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כ"ז באלול תש"פ
פרוטוקול  -מועצת אשכול רשויות גליל מערבי  -מיום 16/08/2020
בZOOM-

משתתפים:
מר שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי
מר משה דוידוביץ ,ראש מועצה אזורית מטה אשר
מר אייל שמואלי ,ראש מועצה מקומית כפר ורדים
מר ראדי נג'ם ,ראש מועצה מקומית בית ג'אן
מר חאתם עארף ,ראש מועצה מקומית מעיליא
מר מאיר חלי ,מנכ"ל מועצה תעשייתית מגדל תפן
יניב אשור ,מנכ"ל עיריית עכו
גב' מרינה רוזנר ,נציגת ציבור עיריית מעלות-תרשיחא
עו"ד נעים באדר ,יועמ"ש מועצה מקומית חורפיש
עפיף אלח'אג' ,גזבר מועצה מקומית מזרעה
ג'ורג' מנסור ,גזבר מועצה מקומית פסוטה
רמי עטווה ,גזבר מועצה מקומית מעיליא
עו"ד עדי הרטל ,יועמ"ש אשכול רשויות גליל מערבי
רו"ח יוסף עבדו ,רואה חשבון של אשכול רשויות גליל מערבי
גב' יעל רון ,מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי
מר טל כהן ,מנהל האגף לתכנון ,אסטרטגיה וחדשנות ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' וופא טאפש ,מנהלת היחידה לפיתוח כלכלי ,רכש ומכרזים ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' רימא עבד ,מנהלת לשכה ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' עדי אוזדובה ,עוזרת מנכ"ל ,אשכול רשויות גליל מערבי

סדר יום :החלטות:
 .1פיתוח כלכלי – דיון עם מיכל פינק ,סמנכ"לית משרד הכלכלה.
 .2צירוף רשויות – התייחסות משרד הפנים
 .3עדכון תקציב
 .4אישור דוחות ביצוע תקציב – חצי שנתי
 .5היערכות לתקציב 2021
 .6חובות רשויות

דיון:
 .1פיתוח כלכלי – דיון עם מיכל פינק ,סמנכ"לית משרד הכלכלה.
יעל :בהתאם לבקשה במועצה הקודמת נקבע דיון עם מיכל ונשלחו חומרים (מצ"ב) ,הבוקר מיכל
הודיעה לנו שזומנה לדיון דחוף אצל מנכ"ל המשרד ותוכל להצטרף ככל הנראה יותר מאוחר.
 .2צירוף רשויות
יעל :לאור ההחלטה העקרונית במועצה הקודמת לאשר את הצטרפותן של  4רשויות באזור :ירכא,
ג'דידה מאכר ,כפר יאסיף וג'וליס בתנאים מסוימים ,התקבל הבוקר מכתב מטעם משרד הפנים
להסדרת המהלך (מצ"ב).
שמעון ואני עשינו תהליך עם משרד הפנים בהתאם לבקשות שהועלו פה בדיון ,ותוכלו לראות במכתב
התייחסות לתקציב תוספתי של כוח אדם ,ופרויקטים תוך התחשבות ואי פגיעה ברשויות שכבר חברות
באשכול.
הצענו גם אסדרת מדד ייעודי לאשכולות בהתאם למדדי סוציו-כלכלי וכן להרכב מועצת האיגוד
והמשרד רואה זאת בחיוב.
שמעון :אני מציע שנחליט שמעבירים את ההחלטה לצרף את הרשויות ,ויעל ואני נתכנן יחד עם המשרד
מתווה מדורג להצטרפות הרשויות.
החלטה :מאשרים פה אחד את ההצעה על צירוף  4רשויות לאשכול.
 .3עדכון תקציב ואישור דוחות
יוסף :אני אתייחס לתכנון מול ביצוע ,מהבדיקה שערכתי הביצוע תואם לתכנון התקציבי ,מתואם עם נתוני הנהלת
החשבונות ועם הביצוע בפועל .ניתן לראות שהביצוע בהכנסות מאוזן עם הביצוע בהוצאות.

טל :ישנו עדכון בתקציב הנוגע לביטול הרשאות בתחום החינוך והרווחה בעקבות משבר הקורונה ,או עיקוב
בקליטת כח אדם ,גם כן בגלל הקורונה .וזה מוביל לפיחות בהכנסות .בנוסף ישנו טיוב של התקציב על סמך
תוצאות מכרזים שהצלחנו לפרסם לפני סוף השנה.
החלטה :מאשרים פה אחד את עדכון תקציב ואת הביצוע מול התכנון החציוני.
 .4היערכות לתקציב 2021
יעל :לקראת סוף השנה כל הרשויות נערכות לתקציב  ,2021אנו מציגים לפניכם את התשלומים
השוטפים ותשלומים עבור פרויקטים לאשכול ,נא להיערך בהתאם (מצ"ב במצגת) .הסכומים הוצגו
בשבוע שעבר בפני מנכ"לי הרשויות והגזברים.
החלטה :מאשרים פה אחד את ההצעה.
יעל :בנוסף לכך בחודשים הקרובים נגבש את תוכנית העבודה לשנת  2021בשיתוף הנציגים המקצועיים
מהרשויות ,התוכניות יוצגו בפניכם לקראת סוף  .2020נא ודאו שנציגים שלכם משתתפים בישיבות
צוותי העבודה לפי תחומים ,כך שתוכלו להשפיע על תוכנית העבודה ל.2021-
 .5חובות רשויות:
יעל :טבלת החובות מצורפת במצגת ,אנא מכם הסדירו את חובות הרשות .אני מזכירה שקיימנו דיון במועצה
שבמידה ורשות אינה מסדירה חוב יפסקו השירותים שהיא מקבלת מהאשכול.
מאיר :אני רוצה להעלות פה הצעה שכבר העלתי בפעם הקודמת ,שבמידה ורשות לא משלמת עבור שירות מסוים,
ייפסק השירות הספציפי לרשות.
שמעון :אני עכשיו עשיתי שיחה לגזבר שלי לסדר את החוב המופיע בטבלה ,אני מבקש מכולם להסדיר את
חובותיהם .מדובר בסכומים גדולים וכולנו מפסידים מכך .לא יכול להיות שרשות בחוב של מאה אלף  ₪על פרויקט
וממשיכה לקבל שירותים כרגיל ,בסוף כולנו משלמים על כך.
נא להוציא מכתב לכל ראש רשות להסדרת החובות כך שעד סוף ספטמבר על הרשויות להיות נקיות מחובות.
החלטה :מאשרים פה אחד את ההחלטה.
עדכונים:
מטמנת עברון
יעל :המטמנה בעברון הודיעה לנו באוגוסט שהיא סוגרת את שעריה ,אנחנו הגשנו בקשה לצו מניעה להמשך
פעילות .בנוסף שמעון פעל למציאת פתרון עם המשרד להגנת הסביבה ,כרגע ניתן להטמין עד פברואר .2021
ראדי :מה הם מצפים שנעשה? אם לא יתנו לנו פתרונות כל השטחים הפתוחים והטבע יתמלא באשפה .אנחנו לא
נוכל לקחת את האשפה שלנו עד חירייה.

שמעון :אנחנו נוציא מטעם האשכול מכתב בקשה לשרה להגנת הסביבה לקיים פגישה עם ראשי הרשויות ,אפשר
גם לשתף בזה את האשכולות הצפוניים האחרים.
החלטה :מאשרים פה אחד את ההצעה.
משרד הכלכלה :מיכל פינק לא יכלה להגיע לפגישה וייקבע מועד חדש .
סיום הישיבה  -הישיבה ננעלה.
הפרוטוקול מאושר,

יעל רון
מנכ"לית
אשכול רשויות גליל מערבי

שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
יו"ר אשכול רשויות גליל מערבי

כותבת הפרוטוקול :עדי אוזדובה ,ע .מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערב

