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פרוטוקול  -מועצת איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי  -מיום 09/12/2020
לשכת ראש העיר עכו
משתתפים – לשכת ראש העיר עכו:
מר שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי -חבר מועצה
גב' יעל רון ,מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי
מר טל כהן ,מנהל האגף לתכנון ,אסטרטגיה וחדשנות ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר עדי הרטל ,עו"ד ,יועמ"ש אשכול רשויות גליל מערבי
גב' עדי אוזדובה ,עוזרת מנכ"ל ,אשכול רשויות גליל מערבי
משתתפים ב:ZOOM -
מר משה דבידוביץ ,ראש מועצה אזורית מטה אשר -חבר מועצה
מר ארקדי פומרנץ ,ראש עיריית מעלות-תרשיחא -חבר מועצה
מר אייל שמואלי ,ראש מועצה מקומית כפר ורדים -חבר מועצה
מר גבי נעמן ,ראש מועצה מקומית שלומי -חבר מועצה
מר' ראדי נג'ם ,ראש מועצה מקומית בית ג'אן -חבר מועצה
מר חאתם עארף ,ראש מועצה מקומית מעיליא  -חבר מועצה
מר מאיר חלי ,מנכ"ל מועצה תעשייתית מגדל תפן  -חבר מועצה
מר אלי אלבז ,מנכ"ל עיריית נהריה -חבר מועצה
מר שמעון גואטה ,ראש מועצה אזורית מעלה יוסף
מר נעים בדר ,יועץ משפטי ,מועצה מקומית חורפיש
גב' סיגל שאלתיאלי ,ראש מועצה מקומית תעשייתית תפן
גב' דנה שלזינגר ,נציגת ציבור מועצה אזורית מטה אשר
מר רמי עטוה ,גזבר מועצה מקומית מעיליא
גב' מרינה רוזנר ,נציגת ציבור עיריית מעלות-תרשיחא
גב' וופא טאפש ,מנהלת היחידה לפיתוח כלכלי ,רכש ומכרזים ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' רימא עבד ,מנהלת לשכה ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר' ארז אליאס ,מנהל מחלקה לאיכות סביבה ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר' יפתח לנדאו ,רכז תכנון ומידע ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר' יניב קריאף ,מנהל אגף חירום וביטחון ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' אנג'ליקה יאמרום ,מפקחת איכו סביבה ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר אורי פרידלנד ,מנהל מחלקה לפיתוח חברתי ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' בת שבע מלכה ,עו"ס מוגבלויות ,מועצה אזורית מטה אשר

מר יוסף עבדו ,רו"ח אשכול רשויות גליל מערבי
דיון:
יציאה למכרז רצף מסגרות ושירותים בקהילה בתחום מינהל מוגבלויות -החלטה
טל :בישיבת מועצה במאי  2020שוחחנו על יציאה למכרז רצף מסגרות ושירותים בקהילה בתחום מינהל
מוגבלויות ,המועצה ביקשה לחקור את הנושא לעומק ולהגיע עם מסקנות .גבי נעמן הוביל את המחקר הנוסף
והסיור.
אורי :יחד עם גבי נסענו לסיור בגליל מזרחי במסגרות שהם פתחו ,למדנו שאלו הן מסגרות מאוד איכותיות עם
שירותים מצוינים שמסייעים בחיסכון בזמן ועלויות למחלקות הרווחה .מדובר על מכרז מדף עם זוכה אחד
שיקים מסגרות ושירותים ברשויות האשכול.
החלטה :מאשרים פה אחד את היציאה למכרז
מינוי נציג מטעם נהריה למועצת האשכול – החלטה
טל :ב 26/11/2020-שר הפנים אישר את תיקון הצו וצירוף נהריה לאשכול.
שמעון :נצביע על הצטרפות נהריה לאשכול ומינוי רונן מרלי כנציג הרשות במועצה.
החלטה :מאשרים פה אחד
אישור תב"ר  -סיוע לשיקום פגעי ההצפות בנהריה – החלטה
טל :מכוח החלטת הממשלה לנהריה לסיוע שיקום פגעי ההצפות נפתחה הרשאה תקציבית לאיגוד הערים ,עבור
נהריה של  8.5מיליון  .₪בכדי לנהל את הכסף הזה האשכול נדרש לפתוח תב"ר.
נעים :זה עובר דרך האשכול? האם זה יפגע באשכול או ברשויות?
טל :לא ,זה לא ישפיע על האשכול או על הרשויות.
שמעון :אני מציע לאשר את התב"ר ,נא לצרף לפרוטוקול את החלטת הממשלה של נהריה.
החלטה – מאשרים פה אחד את התב"ר
יועץ לאזור התעשייה כברי – שלמה בוחבוט
שמעון :חשוב לנו לקדם את אזור התעשייה האשכולי בכברי ,זו משימה מורכבת ואם לא נדחף את הנושא בכל
הכח זה עשוי לקחת הרבה זמן .אני מציע שנקבל החלטה שאנחנו לוקחים את שלמה בוחבוט כיועץ לאזור
התעשיה כדי לקדם את הנושא כי שלמה מנוסה מאוד ,הוא מכיר את משרדי הממשלה על בורים ,איך שהם
פועלים .אני חושב ששלמה הוא האיש שמתאים למשימה הזו.

אני מציע לבחור בשלמה בוחבוט כיועץ ,בכפוף למציאת מקור תקציבי .משה ,כמי שמכיר את התהליך שמתנהל
עכשיו עם רמ"י ,מה אתה אומר?
משה :יש צוות יועצים שעובד ומקדם את הטאבה יחד עם רמ"י ,אולי אפשר להעלות את זה בפני רמ"י .יכול
להיות שהוספה של יועץ כמו שלמה תזרז את הקמת אזור התעשייה .אני יכול לשלוח מכתב לרמ"י שאנחנו
מעוניינים להוסיף יועץ כזה.
נעים :למה דווקא שלמה בוחבוט?
שמעון :הוא מאוד מנוסה.
נעים :היו לך כמה יועצים ואתה בחרת בשלמה? ואם יש כבר יועצים של רמ"י למה צריך להוסיף עוד?
שמעון :יש לך יועץ שאתה רוצה להציע אותו? אנחנו מביאים אותו כאן לבחירה.
רמי :תקנה  )8(3מחייבת בחירת יועץ מתוך מאגר של הרשות או במכרז ,האם לאשכול יש פטור? האם
ההתקשרות כפופה לחוות דעת של היועמ"ש?
עדי הרטל :אני צריך לבדוק את זה ,אבל אם ההתקשרות היא מתחת לסכום החייב במכרז ,כ ,₪ 140,000-היא
לא חייבת להשתמש בנוהל של תקנה .)8(3
נעים :אני חושב שעדיף לדחות את ההחלטה הזו.
גבי :אין מחלוקת על שלמה בוחבוט ויכולותיו לקדם את אזור התעשייה בכברי ,אך אם נדרש חוקית לעשות
נוהל יועצים אני מציע לעשות נוהל כזה.
שמעון גואטה :יודעים מה התקציב שלו?
שמעון לנקרי :לא ,לא יודעים.
אני מציע שבחירת שלמה בוחבוט כיועץ תהיה כפופה לשני מרכיבים:
 .1בדיקת היועץ המשפטי
 .2מקור תקציבי.
נעים בדר :עדיף לחכות למה שנאשר אותו היום אם הוא כפוף לנוהל?
החלטה – מאשרים.
מתנגד אחד -נעים בדר ,יועץ משפטי של מועצה מקומית חורפיש.
עדכוני מנכ"ל:
טל:
 .1ג'דיידה מאכר – מעדכן שהמועצה המקומית החליטה בישיבת המועצה שהם מצטרפים לאשכול.
 .2הרשאה תקציבית קול קורא  7714ממשרד הג"ס עדיין במימוש נמוך מצד הרשויות ,מצורפת טבלה עם
אחוזי המימוש ,ואחרי הארכה שנייה יש לנו עד סוף דצמבר לממש.
שמעון :הנושא הזה חוזר על עצמו כל השנה ,תממשו בבקשה את התקציב ,זה עבור התושבים שלכם.
אני מציע שטל ידבר עם מנכ"לים וראשי רשויות לראות איך ממשים את הכסף הזה חבל הכסף חוזר לאוצר
בחזרה .כל אחד שישב עם טל לבדוק מה מצבו ,אנחנו ננסה לבקש הארכה נוספת .אם אתם לא תממשו את
הכסף אנחנו נשתמש בו לצרכים אחרים.

אלי אלבז :שיהיה תכנית מגירה לאשכול שהוא יוכל לממש את הכסף במידה והרשויות לא מנצלות אותו.
שמעון :אני רוצה שרשויות שצריכות את הכסף ינצלו את התקציב ,מי שהכי צריך לא מנצל וזה מה שכואב לי.
נתנו מספר תאריכי יעד בעבר לפני שנצביע במועצה על חלוקת תקציב הקו"ק מחדש .תחילה אמרנו אוגוסט,
אחר כך נובמבר ,אחר כך סוף דצמבר ,ננסה לבקש הארכה אבל יכול להיות שלא יאשרו לנו.
 .3מטמנת עברון -צפי סגירה בפברואר  ,2021כלומר החל מפברואר אין לנו פתרון למטמנה עבור הפסולת שלנו.
שלחנו מכתב לשרה אך לא הגיעה תשובה רלוונטית.
משה :אני מאמין שהמשרד להג"ס יתנו להם עוד הארכה.
שמעון :נא לעדכן אותנו בישיבה הבאה.
פרידה מיעל רון ותודה רבה על פועלך!
כותבת הפרוטוקול :רימא עבד ,מנהלת לשכת מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי

טל כהן
ממלא מקום מנכ"ל
אשכול רשויות גליל מערבי

שמ עון לנקרי
ראש העיר עכו
יו"ר אשכול רשויות גליל מערבי

