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ג בניסן תשפ"א
פרוטוקול  -מועצת אשכול רשויות גליל מערבי  -מיום 16/03/2021
לשכת ראש העיר עכו
משתתפים:
מר שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי
מר רונן מרלי ,ראש עיריית נהריה
מר משה דוידוביץ ,ראש המועצה האזורית מטה אשר
מר ארקדי פומרנץ ,ראש עיריית מעלות-תרשיחא
מר שמעון גואטה ,ראש המועצה האזורית מעלה יוסף
מר אייל שמואלי ,ראש מועצה מקומית כפר ורדים
מר פואד עווד ,ראש המועצה המקומית מזרעה
מר חאתם עארף ,ראש מועצה מקומית מעיליא
מר האדי סעד ,גזבר המועצה המקומית בית ג'ן
מר מאיר חאלי ,מנכ"ל המועצה המקומית מגדל תפן
מר ראמי עטוה ,גזבר המועצה המקומית מעיליא
גב' לי-את כהן ,מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי
מר טל כהן ,מנהל האגף לתכנון ,אסטרטגיה וחדשנות ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר ארז אליאס ,מנהל מחלקה לאיכות סביבה.
גב' רימא עבד ,מנהלת תחום כספים ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' אור אלפסי ,מנהלת לשכת ראש העיר ,עיריית עכו
מר עדי הרטל ,עו"ד ,יועמ"ש אשכול רשויות גליל מערבי
גב' עינת פלאש ,מנהלת לשכה ,אשכול רשויות גליל מערבי
נושאים לדיון:
 .1מינוי מנכ"לית כמורשת חתימה – החלטה
 .2מינוי מנכ"לית כחברת ועדת מכרזים – החלטה
 .3דו"ח רבעוני – רבעון  – 4/2020החלטה
 .4הצעה לעדכון תקציב – החלטה
 .5קו"ק פסולת  – 7714חלוקה וניצול יתרת תקציב -החלטה
 .6הצגת פעילות עמותת התיירות
 .7הצגת יוזמה לאומית – אראל מרגלית
 .8עדכוני מנכ"לית

 .9הרמת כוסית לכבוד חג הפסח/א
דיון:
 .1מינוי מנכ"לית כמורשת חתימה:
מבקשים לאשר את הרשימות הבאות כמורשי חתימה באיגוד:
קבוצה א'
מר שמעון לנקרי
מר משה דוידוביץ
מר חאתם עראף
מר גבי נעמן

קבוצה ב'
גב' לי-את כהן
מר טל כהן

חתימה של שני חברים ,אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' ,יחייבו את האיגוד לכל דבר ועניין.
החלטה :מאשרים פה אחד.
 .2מינוי וועדת מכרזים:
מבקשים למנות את החברים הבאים לוועדת המכרזים של האשכול
חברי ועדת מכרזים
א .מר חאתם עראף ,יו"ר וועדת המכרזים
ב .מר משה דוידוביץ ,חבר בוועדת המכרזים
ג .לי-את כהן ,חברה בוועדת המכרזים
החלטה :מאשרים פה אחד.
 .3הצגת דו"ח רבעוני : 4/2020
רימא :מציגה את הדו"ח .ניתן לראות שיש אחוזי ניצול גבוהים בצד ההכנסות ,במיוחד אם
מתחשבים בשנה בה התמודדנו עם משבר הקורונה .מצד ההוצאות אנו רואים ניצול חלקי ,הדבר
נובע מחיסכון בסעיפים תקציביים בהנהלה וכלליות וגם מפרויקטים שלא בוצעו בגלל משבר
הקורונה.
החיסכון בהוצאות מביא אותנו לסיים את השנה עם עודף בסך .₪ 562,000
אייל :מה האשכול מתכוון לעשות עם העודף?
יוסף :אני רוצה להסב את תשומת ליבכם שהעודף כאן עלול להיות מטעה מכיוון שיש כאן תקציבים
שיש לשייכם לשנה הבאה (הכנסות מראש) .את התמונה האמיתית נראה בדוחות הכספיים.

רימא :אנו מתכננים להשתמש בעודף בכדי לייצר תזרים באשכול .הפעילות גדלה וגם השירותים
שהרשויות צורכות מאיתנו ואנחנו צריכים את התזרים .במיוחד שמשרדי הממשלה לא משלמים
בזמן.
החלטה :מאשרים את הדוח הרבעוני פה אחד.
 .4עדכון תקציב איגוד 2021
רימא :אנחנו מביאים לעדכון את התקציב של האשכול מכיוון שיש גידול בהכנסות בשל כסף חדש
שגויס ממספר משרדי ממשלה :משרד הפנים ,פרויקטים בתחום החדשנות – לשירותי מנמ"ר וניהול
ידע (אחסון ,גיבוי והתאוששות מאסון) ,לתכנון שבילי אופניים ולביסוס אגף תפעול .בנוסף גויס כסף
לביסוס שני תחומי פעילות :פיתוח כלכלי ושירותי רווחה
לי-את :המיפוי בתחום הרווחה נועד כדי לברר כיצד ניתן לנצל סעיפי תקציב לא מנוצלים במחלקות
הרווחה של הרשויות באמצעות האשכול .בנוסף תיקצב משרד החינוך באמצעות תמיכה חדשה
תזמורת למוזיקאים מצטיינים ,במהלכה ילמדו עם מורים מצטיינים מהמרכז .כרגע הרשויות
שהביעו עניין הן :עכו ,מטה אשר ,מעלות-תרשיחא ,בית ג'ן ומזרעה .כל רשות שרוצה להצטרף
לפרויקט מוזמנת ליצור קשר עם אורי.
שמעון :אם יש רשות שיש לה בעיות ניידות למרכזים בהם מתנהלת הפעילות האשכול ייתן לכך
מענה בהסעות או שנשלח את המורים לרשות.
רימא :עדכון נוסף הוא על שירותים חדשים שהאשכול צפוי להעמיד לרשות הרשויות השנה .הראשון
הוא צילומי אוויר ,לפי בקשת הרשויות .השני שירותי ניקיון רחובות ,שרות שהתחלנו לתת במעלות
תרשיחא.
ארז :שירותי הניקיון שאנחנו מציעים מתבסס על מכרז עם קבלן .ערכנו הסכם עם אשכול בית הכרם
ואנו מתקשרים עם הקבלן שזכה אצלם במכרז .אלו שירותי טיאוט רחובות ,באמצעות מכונת
טיאוט ,ושירותי ניקיון באמצעות עובדי ניקיון.
שמעון :מי שרוצה לשפר את הניקיון מוזמן לפנות למוצרי מדף מהאשכול .אנחנו עכשיו השתמשנו
במכרז של האשכול לסימון כבישים .הייתה לנו הוזלה של  30%לעומת ההסכמים קודמים .גם הוזלה
משמעותית בעלויות וגם רמת מקצועיות גבוהה.
רימא :סך התקציב גדל בכ 4-מיליון ש"ח ,התקציב מאוזן
החלטה :מאשרים את עדכון התקציב פה אחד.
 .5קו"ק פסולת  – 7714חלוקה וניצול יתרת תקציב
ארז :ראשית אעדכן בנוגע לאישור הארכה התקציבית של קו"ק  7714והחלטת הממשלה לנהריה.
מכיוון שהחלטות האלו התקבלו על בסיס הוראת שעה שפג זמנה היה צורך באישור הארכת הוראת
השעה בממשלה .הוראת השעה הוארכה עד ספטמבר בתחילת השנה .כעת אנו מחכים לאישור ועדת

התמיכות של קרן הניקיון להארכת תוקף ההרשאה התקציבית .אחנו בקשר מתמיד איתם אבל טרם
התקבלה החלטה בעניין.
שמעון :לפי הטבלה הזו אפשר לראות שיש כאן ניצול של כ 45%-בלבד שלא נוצלו .הכסף הזה יחזור
לאוצר אם לא נעשה בו שימוש וזה ממש שיגעון שהרשויות לא מנצלות את הכסף הזה .אנחנו דנים
בכך כל ישיבת מועצה .אנחנו כל ישיבה דוחים את קבלת ההחלטה בדבר הכספים הלא מנוצלים.
צריך לעשות דד -ליין עד חודש מסוים שיש לנצל ואם לא ינוצל אז לתת לרשויות אחרות לנצל.
משה :אני חושב שצריך להחליט .לא הגיוני שאנחנו נחזיר את הכסף הזה לאוצר .כל הרשויות כאן
צריכות את הכסף הזה לטובת שיפור הרשויות שלהן .אני חושב שאם רשות לא הצליחה לממש את
התוכניות במשך שלוש שנים שאנחנו בסיפור הזה ,אז צריך לעשות בו שימוש רשויות שכן מנצלות
פואד :אני רוצה להגיד שיש כאן קשיים אובייקטיבים .לרשויות הקטנות היו צרכים שהמשרד לא
הסכים להכיר בהם בתחילת הדרך .לקח לנו הרבה זמן להגיע להסכמות עם המחוז בעניין תוכנית
ההשקעות .עד שהגענו לתוכנית לא דנו בשינויים .צריך להתחשב בזה ולתת לנו אפשרות לנצל.
שמעון :אני מציע שלי-את תשב עם כל אחד מראשי הרשויות שלא כאן ותראה איך אפשר לנצל את
הכסף.
לי-את :אנחנו מבקשים לדעת אם יש חלקים בתוכניות שלכם שאתם לא מתכוונים לנצל .יש רשויות
שכבר הודיעו לנו שהן לא ינצלו חלקים בתקציב שלהן .זה יעזור לנו להכין תוכניות לשירותים
אזוריים .לדוגמא מנכל עיריית מעלות תרשיחא פנה אלי ואמר שהוא זקוק למשאית מנוף שתעבוד
 3ימים בשבוע ושהוא ישמח לשתף פעולה עם רשות שכנה שתנצל את שאר ימי העבודה .אם יש לכם
צרכים דומים או רעיונות לשיתופי פעולה באמצעות האשכול נשמח לשמוע אותם.
שמעון :אני רוצה שנגיע להחלטה .לא ניתן להמשיך עם זה .הכסף יחזור בסוף לאוצר למרות שאנחנו
זקוקים לו כל כך .אני מציע שמי שלא ניצל ינצל את התקציב עד סוף מאי ,ויתרת הכסף תועבר
באופן יחסי לרשויות שכן מנצלות.
מאיר :יש לנו תוכנית שינויים שמחכה לאישור ,אנחנו לא יכולים לנצל את הכסף לפני אישור
התוכנית.
ארז :אנחנו בקשר עם המחוז ,העברנו את תוכנית השינויים ואף קיבלנו אישור עקרוני להם .אנו
צפויים לקבל את האישור בקרוב.
מאיר :אבל יש סבירות שלא נספיק לבצע הכל .מציע שנימדד על סמך העברת המאצ'ינג לאשכול.
שמעון :אם המשרד יכבד זאת כניצול התקציב של הרשות אין לי התנגדות.
החלטה :על הרשויות להעביר הסכמי רכישה חתומים ומאצ'ינג בעד תוכנית ההשקעות שלהן עד
סוף מאי .תקציבים מתוכנית ההשקעות שרשויות לא שילמו עבורם את המאצ'ינג ולא חתמו על
ההסכמים יועברו לחלוקה מחדש .האשכול יכין תוכנית השקעות חלופית שהשקעותיה יפוזרו
באופן יחסי לחלוקה של תוכנית ההשקעות לאלו שניצלו את כספי התמיכה .האשכול יציג את
ההצעה בישיבת המועצה הבאה.

מאשרים פה אחד את ההצעה.
 .6הצגת פעילות עמותת התיירות:
נכנס לחדר :סילס ליבליה ,מנכ"ל חברה כלכלית מטה אשר ,יו"ר עמותת התיירות גליל מערבי
סילס :מציג את עצמו ,מציג את פעילות עמותת התיירות בשנים האחרונות.
העמותה שייכת לשלוש רשויות מקומיות :עכו ,מטה אשר ומעלה יוסף .לכן זה טבעי שהיא תהיה
הגורם המבצע בכל מה שקשור לתיירות בגליל המערבי .אנחנו הולכים לעשות שינויים ארגוניים,
ולפתח את תחום החדשנות בעמותה.
שמעון :העוצמה האמיתית של הגליל המערבי זה היופי שלו .במיוחד בתקופה הזו שאנשים מחפשים
לצאת לטייל ,לצאת לבלות יש כוח עצום בתיירות ,אטרקציות ,קולינריה .זו הזדמנות כרגע לפרוץ
ולקדם את העמותה .עד עכשיו לא הייתה פעילות מספקת של העמותה ,שימו לכם יעד לצרף 400
תיירנים עד סוף השנה.
משה :העמותה מייצגת את כל הרשויות באשכול ,אני מבקש שסילס יקבע פגישה עם לי-את כיצד
לקדם את העניין.
לי-את :סילס יקבע פגישות היכרות עם ראשי רשויות האשכול
יוצא מהחדר :סילס ליבליה ,מנכ"ל חברה כלכלית מטה אשר ,יו"ר עמותת התיירות גליל מערבי

 .7עדכוני מנכ"לית:
נכנסים לחדר
גב' עינת שלו ,מנהלת מרכז חוסן ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר איחסאן טאפש ,רכז רשויות מצטרפות ,אשכול רשויות גליל מערבי
לי-את :מציגה את איחסאן – רכז רשויות מצטרפות .שכרנו את שירותיו של אחסאן במטרה לסייע לנו
בצירוף שש הרשויות לאשכול ,ארבע מהן תחילה ,עבודתו תאפשר לנו להמשיך לתת לכם שירות ולקלוט
את הרשויות המצטרפות במקביל.
מציגה את עינת שלו -מנהלת מרכז חוסן ,פגשנו אותה בטקס חניכת מרכז החוסן.
הטמנה – מטמנת עברון שאיתה האשכול קשור בהסכם צפויה לנצל עד תום את בור ההטמנה הקיים עד
סוף השנה .לצד זאת המטמנה החלה בהקמת מפעל מיון .צפי פתיחת המפעל  .2023הפער הזה יכול להוביל
למצב שבו לא יהיה לרשויות האשכול פתרון קצה לפסולת.
משה :אני מאמין שהמטמנה תוכל להטמין עד לסיום בניית מפעל המיון ,העצירה של משרד הגנ"ס היה
מנוף לתחילת בניה ,ועכשיו הם התחילו לבנות.
קול קורא פסולת חקלאית – התפרסם קול קורא פסולת חקלאית ,פנינו לכל הרשויות עם פעילות חקלאית
בקריאה להגשה דרך האשכול .מטה אשר ,מעלה יוסף ,פסוטה ומעיליא השיבו כי הן מעוניינות שנגיש

עבורן ,במידה ויש עוד רשויות שרוצות נשמח .יש להעביר מיפוי ראשוני של התחום לארז עד תחילת
אפריל
מכרזי התקשרויות מדף – מעוניינת להזכיר לכולם את מכרזי התקשרויות המדף ,יש לנו את מערכת
ה'אשכולית' המרכזת את כל המכרזים במקום אחד עם כל המחירים ,שהם טובים מאוד ,ממליצה מאוד
לעשות בזה שימוש.
 .8הצגת יוזמה לאומית
נכנס לחדר :ניסן זאבי ,מנהל פעילות צפון ופיתוח עסקי ,מרגלית סטארטאפ סיטי
ניסן :מציג את יוזמה לאומית ,מספר על הפעילות בעולם ומדגים באמצעות הפעילות בגליל
מזרחי .הגעתי לכאן היום כי אנחנו מחפשים לפתח את האזור הבא .לאראל יש משיכה לגליל
והוא היה רוצה מאוד לעבוד עם אשכול גליל מערבי.
יוצא מהחדר :ניסן זאבי ,מנהל פעילות צפון ופיתוח עסקי ,מרגלית סטארטאפ סיטי
שמעון :מציע שאייל יחד עם לי-את ,תרכיבו צוות שילמד את הנושא ויביא לנו הצעה לישיבת
המועצה הבאה.
הרמת כוסית לכבוד חג הפסח/א
סיום הישיבה  -הישיבה ננעלה.
הפרוטוקול מאושר,
לי -את כהן
מנכ"לית
אשכול רשויות גליל מערבי

כותבת הפרוטוקול :עינת פלאש

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

