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תושבים נכבדים ותושבות נכבדות,
ומחד  וביטחון. מגפת הקורונה פרצה  רווחה, חירום  בשנת 2020 תיכננו לשים דגש על שירותי 
בתחום  ובעיקר  תהליכים  האיצה  ומאידך  העבודה  תוכניות  את  וגם  חיינו  אורח  כל  את  שינתה 

הרווחה והחירום.

אנו מסכמים את שנת העבודה 2020 לאחר שכבר התנסנו בפועל בהקמת ובהפעלת מוקד חירום 
תוך  מרחוק,  בעבודה  המקומיות  הרשויות  בכלל  שהתנסינו  לאחר  מקומיות,  רשויות   3 לתושבי 

גישה לכלל המערכות כולל מערכות ליבה ותוך הקפדה יתרה על אבטחת מידע ועוד.

שנת 2021 מתוכננת להמשך הדגש על הנושאים הנ״ל כאשר הפרויקט הראשון שייצא לדרך הוא 
הקמת מרכז חוסן ואיתנות קהילתיים ובהמשך הקמת מוקד מוניציפלי ותפעולי. לשם כך מוקם 

בימים אלו באשכול אגף חירום וביטחון ובשבועות הקרובים נחל בהקמת אגף תפעול. 
על כך ועוד תוכלו לקרוא בדפים הבאים.

שלכם,
יעל רון

מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי

דבר מנכ"לית האשכול

דבר יו"ר האשכול 

תושבים יקרים, 
שנת 2020 הייתה שנה יוצאת דופן- בגליל המערבי, במדינת ישראל ובעולם כולו. שנה שהציבה בפני 
הרשויות המקומיות אתגרים מורכבים שכמותם לא ידענו, ואילצה את כולנו להיות יצירתיים, חזקים 
ומאוחדים במציאת פתרונות ובשיתוף פעולה. יותר מכל קודמותיה, שנת 2020 הזכירה לכולנו את 

כוחם של אחדות, התאגדות ועשייה משותפת. 

אני שמח להציג בפניכם את סיכום השנה של אשכול רשויות גליל מערבי לשנת 2020, חרף המורכבות 
והאתגרים בשנה החולפת, נוכחנו והוכחנו שהשלטון המקומי הוא הריבון המשמעותי בשטח ובעל 

היכולת לקחת אחריות ולהוביל את הרשויות אל עתיד בריא, ירוק וצודק עבור התושבים. 

השנה גייסנו מנהל אגף חירום וביטחון לאשכול. אל מול האיומים הגוברים בגבול הצפון הבנו כי גם 
בתחום הבטחון עולה השלם על סך חלקיו ובאמצעות בניית מערך חירום אזורי נוכל להבטיח כי כל 

הרשויות יהיו מוכנות לחירום וערבות זו לזו. אני מאחל לו הצלחה רבה בתפקידו החדש.

בברכה,
שמעון לנקרי

ראש עיריית עכו ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי

אני מבקש להודות לראשי הרשויות השותפים עמי בהצעדת הגליל המערבי קדימה, יחד באשכול נוכל לעמוד באתגרי שנת  2021 בתחומי 
הבריאות, הביטחון, הרווחה והשירות לתושב.

בהזדמנות זו אני מסיימת כמעט 6 שנות עבודה באשכול ומנצלת במה זו להודות לראשי הערים והמועצות שהיו לי שותפי אמת בשנים אלו 
ולצוות האשכול שבלעדיו דבר לא היה יכול להתבצע, ודאי לא בצורה המקצועית והמיטבית בה קרו הדברים. 

לֹום וְָרְדפֵהּו״. ״סּור ֵמָרע וֲַעֵשׂה טֹוב, בֵַּקּׁש ָשׁ
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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.

חזון

היעדים הרב שנתיים

מבנה ארגוני

חזון, יעדים ומבנה ארגוני

• 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.

מועצת 
האשכול 

מנכ"ל/ית
אשכול

מנהלת לשכה
עוזרת מנכ"ל

פורום
ראשי

רשויות 

מאוייש
לאיוש בשנת 2021

ועדת רכש

ועדת תרומות

ועדת מכרזים

יועץ
משפטי

רואה
חשבון

מנהל המחלקה
לפיתוח חברתי 

מנהל המחלקה
לאיכות הסביבה

מפקחת
איכות סביבה

מנהל תחום
תכנון ומידע

מנהל אגף תכנון
אסטרטגיה וחדשנות

מנהל מערכות
מידע

מנהל אגף 
חירום ובטחון

מנהלת המחלקה
לפיתוח כלכלי, 

רכש ומכרזים

מנהל/ת 
מוקד

מוקדנים מפקח/ת
איכות סביבה

מנהל/ת אגף 
תפעול

צוות תמיכה 
טכנית

מנהל/ת
מרכז חוסן

רכז רשויות 
מצטרפות

מנהל/ת תחום כספים

אשכול רשויות عنقود سلطات

גליל اجلليل
מערבי الغربي
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מה היה לנו בשנת 2020?

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

מכרזים לא משאירים על המדף

מיחזור

הטמנה

מיון פסולת

תכנון
 GIS השקת מערכת

אשכולית

תיירות בצל קורונה
 200 עסקים 

באתר התיירות 
"חופשה בגליל מערבי"

מחלקה לפיתוח 
חברתי 
גיוס תקציב 
להקמת מרכז 
חוסן ואיתנות 
אזורי

מחלקת 
פיתוח כלכלי
9 התקשרויות

מדף חדשות 
עבור הרשויות 
וחיסכון של עשרות 
אלפי שקלים

מתכונת שרות מחשוב
באשכול רשויות גליל מערבי

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לחוג לקוחותינו 
באמצעות אשכול רשויות גליל מערבי.

חברת אופק חדש תעשה הכל כדי לתת לכם שירות 
מקצועי עם חיוך.

שירות ותמיכה מרחוק
מענה בתוך 30 דקות מפתיחת קריאת שירות.

הגעה לאתר הלקוח במקרה של תקלה משביתה קריטית
תוך 2 שעות מפתיחת קריאת שירות.

הגעה לאתר הלקוח במקרה של תקלה לא משביתה
שלא ניתן לטפל בה מרחוק

תוך 24 שעות מפתיחת קריאת שירות.

אשכול רשויות عنقود سلطات

גליל اجلليل
מערבי الغربي

Help Desk שרות
מרכז תמיכה מרחוק

להלן 3 דרכים בהן ניתן
לפתוח קריאת שירות:

לקריאות בשגרה
טלפון: 04-9585354 

לקריאות דחופות וקריטיות בלבד
)כמו השבתת מערכת( מעבר לשעות העבודה

טלפון: 054-2454822 
כל פניה אחרת לא תענה

פניה טלפונית

חדש  אופק  של  השרות  מוקד  לטיפול  יופנו  שרות  קריאות   •
מרחוק  לטיפול  ניתנת  אינה  והקריאה  במידה  מרחוק.  לטיפול 

יתואם טכנאי שיגיע אליכם לטיפול.
היעיל  המענה  את  לתת  מנת  על  כי  למדים  אנו  העבר  מניסיון   •
ביותר, חשוב מאוד, במעמד פתיחת הקריאה לתת כמה שיותר 
לא  המחשב  לרשום  במקום  לדוגמא:  התקלה.  אודות  פרטים 
 / נדלק  לא  המחשב  הספציפית:  התקלה  את  לציין  יש  עובד, 

המחשב איטי / נתקע וכו'.
• מומלץ תמיד להשאיר טלפון נוסף שבו ניתן להשיג את פותח 

קריאת השירות.

הערות כלליות

מועדי השרות 
• ניתן לפנות לקריאות שרות למשרד בימים ראשון עד חמישי 

בין השעות: 8:30 - 17:00
• קריאות שרות באמצעות הפורטל או דוא"ל ניתן לפתוח 

יטופלו  העבודה  למועדי  מעבר  שיפתחו  קריאות  שעה.  בכל 
ביום העסקים למחרת.

זמני תגובה

שליחת פניה לשירות בדוא"ל
services@new-ofek.co.il

דוא"ל ישיר
לשירות תמיכה

קריאת שירות
בפורטל החברה

 לפתיחת קריאה באמצעות הפורטל 
 לחץ לפתיחת קריאת שירות ישירה 

egm1234 :קוד כניסה
ניתן לשמור את הקישור במועדפים של

 דפדפן האינטרנט.
במקרה של בעיות באינטרנט של הרשות, ניתן 
לפתוח את הקריאות בעזרת הטלפון הסלולרי.

 מנהל מערכות 
 IT מידע ושירותי
 שנה שלישית 
לפרויקט מנהל 
מערכות מידע 
ברשויות, 8 רשויות 
מקבלות שירותים

 רכישת ציוד להקמת 
מערך ניהול פסולת אזורי
 15 רכבים לטיפול בפסולת, 
11 כלי צמ"ה, 8 רכבי טיאוט 

ו-1 דחסן נתיק.
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סיכום פעילות 2020

תכנון

האגף לתכנון, אסטרטגיה וחדשנות

תכנית אב גליל מערבי  
הכפלת  אתגר  עם  להתמודד  נועדה  המערבי  לגליל  אב  תכנית 
 .2040 שנת  עד  המדינה  נערכת  אליו  בישראל,  האוכלוסייה 
האב  תכנית  מתקדמים.  בשלבים  ונמצאת  לדרך  יצאה  התוכנית 
תיתן מענה לנושאים הקשורים לגידול האוכלוסייה תוך התייחסות 
ואתגריו,  נכסיו  שלל  על  אחד,  תכנוני  כמרחב  לראשונה  לאשכול 
האשכול  רשויות  כלל  למען  עתידי  לפיתוח  כיוון  קריאת  ותציע 
תעסוקה,  מגורים,  מרכזיים:  עוגנים  חמישה  לתכנית  ותושביהן. 

סביבה, חינוך ואיכות חיים. 
מחוז  תכנון  לשכת  והשיכון,  הבינוי  משרד  מובילים  התכנית  את 

צפון של מינהל התכנון והאשכול )בתמיכת משרד הפנים(.

צפי לסיום התכנית: מרץ 2021.
תקציב התכנית: 5,000,000 ₪.

תכנון משותף באשכול
מהו המנגנון המיטבי לניהול תכנון אזורי?

בשאלה זו אנו עוסקים במסגרת מחקר משותף עם משרד הפנים. במסגרת זו רואיינו מהנדסי הרשויות המקומיות, אנשי ועדות התכנון, 
בעלי תפקידים במשרד הפנים ועוד. בעזרת המחקר, שהוא ראשון מסוגו בארץ, ניתן יהיה לבצע תכנון מרחבי בגליל המערבי ולבנות עתיד 

משותף יחדיו.

צפי לסיום התכנית: אפריל 2021.
תקציב התכנית: 400,000 ₪.

 GIS מאגר מידע תכנוני
של  התיכנוני  המידע  איגום  את  מאפשרת  המערכת  בארץ,  הראשונה  האשכולית   )GIS( הגיאוגרפית  המידע  מערכת  את  השקנו  השנה 
כל האזור והצגתו על גבי מפה תוך הצלבת נתונים מגורמים שונים. בעזרת מפה זו יוכלו צוותי האשכול ועובדי הרשויות לקבל החלטות 

מבוססות ידע ונתונים.

תקציב התכנית: 300,000 ש"ח

יום שני 17:00 - 18:30 | לייב זום
23.11.2020

לשיתוף ציבור
תכנית האב

לשטחים פתוחים
בחבל אשר

תוצרים )כמעט( סופיים

אשכול רשויות גליל מערבי מזמין אותך

לקבלת קישור למפגש

לחץ להרשמה

שנת 2020 - על אף האתגרים הרבים שהציבה בפנינו - היתה שנה של פריצת דרך בתחום התכנון באשכול. כפי שניתן לראות, רבים 
וראשונים מסוגם בארץ. מהזרעים שזרענו השנה נקצור עוד פירות רבים  מהפרויקטים והמיזמים שבהם עסקנו השנה הם חלוציים 

בשנים הבאות.
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מוקד חירום למשבר הקורונה

חדשנות

 IT ניהול מערכות מידע ושירותי
 IT-ו מידע  מערכות  פרויקט  מנהל  שהאשכול  השלישית  השנה  זו 
קפיצת  עושות  חלק  שלוקחות  הרשויות  ומועצות,  עיריות  ב-8 
מדרגה משמעותית בתחום ניהול הידע הפנים ארגוני וייעול השירות 
)מנמ"ר(,  מידע  מערכות  ניהול  שירותי  כולל  הפרויקט  לתושב. 
הפרויקט  מרחוק.  טכנית  ותמיכה  רשתות  ניהול  טכנאות,  שירותי 

בשיתוף משרד הפנים וישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי.

הרשויות  של  הדיגיטליות  היכולות  את  העמקנו  החולפת  בשנה 
וחיזקנו את מערך אבטחת המידע והעבודה מרחוק. כל אלו קיבלו 

ביטוי ואפשרו לרשויות עבודה רציפה במשבר הקורונה.

תקציב הפרויקט: 1,400,000 ₪.  

אשכול רשויות عنقود سلطات

גליל اجلليل
מערבי الغربي

עם פרוץ משבר הקורונה הפעלנו מוקד חירום עבור תושבי מזרעה, מעיליא ופסוטה. במוקד נענו שאלות התושבים הנוגעות למשבר 
 הקורונה. המוקד עבד בשותפות עם מחלקות הרווחה ברשויות וסייע להן להעניק שירות לתושבים. 

מוקד חירום זה סלל את הדרך להקמת מוקד אזורי משותף בשנת 2021.
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אתר אינטרנט "חופשה בגליל מערבי"
במסגרת התמיכה בבעלי עסקים מתחום התיירות בגליל המערבי, 

יזם והקים אשכול רשויות גליל מערבי אתר ושמו:
 )we-galilee.com( "חופשה בגליל המערבי"

האתר מאגד בתוכו כ-200 עסקים מהאזור בתחומי לינה ואירוח, 
קולינריה, אטרקציות ומסלולי טיול.

קמפיין תיירות
הקמפיין שהושק בראשית הקיץ בכל רשתות המדיה הגיע במהלך 
4 חודשים לתוצאות שיא של 22 מיליון חשיפות למודעות בדיגיטל, 
עצמו,  הקמפיין  באתר  שביקרו  ביום  גולשים  כ-1,000  של  ממוצע 
וכ- 2,800 הקלקות יומיות באתר הקמפיין שהובילו לבעלי העסקים 

השונים שרשומים באתר.

המחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזים

מכרזים והתקשרויות
בעקבות שינוי החקיקה והאסדרה )רגולציה( שביצענו בשנת 2018, 
בהובלת משרד הפנים, פיתחנו שירות חדש לרשויות המקומיות, 
לפי  מכרזים  מפרסמת  המחלקה  מדף.  התקשרויות  מכרזי  של 

הצרכים שמזהה האשכול ו/או הרשויות. 
מדף"  התקשרויות  "מכרזי  הוא  המוצר  המכרזי,  ההליך  בסוף 
הרשויות  לטובת  בירוקרטיה  והפחתת  משמעותיות  הנחות  עם 

המקומיות. 
השנה פרסמנו לראשונה מכרז מסגרת לביצוע תחזוקה או הקמת 

תשתיות ציבוריות עבור רשויות האשכול. 
קבלנים  עם  להתקשר  המקומית  לרשות  מאפשר  המסגרת  מכרז 
שנבחרו בקפידה ובפיקוח על ידי האשכול, תוך חיסכון כלכלי בזכות 

אחוזי הנחה משמעותיים וצמצום בירוקרטיה וזמן.
בפני  כיום  עומדות  פרסמה  שהמחלקה  המכרזים  בעקבות 
ריהוט   | משרדי  ציוד  הבאים:  בתחומים  התקשרויות   9 הרשויות 
בתי ספר | ריהוט משרדי | ריהוט גני ילדים | מתקני חצר לגני ילדים 
אלו  כל  מחשבים.  ואספקת  תקשורת  תשתיות   | מעבדות  ריהוט   |
קודמות  משנים  הרשויות  עבור  הזמינות  להתקשרויות  בהמשך 
בתחומים: דלקים | מיכון משרדי | ליסינג רכבים | אספקת מזגנים | 

תחזוקת מזגנים.

תיירות

אשכול רשויות عنقود سلطات

גליל اجلليل
מערבי الغربي

מכרזים לא משאירים על המדף

אם עוד לא יצא לכם לבחון את תוצאות המכרזים שלנו

זה הזמן!
רשימת המכרזים הפעילים באשכול:

מכרז דלקים ושמנים
מכרז מיכון משרדי

מכרז תשתיות תקשורת
מכרז ליסינג רכבים

מכרז אספקת והתקנת מזגנים
מכרז תחזוקת והתקנת מזגנים

מכרז ציוד משרדי
מכרז מסגרת תשתיות ציבוריות

 לבירורים ניתן לפנות לוופא טאפש 
wafaa@wegalil.org.il :נייד: 050-6207411 | טל’: 04-9576207  | דוא”ל

לה
גא

ל ו
יכ

מ
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מרכז חוסן ואיתנות קהילתית אזורי 
האשכול בשיתוף משרד הביטחון מקים מרכז חוסן ואיתנות אזורי. 
המרכז ייתן מענה הן לתושבים והן לעובדי הרשויות בתחומים של 
היערכות לחירום, טראומה וחרדה. השירותים יהיו ברמת הפרט, 

המשפחה והקהילה. 
המרכז מוקם בימים אלו ויחל בפעילות בשנת העבודה הבאה.

תקציב הפרוייקט: כ- 1,000,000 ₪ 

המחלקה לפיתוח חברתי

תזמורת נוער אזורית
למרות אתגרי הקורונה, תזמורת הנוער האזורית קיימה מספר פעילויות במהלך השנה: התקיים יום חזרות ונגינת מוסיקה מרחבי העולם, 
יחד עם תזמורת רב-תרבותית מפולין; תלמידי התזמורת ומוריהם יצאו יחד לקונצרט של הפילהרמונית; לקראת חג הפסח צולם קליפ 

משותף של כ-25 תלמידים מכל מרכזי המוסיקה השותפים, במטרה להעלות את המוראל הלאומי.  
הפרויקט בשיתוף "תקווה ישראלית" של בית הנשיא ומשרד הפנים. 

תקציב הפרויקט: 65,000 ₪.
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מערך ניהול פסולת אזורי 

המחלקה לפיתוח סביבתי

איסוף, פינוי והטמנת פסולת מעורבת-ביתית
להסכם ההטמנה המשותף שותפות 16 רשויות )12 מאשכול גליל מערבי ו-4 רשויות מאשכול בית הכרם(. 

הרשויות נהנות משירותים איכותיים ומחיסכון בעלויות ההטמנה של כ-1,700,000 ₪ בשנה.
האשכול שותף למערכי איסוף הפסולת במעלות-תרשיחא, פסוטה, מעיליא ותפן.

משמעותית  הוזלה  הושגה  זה  מערך  בזכות  הסביבה.  להגנת  המשרד  בתמיכת  האזורי  הפסולת  מערך  וביסוס  בהקמת  ממשיך  האשכול 
בעלויות עבור הרשויות לצד שיפור השירותים לתושבים.

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

ובשטחים הפתוחים, עד כה הצטרפו 6 רשויות לשירות.

רכש וציוד לרשויות
במסגרת הקמת מערך הפסולת האזורי ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה בוצע רכש הכולל מאות פחים )כלי אצירה(, משאיות דחס, 

מחפרונים וכלי צמ"ה שונים ורכבי טיטוא )טיאוט( כבישים בסך של כ- 26,000,000 ₪. 
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זמן ביצועשותפיםנושא

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

רבעון ראשון

רבעון שנימשב"ש, לשכת התכנון מחוז צפון, רשויות האשכולקידום תכנית מתאר אזורית

כל השנהמשרד התחבורה, נתיבי איילון, רשויות האשכולקידום תשתיות תחבורה במרחב האשכול

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

רבעון ראשוןרשויות האשכול, משרד הפניםמחקר מרכיב התכנון באשכול

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

תכנון 

תכנית עבודה 2021

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.

ייעול השירות ברשויות המקומיות בכלים דיגיטליים

אסטרטגיה וחדשנות

זמן ביצועשותפיםנושא

הפעלת שירותי ניהול מערכות מידע בלפחות 8 
רשויות מקומיות

כל השנהישראל דיגיטלית, משרד הפנים, רשויות האשכול

שיפור אבטחת המידע והשרידות הארגונית של 
הרשויות המקומיות

כל השנהישראל דיגיטלית, משרד הפנים, רשויות האשכול

משרד הפנים, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, הקמת מוקד אזורי
משרד לביטחון פנים, משרד הביטחון, משרד הבריאות, 

פיקוד העורף

כל השנה

ישראל דיגיטלית, משרד הפנים, רשויות האשכול, ניהול ידע אזורי
רשויות מקומיות בישראל, מפע"ם

כל השנה
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שיפור וקידום איכות חיי תושבי אשכול רשויות גליל מערבי בתחומי החינוך, הרווחה, והתרבות, תוך הבאת שירותים חדשים ואיכותיים 
המבוססים על שיתופי-פעולה אזוריים

המחלקה לפיתוח חברתי

רווחה

זמן ביצועשותפיםנושא

פרסום מכרז הקמת רצף מסגרות ושירותים 
בתחום המוגבלויות

חציון ראשוןמשרד הרווחה

הקמת הגלגליל - מרכז נייד למיצוי זכויות 
ושירותים לתושב, עד הבית

במהלך השנהקרנות הביטוח הלאומי
תלוי זכייה בקול קורא

מרכז חוסן ואיתנות קהילתית עד הבית למיצוי 
זכויות ושירותים לתושב

משרד הביטחון, משרד הרווחה, משרד הבריאות, 
המשרד לשוויון חברתי

כל השנה

השתלמויות והכשרות צוותים מקצועיים 
למחלקות הרווחה

כל השנהקרן שלם

כתיבת תוכנית ייעוץ לפיתוח שירותים אזוריים 
בתחום הרווחה

חציון ראשוןמשרד הפנים

תרבות

זמן ביצועשותפיםנושא

מוסיקה - קיום סמינר קיץ לתזמורת הנוער 
האזורית

רבעון שלישימשרד הפנים ותקווה ישראלית

מוסיקה - מפגשים וסדנאות במהלך השנה 
לתלמידים ולמורים

במהלך השנהמשרד הפנים ותקווה ישראלית

חציון ראשוןמשרד התרבות והספורט, משרד הפניםספורט - כתיבת תוכנית אב אזורית לספורט

חציון שנימשרד התרבות והספורט, משרד הפניםתרבות - כתיבת תוכנית אב אזורית לתרבות

חינוך

זמן ביצועתכניתנושא

שח"ר )חינוך ורווחה( - פיתוח שירותים אזוריים 
בהתאם לצרכים מהשטח

רבעון שלישימשרד החינוך

פעילות מצטיינים משותפת לתלמידים יהודים 
וערבים, ברוח תקווה ישראלית

במהלך השנהמשרד הפנים ותקווה ישראלית

מרכזי מצויינות למדעים וטכנולוגיה - גיוס 
משאבים לתחום המצויינות

במהלך השנה

הגדלת המעגלים השותפים ופיתוח תכניות חדשות.
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שיפור איכות הסביבה והשירותים המוניציפליים בתחום פינוי, מחזור והטמנת פסולת ברשויות האשכול.

זמן ביצועתכניתנושא

כל השנההמשרד להגנת הסביבהמימוש תוכנית ההשקעות 

קליטה ואספקת שירותים בתחום הפסולת 
לרשויות המצטרפות לאשכול

כל השנהמשרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה

הקמת מערכים אזוריים לטיפול בפסולת מזרמים 
שונים )בניין, גזם, גושית וביתית מעורבת( 

כל השנהרשויות האשכול, המשרד להגנת הסביבה

 הרחבת מערך הפיקוח ויצירת שיתופי פעולה 
עם גורמי אכיפה אזוריים

קק"ל, רט"ג, איגוד ערים איכות סביבה, יחידות האכיפה 
של המשרד להגנת הסביבה

רבעון שני

רבעון ראשוןהמשרד להגנת הסביבהבחינת פתרון קצה לפסולת ביתית וגושית

המחלקה לאיכות הסביבה

האגף לחירום וביטחון אזורי

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

פיתוח מערך אזורי על מנת לחזק את מוכנות רשויות האשכול לפעולה במצבי חירום.

זמן ביצועשותפיםנושא

במהלך כל השנהאחראי רכש וגזברי הרשויותפרסום 10 התקשרויות חדשות בהתאם לצרכי הרשויות

רבעון ראשוןרשויות האשכולמערכת לניהול קולות קוראים

התקשרויות מדף

זמן ביצועשותפיםנושא

רבעון שניעסקי התיירות המקומייםמיתוג דרכי תיירות

רבעון שנירשויות האשכול ועסקי התיירות המקומייםפיתוח כרטיס הטבות אזורי

רבעון שלישימשרד התיירותכתיבת תוכנית שילוט אזורית

רבעון רביעיאירועי תיירות ספורטיביים

זמן ביצועשותפיםנושא

כל השנהפיקוד העורף, משרד הפניםליווי הרשויות בתרגילי החירום

כל השנהבית ספר לאיתנותהגדלת מספר עובדי הרשות המוכשר לניהול מצבי חירום

רבעון ראשוןמחזיקי תיק החירום ברשות, משרדי ממשלהמיפוי מוכנות לחירום ברשויות האשכול

גיבוש תפיסת הפעלה אזורית מותאמת לאירועי ביטחון 
בשגרה ובחירום

רבעון שלישיקב"טים, צה"ל,  מנהל חירום במשרד הפנים

רבעון רביעיקב"טים, משרד הפנים, רכזי מתנדבים ברשויותבניה והפעלת עתודה אזרחית אזורית

תיירות

המחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזים
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הצעת תקציב 20202021הכנסות

5,307,526 ₪ 5,722,129 ₪משרד הפנים

 739,320 ₪ 569,482 ₪דמי חבר

 36,311,902 ₪ 22,122,989 ₪השתתפות הרשויות בפרויקטים ושירותים

 156,600 ₪ 87,267 ₪משרד הגנת הסביבה

 800,000 ₪משרד הביטחון

 150,000 ₪משרד התרבות והספורט

 301,400 ₪משרד החינוך

 146,194 ₪ 253,440 ₪רשות מקרקעי ישראל

 162,764 ₪משרד הנגב והגליל

 761,700 ₪ 430,000 ₪הכנסות עצמאיות

 44,373,242 ₪ 29,649,471 ₪סה"כ הכנסות

הצעת תקציב 20202021הוצאות

 2,119,246 ₪  2,199,826  ₪מינהלה וכלליות

 3,606,257 ₪ 2,607,807 ₪ אגף תכנון ואסטרטגיה

 748,791 ₪ 1,194,410 ₪יחידת תכנון ומידע

 34,283,517 ₪ 21,284,834 ₪מחלקה לאיכות הסביבה

 1,332,384 ₪ 915,307 ₪מחלקה לפיתוח חברתי

 1,072,635 ₪  934,854 ₪מחלקה לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזים

 1,110,751 ₪ 100,000 ₪אגף חירום וביטחון

 44,273,582 ₪ 29,237,038 ₪סה"כ הוצאות

עודף / גירעון באיגוד הערים

 99,661 ₪ 412,432 ₪עודף / גירעון בחברה בע"מ

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