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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 שמעון גואטה ,ראש המועצה האזורית מעלה יוסף
מר ארקדי פומרנץ ,ראש עיריית מעלות תרשיחא
מר אייל שמואלי ,ראש מועצה מקומית כפר ורדים
מר האדי סעד ,גזבר המועצה המקומית בית ג'ן
מר מאיר חלי ,מנכ"ל המועצה המקומית מגדל תפן
מר חאתם עראף ,ראש המועצה המקומית מעיליא
מר פואד עווד ,ראש המועצה המקומית מזרעה
מר סוהיל מלחם ,ראש המועצה המקומית ג'דיידה מכר
מר שאדי שווירי ,ראש המועצה המקומית כפר יאסיף
גב' אור סט -אלפסי ,מנהלת לשכת ראש העיר ,עיריית עכו
גב' ליאם יחיא ,עוזרת ראש הרשות ,מועצה אזורית מעלה יוסף
גל מנצור ,מנהל מחלקת ספורט ,מועצה אזורית מטה אשר
שי מניסטר ,מנהל מחלקת ספורט ,מועצה מקומית כפר ורדים
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
מר אלון שטרן ,רכז מוזיקה אזורי ,אשכול רשויות גליל מערבי
רו"ח יוסף עבדו
נושאים לדיון:
 .1הצגת עובדים חדשים
 .2אישור צירוף רשויות לאשכול – אבו סנאן ,ג'ת-ינוח

 .3דוח רבעוני ינואר-מרס 2021
 .4דוח חציוני של 2021
 .5תחום התיירות באשכול – מתווה עבודה משותף
 .6מכרזים משותפים עם אשכולות אחרים.
 .7מינוי קבע של מנכ"לית האשכול לוועדת המכרזים המשותפים.
 .8מינוי נציג מקצועי לפי צורך לוועדת המכרזים המשותפים.
 .9סיור לימודי בצרפת לראשי רשויות
 .10כנס "הגליל במרכז" 14/10/2021
 .11ועדת רישוי משותפת.
 .12אפיק וחצי מרתון.
 .13שירותי מנמ"ר לרשויות אשכול בית הכרם  -בענה ,ראמה ונחף בתהליך הצטרפות.
 .14תוכנית אב לספורט
 .15שינוי בתקציב.
דיון:
 .1הצגת עובדים חדשים-
ניב כהן ,מנהל אגף לפיתוח כלכלי ואסטרטגיה באשכול
אלון שטרן ,רכז המוזיקה האזורי
 .2אישור צירוף רשויות לאשכול – אבו סנאן ,ג'ת-ינוח
שמעון לנקרי :ההצטרפות לא מגיעה על חשבון תקציב הרשויות הקיימות באשכול .אנחנו מעוניינים שאבו-סנאן
וג'ת-ינוח יהיו חלק מהאשכול.
החלטה :מאשרים פה אחד את ההצטרפות לאשכול של אבו סנאן ,ג'ת-ינוח ,מותנה בהשלמת תקצוב
תהליך ההצטרפות ע"י משרד הפנים.
 .3דוח רבעוני ינואר-מרס 2021
רו"ח יוסף עבדו :הדוח הרבעוני נשען על הדוח החציוני ,ולכן אציג אותם ביחד.
 .4דוח חציוני של 2021
רו"ח יוסף עבדו :מציג את הדו"ח .קיים עודף של  70אלף  ₪בהתאם לדוח הרבעוני שהוצג.
משה :בישיבה הקודמת היה לנו סיכום שיש יתרות תקציביות ולאן מייעדים אותם .בינתיים אני לא רואה שעשו
בהן שימוש.
יוסף :לא רואים את הכספים האלה בדוח שאני הצגתי ,אם אתה רוצה להשתמש בעודפים של  2020אתה צריך
להכניס אותם ל .2021-כרגע הכסף הזה לא מוצג בדוח של .2021

 .5תחום התיירות באשכול – מתווה עבודה משותף
ניב כהן :מציג את מתווה העבודה המשותף עם עמותת תיירות גליל מערבי .אנחנו מציעים שכל רשות תשלם
לעמותה לפי מפתח מסוים ,כל רשות תקבל סל שירותים שיווקי-מיתוגי בתחום התיירות בתמורה .יש לנו
התקשרות לפי מכרז עם העמותה.
לי-את :אנחנו גם נהיה שותפים לבחירת המנכ"ל/ית של העמותה.
רונן :למה זה צריך להיות דרך העמותה?
לי-את :מאפשר לנו גמישות תפעולית והשגת סעיף  46זיכוי ממס בשל תרומה.
רונן :אנחנו לא יכולים לגייס כסף באשכול?
משה :יתרון נוסף הוא שלעיתים ותק הארגון/עמותה הוא תנאי להפקת אירועים וקבלת אישורים .מדובר פה
בעמותה ותיקה שתקבל את כל האישורים הנדרשים.
שמעון לנקרי :אנחנו צריכים להבהיר שצוות התיירות של האשכול שבראשו עומד רונן מרלי ,מייצג אותנו והוא
יקבע לעמותה מה המדיניות ,העמותה היא המוציאה לפועל של אותה מדיניות שמגובשת פה ובצוות התיירות.
פואד :ההצטרפות היא חובה או בחירה?
שמעון לנקרי :יהיו חובות וזכויות ,ואנחנו נבנה מנגנון תשלום לפי מפתח מסוים ,כך שהקטנים לא יצטרכו לשלם
סכומים גדולים מדי.
פואד :אני מציע שנעשה ישיבה על נושא התיירות ברשויות הערביות ונבנה מתווה יחד.
החלטה :מאשרים פה אחד לקיים את פעילויות התיירות בגליל המערבי ע"י האשכול באמצעות עמותת
התיירות גליל מערבי .רשויות האשכול ישלמו לעמותה דמי חבר בהתאם לגודלם ובכפוף להצעת הערך.
 .6מכרזים משותפים עם אשכולות אחרים.
לי-את כהן :כרגע על הפרק אישור מכרזים משותפים עם אשכול נגב מזרחי -משאיות ,כלי צמ"ה ,כלי אצירה.
החלטה :מאשרים פה אחד את השתתפות האשכול במכרז משותף.
 .7מינוי קבע של מנכ"לית האשכול לוועדת המכרזים המשותפים.
לי-את כהן :מבקשת את החלטתה המועצה למנות אותי כנציגת האשכול באופן קבוע בוועדות המכרזים
המשותפות.
החלטה :מאשרים פה אחד את מינוי קבע של מנכ"לית האשכול לוועדת המכרזים המשותפים.
 .8מינוי נציג מקצועי לפי צורך לוועדת המכרזים המשותפים.
לי-את כהן :ישנן וועדות מכרזים שנדרש נציג נוסף על בסיס מקצועי ,מבקשת לקבל החלטה שמינוי נציג
נוסף יהיה לפי צורך ולפי סוג המכרז .מבקשת למנות את ארז אליאס כנציג במכרזים עם נגב מזרחי.
החלטה :מאשרים פה אחד מינוי נציג מקצועי לפי צורך לוועדת המכרזים המשותפים ,ומאשרים את ארז
כנציג בוועדת המכרזים המשותפת עם נגב מזרחי.

 .9סיור לימודי בצרפת לראשי רשויות

שמעון לנקרי :בחרנו תאריכים לסיור ,08-12/05/2022מדובר על סיור לימודי בצרפת בנושא תכנון אזורי .כל רשות
שמשתתפת בסיור תשלם  ₪ 5,000והיתרה תמומן באמצעות האשכול בתקציב .2022
לי-את :תצטרכו בקרוב לאשר הגעה לסיור על מנת שנוכל להתקדם עם הארגון.
החלטה :מאשרים פה אחד את תנאי ההשתתפות בסיור.
עדכוני מנכ"לית
 .10כנס "הגליל במרכז" 14/10/2021
לי-את :אנחנו מארגנים כנס ,נשמח אם תוכלו להפיץ בקרב העובדים שלכם וגופים שאתם בקשר איתם.
 .11ועדת רישוי משותפת-
לי-את :עיריית נהריה ישלחו אליכם זימון למפגש אזורי בנושא רישוי עסקים.
 .12אפיק-
לי-את :בתאריכים  06-09/10/2021יתקיים אירוע האפיק ברחבי האשכול וגם אירוע חצי המרתון .הרשויות
יחויבו לפי תקציב  2021במימון חלקם ביצי המרתון האשכולי.
 .13שירותי מנמ"ר לרשויות אשכול בית הכרם  -בענה ,ראמה ונחף בתהליך הצטרפות
מאיר :דניאל עושה עבודה מעולה אבל אני רוצה להעלות פה חשש שאם מצטרפות עוד רשויות זה יכול לפגוע
מהאיכות והקשב שלו לרשויות האשכול שכבר מקבלות שירותים.
לי-את :אנחנו מוסיפים עוד אנשים תחת דניאל על מנת שלא תהיה פגיעה בכם .אבל בכל מקרה ידעו אותנו אם
מורגשת פגיעה.
 .14תוכנית אב לספורט
האשכול בשלבי סיום של הכנת תוכנית אב אזורית לספורט ,מכין התוכנית ד"ר איציק בן מלך ,יועץ.
עקרונותיה הוצגו בפני המועצה.
מועצת האשכול מאשרת את עקרונות תוכנית האב ,ומנחה את האשכול לפעול ליישום התוכנית.
 .15שינוי בתקציב:
לי-את :אני מבקשת לייעד יתרות מ  2020שלא תוקצבו ב ,2021 -לפי טבלה להלן:
סעיף קיים

סכום

העברה לסעיף חדש

סכום

יתרות 2020

400,000

כנס הגליל במרכז

100,000

הערות

תוכניות שכנות טובה

100,000

סבסוד אירועי
תרבות

150,000

אפיק

50,000

שמעון לנקרי :אנחנו מאשרים את זה בתנאי שיהיו גם אירועים לכל המגזרים שיסובסדו.
החלטה :מאשרים פה אחד את השינויים בתקציב.

מנחת מטוסים
משה :אני רוצה לנצל את המפגש כדי לידע אתכם בתכנון מנחת מטוסים קלים בשטח האשכול ,אנחנו מתנגדים
לכך כי זו פגיעה באיכות חיינו .אנחנו צריכים ביד אחת ללכת נגד הנושא.
שמעון לנקרי :אנחנו תומכים בך ,תגיד לנו מה עלינו לעשות.

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

