 12במאי 2021
כ"ט באייר תשפ"א
פרוטוקול  -מועצת איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי  -מיום 11/05/2021
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 גבי נעמן ,ראש מועצה מקומית שלומי
מר האדי סעד ,גזבר המועצה המקומית בית ג'ן
מר מאיר חלי ,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
גב' אור אלפסי ,מנהלת לשכת ראש העיר ,עיריית עכו
עו"ד עדי הרטל ,יועמ"ש אשכול רשויות גליל מערבי
גב' עדי אוזדובה ,ע .מנכ"ל ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר אורי פרידלנד ,מנהל מחלקה לפיתוח חברתי ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר' יפתח לנדאו ,רכז תכנון ומידע ,אשכול רשויות גליל מערבי
רו"ח יוסף עבדו
נושאים לדיון:
 .1דוחות כספיים  – 2020החלטה
 .2מינוי חבר לוועדות מכרזים משותפות  -החלטה
 .3תחבורה
 .4תוכנית אב אזורית לספורט -עדכון
 .5התקשרויות מדף -עדכון
 .6עדכוני מנכ"לית

דיון:
שמעון לנקרי :ב 27/05-ב 11:00 -יתקיים דיון עם מש"מ בתל אביב בהובלה של חיים ביבס בנושא האשכולות,
אני מבקש מכולם לעשות מאמץ להגיע לפגישה זו.
בקשה :לשלוח לראשי הרשויות תזכורת והזמנה למפגש זה.
 .1דוחות כספיים  – 2020איגוד
רו"ח יוסף עבדו :הדוחות הכספיים של האיגוד מאוזנים ,בסיכום השנה נותרנו עם עודף של כ450-
אלש"ח.
החלטה :מאשרים פה אחד את הדוח הכספי איגוד .2020
 .2מינוי חבר לוועדות מכרזים משותפות :לי-את כהן
לי-את כהן :כרגע על הפרק מכרז משותף עם אשכול רשויות נגב מזרחי ואחרים בנושא צילומי אוויר ופיענוח
צילומי אוויר ,אך בעתיד יתכנו מכרזים משותפים נוספים ,מאחר ויש לזה יתרונות.
החלטה :מאשרים פה אחד את השתתפות האשכול במכרז בנושא צילומי אוויר ושירותים נלווים נוספים.
לי-את כהן :מציעה את עצמי כנציגת האשכול בוועדה המשותפת.
החלטה :מאשרים פה אחד למנות את לי-את כהן לוועדות מכרזים משותפות.
 .4תחבורה -פיילוט עם נתיבי איילון
שמעון לנקרי :שמענו את יפתח ואנחנו רוצים לקדם פיילוט תחבורה חכמה ברשויות האשכול.
משה :בעיניי יש כשל תחבורתי משמעותי באזור ואנחנו ,כנבחרי ציבור ,חייבים לראות את ההווה והעתיד
ולפעול בעניין .זו חובתנו לתושבים שלנו בכל האשכול.
אנחנו לפני משבר ,ואנחנו צריכים לעשות פעולה משמעותית מול משרד התחבורה ומשרד האוצר.
אחת הדרכים לפעול מול המשרדים היא לפעול יחד ולהחליט שאנחנו לא מוציאים יותר היתרים עד שאין
לנו תוכנית סדורה בנושא התחבורה.
בנוסף ,אני מציע שייצא מכתב מהאשכול לשרת התחבורה הנוכחית והשר העתידי המתריע לגבי המצב.
 .5תוכנית אב אזורית לספורט -עדכון
שמעון לנקרי :נפגשנו עם דר בן מלך שאחראי לכתיבת התוכנית ,ביקשנו ממנו לאתגר את תוכניות
הספורט באזור גם ברמת התשתית וגם ברמת התכנים .בינתיים התוצאות לא מספקות ,ניתן לו
הזדמנות לשפר את ההצעות ,ונעדכן אתכם.
משה :אני מציע שהאשכול יקים קבוצה בענף לא מספיק מפותח באזור שיש בו יתרון לגודל כמו
קבוצת כדורגל נשים.

 .6עדכוני מנכ"לית
•

התקיימה פגישה חיובית עם  JVPאראל מרגלית  -אנחנו ממתינים להצעה קונספטואלית

•

האשכול מרחיב את המענים בתחום אבטחת המידע ורציפות תפקודית ובוחן אפשרות להרחיב את
שירותי המנמ"ר ולהקים חוות שרתים שתאפשר רציפות תפקדונית באמצעות אחזון ידע ומתן מענה
להתאוששות מאסון ) DR (Disaster Recoveryלרשויות האשכול.

•

בעקבות רפורמה במשרד האנרגיה אנחנו בודקים אפשרות שהאשכול ישתתף בפיילוט לאספקת
חשמל לרשויות ,ההשתתפות מותנית בהתאמת הפיילוט לאשכול ,נכון לעכשיו הוא מותאם לחברות
עסקיות

נושאים נוספים:
אייל :חלק מהרשויות זכו בקול קורא אירועי תרבות עירוניים מטעם משרד התרבות .אני מציע שבמידה
ותנאי הקול הקורא מאפשרים זאת ,ננסה לאגם משאבים ונעשה הופעה משותפת עם אמן מוביל מהשורה
הראשונה.

סיום הישיבה  -הישיבה ננעלה.
הפרוטוקול מאושר,
לי -את כהן
מנכ"לית
אשכול רשויות גליל מערבי

כותבת הפרוטוקול :עדי אוזדובה

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

