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פרוטוקול  -מועצת איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי  -מיום 19/10/2021
לשכת ראש העיר עכו
משתתפים:
מר שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו ויו"ר אשכול רשויות גליל מערבי
מר משה דוידוביץ ,ראש המועצה האזורית מטה אשר
גבי נעמן ,ראש מועצה מקומית שלומי
רמי עטווה ,גזבר מועצה מקומית מעיליא
דנה שלזינגר ,נציגת ציבור המועצה האזורית מטה אשר
גב' אור סט -אלפסי ,מנהלת לשכת ראש העיר ,עיריית עכו
גב' לי-את כהן ,מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי
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 ארז אליאס ,מנהל מחלקת איכות סביבה ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר ניב כהן ,מנהל אגף אסטרטגיה וחדשנות ,אשכול רשויות גליל מערבי
מר אחסאן טאפש ,רכז רשויות מצטרפות ,אשכול רשויות גליל מערבי
גב' אנג'ליקה יאמרום ,מפקחת סביבה ,אשכול רשויות גליל מערבי
דניאל טבלינסקי ,מנמ"ר ,אשכול רשויות גליל מערבי
נושאים לדיון:
 .1החלטות ואישורים
א .קליטת מנמ"ר כעובד אשכול
ב .מודל מנמריה חדש
ג .חוות ( Big Dataדניאל טבלינסקי)
ד .אתר הטמנה ופתרונות קצה לפסולת גושית ולגזם (ארז אליאס)
ה .יועץ לאזור תעשייה – אישור
ו .קליטת צוער
 .2הקמת מערך חוסן אזורי
 .3עדכוני מנכ"לית

דיון:
שמעון :כל הכבוד ללי-את ,עדי אוזדובה והצוות על הפקת כנס הגליל במרכז ,היה כנס מכבד ומרשים עם הרבה
פוליטיקאים ,ועלינו לקדם את ההחלטה של "עת גליל" להחלטת ממשלה.
משה :היה כנס מצוין ,שרת התחבורה והזהירות בדרכים אמרה בכנס שהיא מתמידה בהחלטתה לבטל את סלילת
כביש  6לצומת כברי .אני מציע לשלוח לה מכתב בשם ראשי הרשויות של גליל מערבי שדורש שהכביש ייסלל ויכנס
לתקציב  ,2022כי אם התקציב עובר בנובמבר אז למעשה הכביש לא ייסלל ב. 2022-2023-
לי-את :אנחנו נשלח לה מכתב עם החתימות שלכם.
משה :נזמין אותה להגיע אלינו ,אם היא לא יכולה אנחנו נסע אליה .אם זה לא קורה אנחנו נתכנס להחלטות
אופרטיביות.
א .קליטת מנמ"ר כעובד אשכול
לי-את :בעבר קיבלנו תקציב מישראל דיגיטלית אך תקציב זה נגמר .החל מהשנה הרשויות משלמות את מלוא
הסכום בהתקשרות מול האשכול ,הסבסוד מישראל דיגיטלית הסתיים .כדי שבכל זאת נוכל לתמוך ברשויות,
באמצעות שירותי מנמר ,הגשנו בקשה לשינוי מודל תקצוב .במודל החדש האשכול ישלם את רוב שכר המנמר
והרשויות ישלמו בגין הפעילות כל אחת לפי ההסכם שלה.
שמעון :האם הרשויות ישלמו יותר על שירותי המנמ"ר?
לי-את :תלוי מול מה משווים ,אם כל רשות תיקח מנמר לבד העלויות שלה יהיו גבוהות משמעותית .קליטת
המנמר מאפשרת לרשויות הקטנות להשתמש בשירותיו במחיר מוזל ,והמודל מאפשר לכל רשות לקבל שירותים
במחירים טובים לפי הצרכים שלה .
ניב :החיסכון בעלויות השכר מוערך בכ  ₪ 150,000בשנה .
לי-את :ההסכמים החדשים שחתמנו איתכם ,לוקחים בחשבון שההסכם נגמר ,ושמודל התקצוב השתנה .
רמי :מה המפתח של חלוקת התקציב בין הרשויות?
לי-את :לפי ההסכם שיש לכם היום.
שמעון :לפי גודל היישוב ולפי ההסכם המקורי?
לי-את :זה לפי גודל הרשות וגם לפי השירותים שהם צורכים.
החלטה :מאשרים פה אחד קליטת מנמ"ר כחלק מהמבנה הארגוני ושינוי מודל הסבסוד
ב .חוות Big Data
דניאל :ביצענו מיפוי הגענו למסקנה שאחת הבעיות הן מוכנות לחירום :שרידות ארגונית ורציפות תפקודית
בתחום מערכות המחשוב .לרוב הרשויות אין גיבויים ,אין מערכות התאוששות מאסון .בכל תרחיש של חירום
כמו התקפת סייבר או אסון טבע רוב הרשויות אינן מוכנות מספיק.
המערך הוא גדול ויקר ,הספקים בשוק גובים מחיר גבוה עם אמנת שירות בסיסית.
אם אנחנו נצליח להקים חוות שרתים לטובת רשויות האשכול נוכל להוזיל ב 50%-את העלויות ולתת שירותים
מתקדמים ומקצועיים.
שמעון :כמה תעלה החווה?
דניאל :זה יעלה כחצי מיליון  ,₪חלק יממן משרד פנים וחלק מההכנסות יהיו תשלומים עבור השירותים.

שמעון :יוזמה מבורכת ,עדכנו אותנו בהתפתחות.
החלטה :פה אחד להתקדם ברכישת הציוד לחווה
ג .המשך הרשאה תקציבית 7714
ארז :התקבל מסמך המאשר המשך הרשאה תקציבית במסגרת קו"ק 7714
מימוש התמיכה מותנה בתנאים החדשים שקבעה הקרן לשמירת ניקיון ,בצמוד למדיניות החדשה של המשרד
לצמצום בהטמנת פסולת .עיקרי התנאים החדשים:
חל איסור על שימוש בכספי הקו"ק לרכישת פחים "ירוקים" – כל סוגי כלי האצירה מכל סוג ונפח.
התמיכה תתאפשר רק בתנאי שכל הרשויות השייכות לתוכנית המקורית ,מתחייבות במסמך חתום ע"י ראש
הרשות להישאר בהסכם משותף של האשכול לתקופה של  5שנים קדימה.
כלומר ,חורפיש ונהריה לא חלק מהתנאים.
משה :בסדר ,אבל הדבר החשוב הוא שהרשויות יממשו עד דצמבר  2021את הכספים.
גבי :הרשויות מחויבות להגיש את הקו"ק  7714עד דצמבר .2021
רמי :נא לשלוח לנו את היתרות של הקו"ק.
החלטה :הרשויות מתחייבות להישאר בהסכם משותף של האשכול לטיפול בפסולת לתקופה של  5שנים מיום
קבלת אישור וועדת התמיכות למימוש תוכנית ההשקעות .התוכנית כוללת  11רשויות וכולן מחויבות להחלטה.

ד .אתר הטמנה ופתרונות קצה לפסולת גושית ולגזם
ארז :אנחנו בוחנים הפעלת אתר לקליטה ומיון בפסולת גזם וגושית לרשויות אשכול גליל מערבי.
שמעון :אני חושב שזה רעיון טוב ,והכי חשוב שלרשויות האשכול יהיה מקום להטמין פסולת.
לי-את :אנחנו מנסים לגייס תקציב הקמה מהמשרד ואז ההסכם עם בעל הקרקע יכול לתת בין %-33% 5
מהרווחים ,שיתבטאו בהורדת המחירים לרשויות.
משה :אני מציע שיהיו תקורות לאשכול בטווח שיאושר במועצה ושאר ההכנסות (רווח עתידי) חוזר לרשויות
המשתמשות .מבקש שהחיסכון יבוא לידי ביטוי במחירי כניסה/דמי הטיפול השוטפים .
עו"ד עדי הרטל :אנחנו מדברים על עודפים שיפחיתו עלויות ,אני מזכיר לכם שאנחנו מלכ"ר ואין רווחים לחלוקה.
משה :כמובן ,העודפים יסייעו להפחתת עלויות ההטמנה עבור הרשויות.
לי-את :מבקשת למנות צוות משא ומתן לבדיקת האפשרויות.
משה :אני מציע למנות את גבי ואת אייל שמואלי .
גבי :אני אהיה נציג בצוות מו"מ.
שמעון :אני מציע שיניב אשור ,מנכ"ל עיריית עכו ,יהיה גם נציג בצוות המו"מ.
החלטה :פה אחד לצאת לתהליך של משא ומתן
ה .יועץ לאזור תעשייה:
שמעון :אני מציע לאשר את זה ולהתחיל את הייעוץ של שלמה בוחבוט.

החלטה :פה אחד לאשר את העסקתו של שלמה בוחבוט כיועץ לאזור התעשייה למשך שנה אחת
ו .קליטת צוער:
גבי :לי-את ,צריכה צוער?
לי-את :כן ,יש צורך.
שמעון :מדובר בדור צעיר וחשוב מאוד לשלב אותם ,וגם יש השתתפות מטעם משרד הפנים.
החלטה :פה אחד לאשר העסקה של צוער נוסף באשכול
 .2מרכז החוסן :מציגה עינת שליו ,מנהלת מרכז החוסן.
▪

הקמת מערך מידע אזורי רב תחומי

▪

הקמת יחידה קלינית והכשרת מטפלים בטראומה

▪

הקמת צוות התערבות מקצועי אזורי לחירום לטיפול נפשי

▪

מערך סדנאות לחירום להנהגה פורמלית ובלתי פורמלית

▪ הכשרת אנשי המקצוע ברשויות מתחומי הרווחה ,הבריאות והחינוך
שמעון :יש לכם את ברכת הדרך שלנו.
משה :היום אושר תקציב של  1מיליון  ₪עבור מרכזי החוסן ,בהצלחה.
החלטה :פה אחד לאישור תוכנית עבודה מרכז חוסן
 .3עדכוני מנכ"לית
חובות רשויות:
משה :לא יכול להיות שאנחנו מגיעים למצב כזה ,רשות שנמצאת בחובות גדולים צריכים להפסיק לה את פינוי
האשפה.
רמי :אני רוצה להזכיר שאנחנו השארנו פיקדון של חודשיים ,אז אם מישהו לא משלם ניתן לממש את הפיקדון.
ארז :נכון ,אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה.
שמעון :חברים ,אני מבקש מכל ראשי הרשויות לסדר את החובות מול האשכול .שלחו לגזברי הרשויות ולראשי
הרשויות את החובות באופן מרוכז כדי שנוכל לטפל.
לי-את :זה ייעשה.
קול קורא רכז אנרגיה:
לי-את :ביקשנו מכל הרשויות לשלוח מכתבי תמיכה בקו"ק ,יש רשויות שלא ענו .
שמעון :מה קורה אחרי שנתיים כשאין את התיקצוב לעובד?
ניב :מדובר על מיקור חוץ ,אנחנו לא קולטים את העובד.
לי-את :הרשויות שטרם שלחו את המכתב הן :מעלות-תרשיחא ,בית ג'ן ,מעלה יוסף ,חורפיש ,מזרעה ,פסוטה
ומעיליא.

אנא מכם תשלחו את המכתב למשרד האנרגיה.

סיור עם משרד הכלכלה:
ב 09/11/2021-יש לנו סיור של משרד הכלכלה עם יאיר גולן ,סגן שרת הכלכלה והתעשייה והצוות המקצועי.

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

