להודות לכל ראשי הערים והמועצות באשכול ולצוות המסור של האשכול על העבודה הרבה שנעשתה השנה ומשוכנע כי לפנינו 
עוד שנה של עשייה מרובה לטובת כולנו, תושבי הגליל המערבי.                      
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אשכול רשויות גליל מערבי הינו ארגון הפיתוח האזורי, אשר פעילותו מבוססת על שיתוף פעולה וולונטרי של הרשויות המקומיות, לטובת 
שגשוג כלכלי וחברתי של הגליל המערבי על כלל שותפיו ותושביו.

מאוייש
ועדת רכשלאיוש בשנת 2020 ועדת תרומותועדת מכרזים

חזון

היעדים הרב שנתיים

מבנה ארגוני

חזון, יעדים ומבנה ארגוני

מועצת 
האשכול 

מנכ"לית
אשכול

מנהלת 
לשכה

עוזרת 
מנכ"לית

פורום
ראשי

רשויות 

גזבר/ית  מבקר/ת

רכז/ת תכנון ומידע
יועץ

משפטי
רואה

חשבון

מנהל האגף לתכנון
אסטרטגיה וחדשנות

מנהלת המחלקה
לפיתוח כלכלי, 

רכש ומכרזים

מנהל המחלקה
לאיכות הסביבה

מנהל המחלקה
לפיתוח חברתי 

מנהל/ת המחלקה
לחירום וביטחון

מפקחים/ות סביבתיים

רכז/ת חדשנות וערים חכמות

• האשכול יפתח תשתיות מוניציפאליות מקיימות, שיאפשרו לרשויות השותפות בו, לשפר את השירות שהן נותנות לתושבים.

• האשכול יוביל לשיפור באיכות הסביבה בשטחי הגליל המערבי.

• האשכול יפעל לצמצום פערים כלכליים, חברתיים ושיתוף בין מגזרי, בין רשויות האשכול.
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מה היה לנו
בשנת 2019?

ברוכה הבאה 2020!

מכרזי התקשרויות מדף
חיסכון של כ-500,000 ₪

לרשויות המקומיות

 IT מנהל מערכות מידע ושירותי
8 רשויות 

האקתון של Intel - הדרך לעיר חכמה 
עוברת במוקד העירוני

חצי מרתון הגליל 
1,500 רצות ורצים

אליפות ישראל

החלפת תאורת רחובות
6 רשויות

6,000 גופי תאורה ירוקים
חסכון של 1,750,000 ₪ לרשויות

השקת תכנית אב לתיירות 
אבירי הגליל

"זורמים לים נקי"
קמפיין הסברה וניקיון 

חופים ב-3 רשויות החוף

"אפיק מגדל ישראל"
תחרות אופני ההרים הבינלאומית הגדולה בישראל

קמפיין בערוץ יורוספורט בטלויזיה

הקמת מערך הפסולת האזורי 
12 רשויות

5 משאיות, 3 מחפרונים, 3 מיני 
מעמיס ו-3 מטאטאי כבישים

תזמורת נוער אזורית
סמינר בן 3 ימים

וקונצרט סיום חגיגי

מרכזי מצוינות למדעים וטכנולוגיה
4 מרכזים לתלמידים

1,150 תלמידים

אשכול רשויות عنقود سلطات

גליל اجلليل
מערבי الغربي
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סיכום פעילות 2019

תכנון

האגף לתכנון, אסטרטגיה וחדשנות

תכנית מתאר 
יצאנו לדרך עם מיזם תכנון חדשני ופורץ דרך – תכנית מתאר לגליל המערבי, וזאת בעקבות פרסום התכנית האסטרטגית של ממשלת ישראל 
שצופה שבשנת 2040 אוכלוסיית ישראל כמעט תכפיל את גודלה, ובהתאם תוכפל גם אוכלוסיית הגליל המערבי. תכנית המתאר תיתן מענה 
לנושאים הקשורים לגידול האוכלוסייה תוך התייחסות לאשכול לראשונה כמרחב תכנוני אחד, על שלל נכסיו ואתגריו, ותציע קריאת כיוון 

לפיתוח עתידי למען כלל רשויות האשכול ותושביהן. לתכנית חמישה עוגנים מרכזיים: מגורים, תעסוקה, סביבה, חינוך ואיכות חיים.
את התכנית מובילים משרד הבינוי והשיכון, לשכת תכנון מחוז צפון של מינהל התכנון והאשכול )בתמיכת משרד הפנים(.

צפי לסיום התכנית: דצמבר 2020.
תקציב התכנית: 5,000,000 ₪.

GIS מאגר מידע תכנוני
האשכול פועל להקמת מערכת GIS לכלל האזור, שתאפשר את איגום המידע התיכנוני של מרחב האשכול. המערכת נועדה לשמש כלי 

עזר לקבלת החלטות ולסייע לוועדות התכנון והרשויות הפועלות בתחומי האשכול.

תכנית אב לשטחים פתוחים
תכנית האב שואפת לאזן בין צרכי הפיתוח בטווח הזמן המיידי והבינוני של האזור ובין השאיפה להמשיך ולחיות בטבע הגלילי.

במסגרת התכנית בוצע סקר ניתוח מצב קיים הכולל סקירה נושאית, מפת רגישות וערכיות של השטחים הפתוחים ועוד. בנוסף, הוגדרו 
חזון, מטרות ויעדים לתכנית.

לאחרונה אומצה התכנית על ידי לשכת התכנון מחוז צפון כפיילוט ליצירת כלי אחיד לניהול השטחים הפתוחים במחוז.
שותפים להכנת התכנית: הקרן לשטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל, לשכת התכנון.

צפי לסיום התכנית: מאי 2020.
תקציב התכנית: 400,000 ₪.

שיתוף ציבור, תכנית אב לשטחים פתוחים, אפריל 2019
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חדשנות

 IT ניהול מערכות מידע ושירותי
IT-האשכול הקים ומנהל פרויקט מערכות מידע ו

ב-8 עיריות ומועצות.
הפרויקט כולל שירותי ניהול מערכות מידע )מנמ"ר(, שירותי 

טכנאות, ניהול רשתות ותמיכה טכנית מרחוק.
הפרויקט בשיתוף משרד הפנים וישראל דיגיטלית, המשרד 

לשוויון חברתי.

מטרות השירות:
← ניהול יעיל של מערכות המידע

← הוזלת עלויות בהתקשרויות עם ספקים
← הגברת אבטחת המידע ברשות

← חיזוק הרציפות התפקודית בחירום
← חיזוק הקשר עם התושב

תקציב הפרויקט: 1,400,000 ₪.  

סיכום שנת פעילות: 
IT מערכות מידע ושירותי

מה הספקנו בשנה הראשונה? 
מנהל מערכות מידע אשכולי

אשכול רשויות عنقود سلطات

גליל اجلليل
מערבי الغربي

שירותי IT שוטפים 
מוקד תמיכה טכנית  טיפול בתקלות מחשוב  תחזוקה שוטפת של שרתים ורשתות

מנמ"ר: מנהל מערכות מידע

הקמה ו/או שדרוג 
תשתיות תקשורת 

 )במבנה הרשות ורשת אחודה 
בין יחידות סמך של הרשות(

הקמת מערך דוא"ל ארגוני
הקמת מערך גיבוי הידע הארגוני 

בשרתי הרשות ובענן  
מרכזיות טלפוניות

נהלי אבטחת מידע
מערך אבטחת מידע

אנטי וירוס ארגוני
קורס מנהלי מאגרי מידע

סקר סיכונים

אתר אינטרנט
זימון תורים ותשלומים  

   דיגיטליים
טפסים מקוונים לתושב

מיפוי מערכות קיימות
כתיבת תוכניות עבודה

התייעלות ושדרוג
התקשרויות עם 

ספקי תקשורת

מה מתוכנן להמשך?

)CRM( מערכת תיק תושב

)GIS( מערכת מידע גיאוגרפי אזורי

מערכות לניהול ידע ארגוני

מוקד רואה אזורי

מערכת לניהול מרחב תיירות דיגיטלי

אשכול רשויות גליל מערבי שואף לשפר את השירותים המוענקים 
לתושבים בגליל המערבי. שירותים דיגיטליים טובים יסייעו לשלטון 

המקומי להפוך את הקשר ההדדי בין התושב  לרשות לנוח ויעיל, 
וישפיעו באופן ישיר על איכות החיים של התושבים. 

לפני כשנה, הקמנו מערך ניהול מערכות מידע אזורי, בתמיכת משרד 
הפנים וישראל דיגיטלית, והתחלנו פעילות לשיפור התשתיות 

והדיגיטציה ברשויות האשכול. שיפור הדיגיטציה מגביר את פריון 
העבודה ברשות, מייעל תהליכים בירוקרטיים מנגיש מידע ושירותים 

לתושבים.  בראיה אזורית, מהלך של שיפור הדיגיטציה מעודד צמיחה 
כלכלית, מצמצם פערים חברתיים ומאפשר הזדהות התושבים עם האזור. 

הרשויות השותפות:
עכו • מעלות תרשיחא • מטה אשר • מעלה יוסף • בית ג'אן

כפר ורדים • מעיליא • מגדל תפן

התייעלות אנרגטית - החלפת תאורת רחובות
האשכול השלים השנה התקנה של כ-6,000 גופי תאורה מסוג לד, הכוללים בקר חדשני המאפשר שליטה מרחוק על תאורת הרחובות. 
הפרויקט בוצע בעכו, מטה אשר, בית ג'אן, מעיליא, פסוטה ומגדל תפן. הפרויקט הביא לצמצום של כ-60% בצריכת האנרגיה של תאורת 

רחובות. חיסכון בגובה של 1,750,000 ₪ בשנה וחיסכון של 2,400 טון פליטות גזי חממה. הפרויקט בשיתוף משרד הכלכלה.

תקציב הפרויקט: 7,200,000 ₪.

 Intel - AI for Social Good האקתון
האשכול השתתף בהאקתון היוקרתי של Intel בנושא:

.AI for social good
בהאקתון השתתפו שלושה אתגרים: הראשון - משרד ראש הממשלה, השני בית חולים שיבא תל השומר, והשלישי - אנחנו!

האתגר שהצבנו למשתתפים: כיצד ניתן לעזור לרשויות המקומיות להיות פרואקטיביות, על ידי חיזוי אירועים עתידיים, בעזרת ניתוח של 
נתוני עבר?

הפרויקט בשיתוף מוקדי נהריה, עכו ומטה אשר.

מתוך האקתון Intel - AI for Social Good, נובמבר 2019
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אזור תעשיה כברי
בהובלת מ.א. מטה אשר ורשות מקרקעי ישראל ובשיתוף משרד הכלכלה ולשכת התכנון מחוז צפון אנו נמצאים בהכנות לקראת תכנית 

מפורטת לאזור התעשייה החדש בצומת כברי. 
אזור התעשייה צפוי לכלול 5,000 מקומות עבודה חדשים ואיכותיים. שלב התכנון כולל תסקיר השפעה על הסביבה, פרק תחבורה וכן 

אפיון אסטרטגי. 

תיירות

השקת התכנית האסטרטגית
לתיירות הגליל המערבי

הפנים  משרד  ועם  באזור  התיירות  בארגוני  שותפינו  עם  השקנו 
והתיירות, את התכנית האסטרטגית לתיירות הגליל המערבי.

נבחר  ובהתאם  הרלוונטים  היעד  קהלי  פולחו  התכנית  במסגרת 
המיתוג - אבירי הגליל.

נבחרו מספר פרויקטים ליישום ובהם דרכי תיירות, מועדון ה-100, 
כרטיס אזורי, ומאפיינים דיגיטליים של הפרויקטים ועוד.

המחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזים

"אפיק מגדל ישראל"
מהדורת "אבירי הגליל" של תחרות האופניים הבינלאומית לרכיבת שטח של המותג Epic Israel, התקיימה 4 ימים בגליל המערבי. 

ביורוספורט,  תקצירים  כולל  הספורט,  בערוצי  שודרה  התחרות  מדינות.  ואלופות  אלופי  ובהם  רוכבים  כ-1,000  השתתפו  בתחרות, 
בתמיכת משרד התיירות. 

מתוך כנס השקת התכנית האסטרטגית, ינואר 2019

מתוך "אפיק מגדל ישראל" , ספטמבר 2019



10

)רגולציה( שביצענו בשנת 2018, בהובלת משרד הפנים, פיתחנו שירות חדש לרשויות המקומיות,  בעקבות שינוי החקיקה והאסדרה 
של מכרזי התקשרויות מדף. המחלקה מפרסמת מכרזים לפי הצרכים שמזהה האשכול ו/או הרשויות. בסוף ההליך המכרזי, המוצר הוא 

"מכרזי התקשרויות מדף" זולים וזמינים לטובת הרשויות המקומיות. 
פורסמו 8 מכרזים שהביאו לחיסכון של כ-500,000 ₪ לרשויות המקומיות.

במקביל פיתח האשכול תוכנה לניהול המכרזים והרכש - "אשכולית", אשר תרכז את המידע ותעזור לאשכול ולרשויות לנהל את תהליך 
ההזמנה, הביצוע, התשלום והמעקב אחרי עסקאות במסגרת התקשרויות מדף אלו. 

מכרזי התקשרויות מדף

הזדמנויות
רשויות מקומיות החברות באשכול

קיצור
זמנים

הוזלת עלויות
דמי ניהול
מופחתים

פישוט 
בירוקרטיה

ועדות רכש
ועדות מכרזים

אפשרות
להשפיע

על אופי המכרז
והחוזים

הרחבת 
אפשרויות 
להתקשרות

BENCHMARK
איגום 

משאבים
ייעוץ מקצועי
יועץ משפטי
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מרכזי מצוינות במדעים וטכנולוגיה 
הזדמנות  שונים באשכול. מרכזי המצוינות מהווים  מוקדים  לראשונה מרכזי המצוינות, בשיתוף משרד החינוך, בארבעה  השנה פעלו 
ובינוי חדרי בריחה,  וידע במגוון רחב של נושאים הנוגעים למדעים וטכנולוגיה: רחפנים, תכנון  מיוחדת להקנות לילדי האשכול כלים 
מדעים וטכנולוגיות, הנדסת תוכנה ועוד. מרכזי המצוינות פנו לילדים בגילאים 10 ועד 18, והתקיימו במוסדות אקדמיים כמו מכללת גליל 
מערבי ובבתי-הספר עצמם. גם בשנה הקרובה נמשיך עם הפעילות במרכזי המצוינות, והשנה יתווסף דגש של רב-תרבותיות והיכרות 

בין ילדים ונערים מקבוצות שונות בחברה הישראלית. 

תקציב הפרויקט: 1,500,000 ₪.

המחלקה לפיתוח חברתי

התנדבות

בגליל  הראשון  תרבותי  הרב  המוסיקה  סמינר  התקיים  השנה 
המנגנים  נוער  ובני  ילדים  כ-70  ימים  שלושה  במשך  המערבי. 
ובית  מזרעה  מעלות-תרשיחא,  אשר,  במטה  המוזיקה,  במרכזי 
משותפת.  ונגינה  למידה  להכרות,  פעמים  מספר  נפגשו  ג'אן, 
לסיום התקיים קונצרט חגיגי. הפרויקט מאפשר לנגנים הצעירים 
הכרות עם סגנונות וכלי מוזיקה מגוונים, השתתפות בכיתות אמן 

והיכרות עם תרבויות נוספות – כולן מהגליל!

הפרויקט בשיתוף "תקווה ישראלית" של בית הנשיא. 

תקציב הפרויקט: 60,000 ₪.

תזמורת נוער אזורית

מתוך מפגש שולחנות עגולים למתנדבים – אפריל 2019

מתוך קונצרט סיום בקשת אילון, יולי 2019

על- יחדיו  חברו  המקומיות  ברשויות  התנדבות  ורכזי  מנהלי 
מובילים מרשויות  מנת לקדם הנושא ברמה האזורית. מתנדבים 
באזור.  ההתנדבות  תחום  לתכנון  חשיבה  מפגשי  קיימו  האשכול 
מניסיונם  שחלקו  משתתפים  עשרות  הגיעו  בנושא  שיא  לאירוע 
תגובש  אלו  מפגשים  בעקבות  ההתנדבות.  בתחום  ורעיוניתיהם 

תכנית עבודה משותפת.
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זאת השנה הרביעית ברציפות שאנו מקיימים את אירועי חצי מרתון הגליל, בשיתוף משרד התרבות והספורט. אירוע שהתחיל כיוזמה 
רצים  ועממיים:  תחרותיים  מקצים,  במגוון  חלק  לקחו  הארץ  ומכל  מהגליל  שהגיעו  רצים  כ-1,500  למסורת.  והפך  קהילתית  מקומית 
מקצועיים, קבוצות בתי-ספר, משפחות וכאלה שפשוט אוהבים לרוץ, בטח במקום היפה בארץ. השנה, לראשונה, הוכר המרוץ כתחרותי 

על-ידי איגוד האתלטיקה כאליפות ישראל! דבר שהביא לבואם של רצים מהשורה הראשונה.
במרוץ לקחו חלק גם ראשי רשויות, מנכ"לים, נציגים ממשרדים ממשלתיים ואוהבי גליל אחרים.

בשנת 2020 אנו מתעדים לקיים לראשונה את מרתון הגליל המלא )42.2 ק"מ(.

חצי מרתון

מתוך חצי מרתון הגליל, נובמבר 2019
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מערך ניהול פסולת אזורי 

המחלקה לפיתוח סביבתי

איסוף, פינוי והטמנת פסולת מעורבת-ביתית
השנה הצטרפו 12 רשויות למערך המשותף. 

הרשויות נהנות משירותים איכותיים ומחיסכון בעלויות ההטמנה של כ-1,700,000 ₪ בשנה.
דחס,  משאיות  אצירה(,  )כלי  פחים  מאות  הכולל  רכש  בוצע  הסביבה  להגנת  המשרד  ובתמיכת  האזורי  הפסולת  מערך  הקמת  במסגרת 

מחפרונים וכלי צמ"ה שונים ורכבי טיטוא )טיאוט( כבישים בסך של 14,000,000 ש"ח.

איסוף, פינוי והטמנת פסולת יבשה-גושית
השירות כולל פיקוח ומביא לחיסכון של מאות אלפי שקלים עבור 
בשטחי  מפגעים  מניעת   – חשוב  פחות  ולא  האשכול  רשויות 

הרשויות ובשטחים הפתוחים.

מתוך "זורמים לים נקי" ניקיון מתחת למים, אוגוסט 2019
פרויקט קיץ - "זורמים לים נקי"

וניקיון  שימור  בנושא  והסברה  פרסום  הכולל  הים  בחופי  פרויקט 
 3 של  פעולה  בשיתוף  נעשה  הפרויקט  המערבי.  בגליל  הים  חופי 
ובתמיכת  אשר  ומטה  עכו  נהריה,  המערבי:  בגליל  החוף  רשויות 

המשרד להגנת הסביבה.
באירוע לקחו חלק גם עשרות מתנדבים, ארגונים ועמותות ובהם 

צוללנים אשר ביצעו ניקיון במים.

כלי צמ"ה של המערך האזורי בעבודה במעלות-תרשיחא, אפריל 2019
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זמן ביצועשותפיםנושא

רמ"י הקרן לשטחים פתוחים, מטה אשר, מזרעה, סיום תכנית אב לשטחים פתוחים
הוועדה המחוזית 

רבעון ראשון

כל השנהמשב"ש, לשכת התכנון מחוז צפון, רשויות האשכולקידום תכנית מתאר אזורית

משרד הכלכלה, לשכת תכנון מחוז צפון , רמ"י,קידום אזור תעשייה אשכולי
רשויות האשכול

כל השנה

כל השנהמשרד התחבורה, יפה נוף, רשויות האשכולקידום תשתיות תחבורה במרחב האשכול

כל השנה ישראל דיגיטלית, מהנדסי ועדות, מנמ"רים ברשויותהקמה והטמעת מערכת GIS לניהול הידע האזורי 

קידום תוכניות לאומיות עם משרדי הממשלה 
ורשויות לאומיות )מערכות גז, סיבים אופטיים 
שדה תעופה, מתקן להשבת אנרגיה מפסולת(

כל השנהמשרד האנרגיה, משרד התחבורה

רבעון שלישיטכניוןקידום אולפן "תכנון אשכולי" בטכניון

יצירה והטמעה של שיח תכנוני משתף וחשיבה תכנונית אזורית, למען צמיחה מאוזנת ובת קיימא של רשויות האשכול. 

תכנון 

תכנית עבודה 2020

האגף לתכנון, אסטרטגיה וחדשנות

פיתוח והובלת מנועי צמיחה כלכליים, סביבתיים וחברתיים לטובת שיפור איכות חיי תושבי אשכול גליל מערבי, תוך שימוש בכלים 
חדשניים ותכנון מבוסס ידע.

תקציב בשוטף: כ-32,000,000 ₪. 
תקציב פרויקטים: כ-41,000,000 ₪.
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ייעול השירות ברשויות המקומיות בכלים דיגיטליים 

אסטרטגיה וחדשנות

זמן ביצועשותפיםנושא

בניית מערכת האשכולית לניהול התקשרויות 
מדף ומכרזי אשכול

ישראל דיגיטלית, המשרד לשווין חברתי, משרד הפנים, 
רשויות האשכול

יתבצע לאורך כל השנה

הפעלת  שירותי מנמ"ר ושירותי IT בלפחות
8 רשויות

ישראל דיגיטלית, המשרד לשווין חברתי, משרד הפנים, 
רשויות האשכול

כל השנה

שיפור אבטחת המידע והשרידות הארגונית של 
הרשויות המקומיות

ישראל דיגיטלית, המשרד לשווין חברתי, משרד הפנים, 
רשויות האשכול

כל השנה

ישראל דיגיטלית, המשרד לשווין חברתי, עמותות הקמת מרחב תיירות דיגיטלי
התיירות, רשויות האשכול

רבעון רביעי

פיתוח פלטפורמות המאפשרות קישוריות 
במרחב האשכול

ישראל דיגיטלית, משרד לשוויון חברתי, משרד 
התחבורה, משרד הכלכלה

רבעון רביעי

מיצוב האשכול כגוף מוביל דיגטציה - קיום כנס 
ארצי בנושא דיגיטציה בשלטון המקומי

ישראל דיגיטלית, משרד הפנים, רשויות האשכול, 
רשויות מקומיות בישראל, מפע"מ

רבעון רביעי

התייעלות אנרגטית - החלפת תאורת רחובות
צמצום פליטות גזי חממה והוזלת הוצאות האנרגיה.

זמן ביצועשותפיםנושא

ניטור פליטות הגזים - 35% מתקציב הוראת 
מנכ"ל 4.41 משרד הכלכלה

רבעון רביעיכלל הרשויות שהיו שותפות לפרויקט, משרד הכלכלה

שיפור איכות הסביבה והשירותים המוניציפליים בתחום פינוי, מחזור והטמנת פסולת ברשויות האשכול.

זמן ביצועתכניתנושא

יתבצע לאורך כל השנה  רכש ציוד בכ-41 מלש"חהמשך הקמה וניהול מערך פסולת אזורי

יתבצע לאורך כל השנה  ניהול מערך איסוף ופינוי פסולת יבשה כולל פתרון קצה

יתבצע לאורך כל השנה  ניהול מערך איסוף ופינוי פסולת מעורבת

בחינת כדאיות להפעלת אתר קצה לקליטה ומיון פסולת אתר קצה לטיפול ומיון פסולת יבשה
יבשה, גזם, גושית ובניין. מענה אזורי לרשויות האשכול 

ליצירת חיסכון כלכלי וצמצום כמויות ההטמנה.

רבעון שני

כל השנהבהתאם לפרויקטי המחלקהפרסום והסברה

יצירת שת"פ לפעילות אכיפה אזורית עם גורמיהקמת מערך אכיפה 
אכיפה שונים

רבעון שלישי

המחלקה לאיכות הסביבה
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שיפור וקידום איכות חיי תושבי אשכול גליל מערבי בתחומי החינוך, הרווחה, הקהילה, התרבות, הספורט והפנאי תוך הובלת מנהיגות 
מתנדבת וחיזוק עוצמות קיימות בקהילה.

קהילה ורווחה

המחלקה לפיתוח חברתי

רווחה
פיתוח שירותים חדשים לתושבים ואיגום משאבים קיימים.

חינוך

זמן ביצועשותפיםנושא

הקמה והפעלה של מרכז שירות משלים 
למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים

רבעון שלישימשרד הרווחה

פיתוח פעילויות פנאי וספורט  רב-נכותי: 
הגשת מכרז והפעלה

רבעון רביעימשרד הרווחה

מיסוד תחום הרווחה תחת האשכול כגורם 
מרכזי: קבלת סמל רשות בחינת ההתכנות 

לקבלת תקן לעו"ס אשכולי 

רבעון שלישימחוז צפון במשרד הרווחה

רבעון שנירשויות האשכול, נפת עכו במשרד הרווחהקידום הקמת מרכזי קשר לחברה הערבית

הקמת "הגלגליל" - שירות אזורי נייד למיצוי 
זכויות ולהנגשת מידע ושירותים חיוניים לתושבי 

הגליל

רשויות מקומיות ומחלקות הרווחה ברשויות; משרד 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; שי"ל – 

שירות ייעוץ לאזרח; רשות המיסים/מס הכנסה; 
ביטוח לאומי; רכזי רווחה בישובים; קופות החולים; 
פילנתרופיה; סיוע משפטי;משרד המשפטים; מרכזי 

הצעירים

לאורך השנה

רבעון רביעימשרד הרווחה, המשרד לשוויון חברתיקידום מרכזי חוסן קהילתי לשגרה ולחירום

גיבוש צוות רווחה – מפגשים הכוללים לימוד 
והעשרה

כל השנהמנהלי המחלקות

התנדבות
קידום ופיתוח ההתנדבות והסולידריות באזור.

זמן ביצועשותפיםנושא

הטמעת ערך ההתנדבות בבתי-הספר בשיתוף 
והובלת צוות מתנדבים

רבעון ראשוןצוות מתנדבים ומנהלי מחלקות החינוך

כל השנהצוות מתנדבים וכלל צוותי הפיתוח החברתי באשכולהגדלת מעגל המתנדבים וקיום כנסים והכשרות 

פיתוח שירותים חדשים לילדי האשכול ואיגום משאבים קיימים.

זמן ביצועשותפיםנושא

משרד החינוך. כלל הרשויות השותפות. מרכזים ב: עכו, הפעלת מרכזי מצוינות לתלמידים
מטה-אשר, מעלות-תרשיחא

רבעונים ראשון-שלישי

פיתוח תחום החינוך הבלתי-פורמלי: בניית צוות 
מקצועי, מיפוי והגדרת יעדים

לאורך השנהמנהלי מחלקות החינוך 

משרד להגנת הסביבה, מחלקה לאיכות סביבה גיבוש תוכנית חינוכית לחיזוק ערך שמירת הטבע 
באשכול, מנהלי בתי הספר, מחלקות החינוך

רבעון שלישי

גיבוש צוות חינוך - מפגשים הכוללים
לימוד והעשרה

לאורך כל השנהמנהלי מחלקות החינוך 
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מוזיקה, ספורט ופנאי 

זמן ביצועתכניתנושא

רבעון רביעיתכנון וביצוע מרתון הגלילמיתוג הגליל המערבי כמרחב לספורט

כל השנהקידום שותפות כדורעף גליל-מערבי

רבעון שלישיאפיק ישראל - הגדלת מעגלי השותפים והמשתתפים

כל השנהייזום אירועיי ספורט אזוריים

סמינר מוסיקה רב-תרבותי בקיץ ומפגשים נוספים יצירת מרחב מוזיקלי גדול ועשיר
במהלך השנה

רבעון ראשון ושלישי

רבעון רביעיגיוס כספים לשנת 2021

פיתוח תחום המוסיקה בראייה אזורית - מתן מענים 
חדשים

רבעון שלישי

המחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזים

פיתוח כלכלי של האזור, המהווה שירות יעיל שמביא לחיסכון ולהגדלת הכנסות עבור האשכול ורשויות האשכול.

זמן ביצועשותפיםנושא

יצירת בנק מכרזים איכותי עם הוזלת מחירים 
משמעותית

במהלך כל השנהאחראי רכש ברשויות

רבעון ראשוןרשויות האשכולמערכת לניהול קולות קוראים

הגדלת המעגלים השותפים ופיתוח תכניות חדשות.

התקשרויות מדף

זמן ביצועשותפיםנושא

רבעון רביעיארגוני תיירות מקומיים, חברות כלכליות ברשויותיישום התוכנית האסטרטגית

רבעון שנירשויות האשכולמשלחת למידה לחו"ל

רבעון רביעימשרד התיירותקמפיין שיווק הגליל באירופה

תיירות
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הצעת תקציב 20192020הכנסות

 6,504,519 ₪ 6,619,629 ₪משרד הפנים

 569,482 ₪ 476,392 ₪דמי חבר

 22,285,140 ₪ 18,932,943 ₪השתתפות הרשויות בפרויקטים

 261,800 ₪משרד הגנת הסביבה

 1,500,000 ₪ 1,507,000 ₪משרד החינוך

 253,440 ₪ 388,440 ₪רשות מקרקעי ישראל

 400,000 ₪ 300,000 ₪משרד הרווחה

 400,000 ₪הרשות לפיתוח הגליל

 170,000 ₪הכנסות על שירותים מאשכול גליל מערבי בע"מ

 405,000 ₪ 40,000 ₪הכנסות עצמיות אחרות - דמי ניהול 

 32,349,381 ₪ 28,664,404 ₪סה"כ הכנסות

הצעת תקציב 20192020הוצאות

 2,391,492 ₪ 1,986,628 ₪הנהלה וכלליות

 2,491,075 ₪ 2,067,515 ₪אגף תכנון אסטרטגיה וחדשנות

 1,194,410 ₪ 1,408,525 ₪יחידת תכנון ומידע

 21,459,367 ₪ 18,579,236 ₪מחלקה לאיכות סביבה

 2,628,139 ₪ 2,981,500 ₪מחלקה לפיתוח חברתי 

 772,465 ₪ 541,000 ₪מחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזים

 1,000,000 ₪ 1,100,000 ₪חירום וביטחון

 31,936,948 ₪ 28,664,404 ₪סה"כ הוצאות

 412,433 ₪רווח / הפסד בחברה בע"מ

רווח / הפסד באיגוד ערים

אשכול רשויות גליל מערבי  ///  הצעת תקציב משולבת - איגוד ערים וחברה בע"מ
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צוות האשכול

וופא 
טאפש

יעל רון

טל כהן יפתח
לנדאו

ארז 
אליאס

אורי צ'רלס 
פרידלנד

עדי
אוזדובה רימא

עבד

yael@wegalil.org.ilמנכ"לית האשכוליעל רון

tal@wegalil.org.ilמנהל האגף לתכנון, אסטרטגיה וחדשנותטל כהן

yiftach@wegalil.org.ilרכז תכנון ומידעיפתח לנדאו

erez@wegalil.org.ilמנהל המחלקה לאיכות הסביבהארז אליאס

wafaa@wegalil.org.ilמנהלת המחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזיםוופא טאפש

ori@wegalil.org.ilמנהל המחלקה לפיתוח חברתיאורי צ'רלס פרידלנד

adi@wegalil.org.ilעוזרת מנכ"ליתעדי אוזדובה

eshkol@wegalil.org.ilמנהלת לשכה רימא עבד
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