
2020 | סיכום חצי שנתי – אשכול רשויות גליל מערבי

תושבות ותושבים נכבדים, 
משבר הקורונה מעמיד בפני העולם כולו אתגרים חדשים ולא מוכרים. אני גאה בעמידה ובאיתנות של תושבי הגליל המערבי, 

חבריי ראשי הערים והמועצות והשלטון המקומי בכלל בתקופה זו.
במשבר הנוכחי, השלטון המקומי הוכיח שהוא המרכיב החיוני והדומיננטי ביותר בשמירה על איכות חיי האזרחים בתחומי 
הרווחה, מתנדבים, הפגת בדידות, מניעת אלימות ושמירה על החיים בכלל. משבר הקורונה מדגיש את הנחיצות בהשקעה 
יצירת מענים נוספים לעתות  בשלטון המקומי ביחס לתושבים ולשירותים, אך גם בהמשך קידום התפיסה האזורית למען 

חירום ושגרה.
כמו הרשויות המקומיות כך גם האשכול האזורי שלנו נערך בזמן קצר מאוד למתן מענים ושירותים למצב החירום החדש, כפי 

שתוכלו לקרוא בדיווח החצי שנתי של שנת 2020 שלפניכם.
אני מבקש להודות לחבריי, ראשי הרשויות והמועצות ולצוות האשכול, על הכוח והעמידה באתגרי התקופה האחרונה. ביחד 

כולנו נמשיך לפעול לקידום האזור תוך שמירה על ההנחיות ובריאות התושבים.

דבר יו"ר האשכול

בברכה,
שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו

ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי
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אשכול רשויות عنقود سلطات

גליל اجلليل
מערבי الغربي



מכרזים לא משאירים על המדף

 IT ניהול מערכות מידע ושירותי
בשנים האחרונות גברה המודעות לשמירה על המידע הדיגיטלי הרגיש הקיים במערכות בכלל ובמערכת הציבורית בפרט. 
לאור כך קיימנו קורס ממוני אבטחת מידע לנציגי הרשויות המקומיות באשכול בשיתוף מינהל לחרום וביטחון, אגף הסייבר 

של משרד הפנים.

האגף לתכנון, אסטרטגיה וחדשנות

מכרזי התקשרויות מדף
ומכרזי מסגרת

מסייעים  אשר  המכרזים  בתחום  להוביל  ממשיכים  אנו 
המקומיות.  לרשויות  העלויות  והוזלת  השירותים  בשיפור 
השנה מומשו מכרז תשתיות תקשורת, מכרז ליסינג רכבים, 
מכרז מיכון משרדי ומכרז דלקים. מכרזים נוספים שפורסמו 
משרדי  ציוד  לאספקת  מכרז  הם   2020 במהלך  וימומשו 

ומכרז מסגרת לתחזוקה או הקמת תשתיות ציבוריות.

yiftach@wegalil.org.il • 052-3749478 :לפרטים נוספים יפתח לנדאו, רכז תכנון ומידע

שירותים בסיסיים במימון האשכול

מערכת GIS אשכולית
כל המידע המרחבי במקום אחד

שירותים נוספים בתשלום

מידע

צפייה בנתונים 
מרחביים בתחום 

האשכול

תחקור, תשאול 
וקומפילציות 

של כל המידע האשכולי 
והמידע הרשותי

ניהול המידע בתחום הרשות 
עריכה והוספה של מידע ושכבות 

גם ממכשיר נייד

הקמת מערכת GIS פנימית
 5 אפליקציות רשותיות

* למורשי גישה ולצורכי הרשות בלבד
*במחיר של: 3,455 ₪ כולל מע"מ )לפני מו"מ(

מערכת GIS פנימית 
למורשי גישה ולצורכי הרשות בלבד

אפליקציות לדוגמא: גבייה )הצלב בין סקר ארנונה והכנסות(  |  חינוך )תפוסה וצפי(

התאמת האפליקציות 
תערך יחד עם 

הרשות המקומית

מוקד חירום למשבר הקורונה
עם פרוץ משבר הקורונה הפעלנו מוקד חירום עבור מזרעה, מעיליא ופסוטה. במוקד נענו שאלות התושבים הנוגעות לשעת 

משבר בנושאי חירום, רווחה ועסקים. 

GIS מאגר מידע גיאוגרפי
איסוף  שמאפשרת   ,)GIS( גיאוגרפי  מידע  מערכת  הקמנו 
וניתוח מידע מרחבי והצגתו על גבי מפת האשכול. מערכת זו 
תשפר את היכולת לקבלת החלטות אסטרטגיות מושכלות 
המקומיות,  הרשויות  עם  ושותפות  ובשילוב  אזורית  ברמה 

משרדים ממשלתיים וגורמים נוספים. 

המחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזים

תיירות - קמפיין חופשה בגליל המערבי
והאטה בהכנסות. לקראת חודשי הקיץ העלנו  נפגעו מביטולים  בעקבות משבר הקורונה עסקי התיירות בגליל המערבי 
לאוויר קמפיין דיגיטלי "חופשה בגליל מערבי", בשיתוף צוות תיירות ובהובלת יושב ראש הצוות וראש עיריית נהריה, רונן 

מרלי. בקמפיין הארצי ובאתר מפורסמים כ-150 עסקים בתחומי הלינה, קולינריה ואטרקציות מהאזור.

בקרו באתר התיירות חופשה בגליל המערבי

https://we-galilee.com


מחלקת איכות סביבה

Epic ישראל 2020
היוקרתית  שטח  אופני  רכיבת  שתחרות  השנייה  השנה  זו 
מדורגת  התחרות  המערבי.  בגליל  תתקיים  ישראל   Epic
מהארץ  רוכבים  מאות  ומושכת  בעולם  הרביעי  במקום 
שטח.  ברכיבת  עולם  אלופי  כולל  להשתתף,  ומהעולם 

התחרות תתקיים ב-14-17.10.2020.

מערך ניהול פסולת אזורי 
מערך סביבתי לטיפול בפסולת

והטמנת  לאיסוף  מעלות-תרשיחא  עיריית  הצטרפה  השנה 
פסולת יבשה. עיריית נהריה ומועצה מקומית בית ג'ן הצטרפו 
יוצבו  בקרוב  ביתית.  פסולת  של  המשותף  ההטמנה  להסכם 
ודיוק  שקילה  לטובת  גשר  מאזני  במרחב  נקודות  במספר 

כמויות הפסולת.

תוכנית ההשקעות
במסגרת תמיכה כספית מצד המשרד להגנת הסביבה לשם 
המקומיות,  ברשויות  פסולת  ופינוי  לאיסוף  תשתיות  שדרוג 

הושקעו עד כה למעלה מ-14 מיליון ₪. 

פעילות במשבר הקורונה
במחירים  מיגון  ציוד  רכישת  יזמנו  הקורונה  משבר  בעקבות 
הצטרפו  זו  יוזמה  אל  האשכול,  רשויות  עובדי  עבור  מוזלים 
עוד שישה אשכולות מרחבי הארץ. בנוסף לכך, כאות הערכה 
לעובדי מערך הפסולת של עיריית עכו ומועצה אזורית מטה 
אשר על העשייה ורציפות השירות בתקופת המשבר, חילקנו 

שי בשיתוף חברת שטראוס.

המחלקה לפיתוח חברתי

חינוך
בעקבות משבר הקורונה ייפתחו בשיתוף נהריה, מטה-אשר ומזרעה שתי קבוצות של תלמידים מצטיינים יהודים וערבים 
בקיץ  תתקיים  הפעילות  הציבור.  לטובת  למשבר  הקשורים  פתרונות  למצוא  במטרה  מתקדם,  טכנולוגי  בחינוך  שיעסקו 

ומתוקצבת ב-170,000 ₪. 

www.epicisrael.org.il :לפרטים נוספים

https://www.epicisrael.org.il/


צילומים: תמונת שער – ריטבו צלמים
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מוסיקה
תזמורת הנוער האזורית קיימה יום חזרות ומופע משותף 
עם תזמורת פולנית של נגנים צעירים שהגיעה לארץ לביקור 
בן מספר ימים, בביקור הרב-תרבותי ניתנה לכל תזמורת 
ההזדמנות לשתף ברפרטואר שלה ולבסוף התזמורות גם 

ניגנו ויצרו יחד. 

השנה יצאו 40 תלמידים משלושה מרכזי מוסיקה: מעלות-
תרשיחא, מטה-אשר ובית-ג'אן לקונצרט של הפילהרמונית 
הישראלית בחיפה לכבוד יום הולדת 250 למלחין בטהובן, 

ואף לפני ההופעה זכו לשיחה עם כנר מהפילהרמונית.

במהלך ימי סגר הקורונה הכינו 22 נגנים מהתזמורת האזורית 
יצירה משותפת, בשיטת הקלטה עצמית בבית. הנגנים 
הצעירים הקדישו את היצירה לכל מי ששוהה בסגר בשל 

מגפת הקורונה.

ביולי הקרוב יתקיים בפעם השנייה סמינר קיץ בו התזמורת 
תנגן יחד יצירות עבריות וערביות בעיבודים חדשים, הנגנים 
יתגבשו חברתית ויתארחו כל פעם בישוב אחר. בסוף הסמינר 
ייערך קונצרט חגיגי בשיתוף תוכנית תקווה ישראלית של בית 

הנשיא ומשרד הפנים.

ארגון ה-JNF יחד עם עמותת "זמן גליל מערבי" נרתמו לסיוע 
לאחר השטפון בנהריה. במסגרת זו ובאמצעות האשכול, 

נרכש ציוד וחולק בגני ילדים בנהריה.

סיוע ותרומה

יום שני
20.7.2020

אולם קשת איילון,
קיבוץ איילון

קונצרט סוף שנה
של תזמורת הנוער האזורית

הרב-תרבותית של הגליל המערבי

حفل موسيقي لنهاية العام
بمشاركة فرقة الشباب متعددة 

الثقافات يف الجليل الغربي

לחצו לצפייה ביצירה

https://www.youtube.com/watch?v=pCkv_sGCP1w

