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לשכת ראש העיר עכו
משתתפים:
מר שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי -חבר מועצה
מר משה דוידוביץ ,ראש המועצה האזורית מטה אשר -חבר מועצה
מר ארקדי פומרנץ -ראש עיריית מעלות תרשיחא  -חבר מועצה
מר גבי נעמן -ראש מועצה מקומית שלומי -חבר מועצה
מר פואד עוואד -ראש מועצת מזרעה  -חבר מועצה
מר ראדי נג'ם ראש מועצה מקומית בית ג'אן -חבר מועצה
מר אדגאר דכואר -ראש מועצה מקומית פסוטה -חבר מועצה
מר עבדאללה חיראלדין -ראש מועצה מקומית חורפיש -חבר מועצה
מר חאתם עראף -ראש מועצה מקומית מעיליא -חבר מועצה
מר רמי עטווה -גזבר מעיליא
מר והיב חביש -ראש מועצה מקומית ירכא
גב' אור סט -אלפסי ,מנהלת לשכת ראש העיר ,עיריית עכו
עו"ד עדי הרטל ,יועמ"ש אשכול רשויות גליל מערבי
גב' לי-את כהן ,מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי
מר יפתח שי  ,עוזר מנכ"לית
מר יפתח לנדאו ,מנהל מחלקת תכנון ומידע
מר אורי פרידלנד ,מנהל מחלקה לפיתוח חברתי ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' אנג'ליקה יאמרום -מפקחת איכות סביבה
מר יאיר ברנס ,מנהל אגף חירום וביטחון ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' עינת פלאש ,מנהלת לשכה ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' אושרת זהבי ,מנכ"לית עמותת התיירות
מר סילס ליביליה -מנכ"ל חכ"ל מטה אשר
דוקטור אשר ואטורי -מתכנן ערים

נושאים לדיון:
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עמותת התיירות -היכרות
שולחנות עבודה
תרגיל סייבר
מינוי ניב כהן ,מנהל אגף פיתוח כלכלי ואסטרטגיה בוועדת מכרזים -החלטה
אישור נוהל רכש -החלטה
אישור יציאה למכרז משותף עם אשכולות בנושא ליסינג רכבים -החלטה
משלחת רשויות להולנד
תת"ל /65א
חובות רשויות
עדכוני מנכ"לית

 .1הצגת עמותת התיירות:
שמעון :נעשה תהליך ארוך כדי שעמותת התיירות תשרת את כל הרשויות
סילס :עמותת התיירות היא עמותה פרטית שבהנהלה שלה חברים נציגים של  3רשויות האשכול .במכרז של
האשכול לקידום התיירות זכתה העמותה למתן שירותים לאשכול .כדי להבטיח שהעמותה תקדם את צורכי
התיירות האזוריים והרשותיים ,החליטה הנהלת העמותה לצרף נציגים של הרשויות להנהלת העמותה.
אשרת זהבי נבחרה כמנכ"ל העמותה ,וזאת לאחר הרבה שנים של עבודה מבורכת של גלי רז שיצא לגמלאות,
ואנחנו מקווים שעכשיו היא תתפתח אפילו יותר.
שמעון :הפוטנציאל של התיירות באזור הוא ענק ,ויש במהלך הזה הרבה שכל הוא יוכל להגדיל את הצמיחה
ואת התיירות באזור.
אושרת זהבי :אני תושבת גשר הזיו ,מגדלת את ילדי פה ,עבדתי הרבה שנים באזור התעשייה תפן בתור עוזרת
מנכ"ל ובקרה תקציבית .מחוברת מאד לאזור .שמחה על ההזדמנות .אני כבר חודש בתפקיד ונפגשת עם בעלי
תפקידים שונים ברשויות ובשטח .מאמינה שאצליח להוציא לפועל את הצרכים של הרשויות בימים אלו אני
נפגשת עם כל הדמויות הרלוונטיות באזור ,ומצפה לפגוש עוד אנשים רלוונטיים .מקווה לשת"פ מצד הרשויות
על מנת לפתח את האזור ולהרים את נושא התיירות בגליל המערבי.
סילס :צפוי ביקור של המשנה למנכ"ל משרד התיירות ואנחנו רוצים שתיקחו חלק פעיל על מנת שיהיה ביקור
מוצלח.
עבדאללה :רוצה שתיכנסו יותר לתוך הרשויות הרחוקות והקטנות
שמעון :בשביל זה בדיוק נעשה המהלך של הכנסת העמותה.

משה :הסוכנות היהודית מתכוונת לקדם את התיירות גם בכפרים הדרוזים ,והעמותה תוכל לקדם את זה
בשבילנו.
לי-את :ריבוי העמותות שהיו לא הצליחו לקדם את האזור ולכן החלטנו לקדם את הנושא ברמה האשכולית
ולפעול בהסכם עם העמותה שתעבוד ביחד עם כל הגופים הרלבנטיים האזוריים והארציים.
ראדי :בהצלחה לאשרת ,מוזמנת לפסטיבל אדמונית החורש.
 .2שולחנות העבודה:
לי-את מבקשת לאשרר מחדש את המחויבות סביב שולחנות העבודה ,יש צוותים מקצועיים טובים ,אנחנו
רוצים לחזק את העבודה שלהם.
שמעון :אני מבקש מכל ראשי הרשויות שידחפו את הצוותים זה משרת אותנו כאשכול.
גבי :אני כחלק מתפקידי הייתי בדיון על רכבת השדרה כ 4שעות ,זה חשוב מאד.
לי-את :כאשר אתם כראשי רשויות מדברים ברמה האזורית בזמן פגישות עם שרים או מנכ"לי משרדים
התייחסות היא אחרת.

גבי :כולנו מחויבים לאשכול.
לי-את :רואים התקדמות בכל הנושאים שראשי הרשויות מעורבים בדיונים ,התהליכים מתחילים להתקדם
בקצב מהיר ובאופן אפקטיבי יותר ,אנחנו מבקשים שתזכירו מול השרים והמשרדים את התפקיד האזורי.
 .3תרגיל סייבר:
לי-את מתוכנן תרגיל סייבר באשכול ,כאשר נהריה תהיה במוקד התרגיל ,המטרה היא להראות שאפילו דברים
ברמת הנהלים אפשר לשפר ,אנחנו כמובן ננסה גם לגייס משאבים ופתרונות טכנולוגים על מנת לשפר את
התשתיות ,זימון ייצא ליומן שלכם.
שמעון :סייבר הוא חשוב מאד וצריך לתת על כך את הדעת .
גבי :העבודה של האשכול בתחום המנמ"ר היא מעולה והביאה אותנו למקומות מעולים.

 .4מינוי ניב לוועדת מכרזים:
לי-את :אנחנו מבקשים למנות את ניב כנציג נוסף לוועדת מכרזים
עדי הרטל :צריך למנות  5נציגים  3נציגי מבין חברי המועצה ו 2-מעובדי האשכול .במקרה זה  3חברי ועדה
קוורום לקבלת החלטות.
שמעון :צריך עוד מתנדב מראשי הרשויות.
והיב :אני מתנדב.
החלטה :והיב חביש וניב כהן נבחרו כחברים נוספים בוועדת מכרזים
 .5אישור יציאה למכרז משותף עם אשכולות בנושא ליסינג רכבים -החלטה
לי-את :האשכול מוביל את העניין של הליסינג ואנחנו נכנסים למכרז משותף עם עוד אשכולות בנושא הליסינג.
משה :מבקש שתכניסו את הרכבים החשמליים.
החלטה :אושר לצאת למכרז המשותף עם האשכולות בנושא ליסינג רכבים
 .6אישור שינויים בנוהל רכש
לי-את :יש שינוי של העלאה של הסכום המינימלי כדאי שלא נצטרך להתנהל בסרבול.
שמעון :זה קורה כדי שהם יוכלו לעבוד יותר בקלות ולא להחתים את הגזברית על כל התנהלות כספית.
החלטה :אושר השינוי בנוהל הרכש
 .7משלחת ראשי רשויות
שמעון :אנחנו כבר  4שנים מדברים על סיור ,כדי שנוכל ללמוד ,בהולנד יש מודל מצוין ,התוכנית של הסיור היא
לא כבדה מדי ,כולם בהולנד מחכים לנו ורצים שנתארח אצלם.
דוקטור אשר וטורי :אני מתכנן ערים ,אני אחראי על המשלחת להולנד ,לאחר הרבה עבודה של תכנון ,המודל
ההולנדי מאד דומה למודל שלנו ,ביצעתי כבר נסיעת הכנה על מנת לבדוק שהכול מוכן ,ויש ההיענות גדולה מאד
מצד ההולנדים ומחכים לקבל אותכם .מוצגת פה התוכנית אבל היא עוד יכולה להשתנות
שמעון :מבקש שהתוכנית תעבור פה לאישור לישיבה הבאה עם הלוח זמנים המאושר

אשר :אנחנו נתמקם בארנהיים על בסיס נהר הריין.
שמעון :אני מבקש להבטיח  3דברים :אוכל צמחוני או כשר ,התוכנית לא עמוסה מדי ,תרגום  -צריך לעזור
בתרגום למי שצריך.
לי-את  :מבקשת שנבדוק את נושא התרגום לאוזניות.
ארקדי :רוצה לדעת האם ניתן להביא נשים.
שמעון :זו משלחת לימודית ,זה לא נתפס טוב ,ואני חושב שזה לא מתאים ,יש אפשרות להאריך ואז תוכלו
להזמין את האישה מי שרוצה.
לי-את :אם מישהו רוצה להאריך אנא פנו אל עינת ,אתם תשלמו את ההפרש על הכרטיס ועל המלונות.

 .8תת"ל /65א:
שמעון :מדובר על הרכבת המהירה שתיסע מנהריה לתל אביב ,חיפה עשתה לנו סיבוב בתוך העיר.
יש מאבק בינינו לבין גורמי התכנון אנחנו רוצים שלא יהיו תחנות מיותרות בתוך חיפה ושנסע ברכבת ישירה.
שמעון :אנחנו צרכים להתקשר עם גורם שיסייע לנו לתקוף את החלטות הוועדה.
עדי :החלטה על זהות הגורם תהיה בהליך תקין ,לאחר בניית תכולת עבודה .
שמעון :אני מבקש שהצוות המקצועי עם היועמ"ש יגישו המלצה לתכולה ומימון לישיבה הבאה ,יש להכין
טבלת מימון לפי גודל רשות ,וכל רשות תעביר את חלקה.
 .9חובות רשויות
לי-את  :חובות הרשויות ,לפעמים הסכומים קטנים ורק הזמן שאנחנו מבזבזים על רדיפה זה לא טוב.
שמעון :אני מבקש אל תעבירו את האשכול בדרך חתחתים ,מבקש שתהיו על זה.
לי-את :הגענו להסדר עם אתר עברון על תשלום שוטף  ,75 +חריגה מעבר למועד האחרון תגרור סגירה של
האתר בפני הרשות החייבת ,לא תהיה לנו שליטה על זה ,מבקשת שתנחו את הגזברים לשלם במועד ,שלא
נופתע.
משה :חבל שהגענו לשלב שצריך לאיים ,מקווה שזה יפתור את הבעיה
 .10עדכוני מנכ"לית
פסולת בניין
לי-את :בימים אלה יפורסם חוק הסדרת פסולת בניין ולצידו קו"ק ,החוק מחייב את כל הרשויות להסדרה ,כדי
להבטיח פתרון כולל ,אנחנו מבקשים לקיים הגשה אשכולית ,נדרש מינימום  200אלף תושבים להגשה ,נציע חוק
עזר משותף לאימוץ על ידי רשויות האשכול.

החלטה :מאושר לגשת במשותף כשאכול לקוק טיפול בפסולת בניין
פסולת חקלאית:
קיבלנו הרשאה לתכנון במסגרת קו"ק לטיפול בפסולת חקלאית ,לקוק הגשנו  5רשויות חקלאיות ,בימים אלה
אנו נדרשים להקים ועדת היגוי בנציגות כל אחת מראשי הרשויות ונציג חקלאים ,הרשויות המשתתפות :מטה
אשר ,מעלה יוסף ,מעיליא ,פסוטה וגדידה מכר שאיננה חברה באשכול.
מוסיקה:
יש עבודה ממש יפה של המוסיקה בה משתתפות  8רשויות מהאשכול 3 ,רשויות מנהלות מרכזי מוסיקה בית
ספריים באמצעות האשכול
הוקם מועדון ג'אז נודד -חשוב שייצבע בתפיסה התיירותית -אנחנו מנסים למתג את האזור כאזור מוסיקלי וזה
יעזור למאמץ בתיירות
בפסח נארח את הסמפונייטה של חיפה
התקדמות אזור התעשייה
סילס -התקדמנו מאד והופקדו המסמכים  .גובשו הסכמות לגבי תוואי הקו הכחול של אזור התעשייה כברי ואנו
צפויים להגיש ( באמצעות רמ"י) את התוואי שהוסכם עליו לאישור הוועדה המחוזית ,זאת לאחר שמונה שנים
שהנושא מקודם במטה אשר.

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

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

