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פרוטוקול ישיבת מועצת אשכול הכינרת והעמקים מיום 81/2/2/81

יורםקרין-יו"רהאשכולוראשמוא"זעמקהמעיינות 
זכריאנאבסו-ראשמו"מכפרכמא 
יורםאזולאי-מנכ"לעירייתביתשאן 
עודדהלפרין-ראשמ.מ.כפרתבור 
שלמהאלקחר-מזכירוגזברמ.מ.כפרתבור 
מאזןעדאוי-ראשמו"מטורעאן 
סמיראבוזייד-ראשמו"מעילבון 
מוסאסעידה-שבליאוםאלג'אנם 
מרואןדלאשה-גזברמ.מ.בועיינהנוג'ידאת 
רוןקובי-ראשעירייתטבריה 
עופראזרד-מנכ"לעירייתטבריה 
אהדראחל-ראשמוא"זאל-בטוף 
נתיאלפאסי-ראשמ.מ.מגדל 
פארידג'אנם-ראשמ.מ.מע'אר 
ואפיחורי-מנכ"למ.מ.מע'אר 
עידןגרינבאום-ראשמוא"זעמקהירדן 
דודופרץ-מנכ"למוא"זעמקהירדן 
ניצןפלג-ראשמוא"זהגלילהתחתון 
שניראריש-ראשמו"מיבניאל 
אלימאירי 
סמדרלוי 
רניפינצי

להלן סיכום הישיבה
 .8יו"רמועצתהאשכוליורםקריןפתחאתהישיבה,ברכותלנציגיהרשויותהותיקיםוהחדשיםשהתחלפו
בבחירותהאחרונות,סבבהכרות.
 .2רני - הציגאתמדיניותמשרדהפניםהמעודדתהתארגנויותאזוריות,תהליךהרחבתמספרהאשכולות
ורתימתמשרדיהממשלההשוניםלפעולאלמולהאשכולות.האשכולותהןאיגודיעריםוככאלהמבנה
מועצתהאשכולנקובבחוקוקובעכיעדמחציתמנציגיהרשויותיהיוראשירשויותונבחריםוכל שאר
הנציגיםיהיועובדיהרשויות.לאכלהרשויותבאשכולמינואתנציגןלמועצתהאשכול,וישעדיןצורך
להסדיראתתמהילהנציגויות(נבחראועובד)רצ"בלפרוטוקולזהמצבמינוינציגיהרשויותלמועצת
האשכולנכוןלהיום.
 .3בהתאםלהחלטותקודמותשלמועצתהאשכולמישיבתההקמההוחלטכיהרשותהמלווהאתהאשכול
מבחינהלוגיסטיתופרוצדורליתעדלהתבססותתהיההמועצההאזוריתהגלילהתחתון.




 .4הוצג  הליך בחירת מנכ"ל האשכול בהתאם לנקוב בצו ההקמה  -וועדה מקצועית בראשות מוטי דותן
ובהשתתפות עימאד דאחלה ,וואפי חורי ,דודו פרץ ,עופר אזרד ואורלי שוורץ פרסמה מודעה לאיתור
מנכ"ל,בחנהאתקורותהחייםוהמסמכיםשהוגשוע"י01מועמדיםשענולמודעה,הטילהעלהמועמדים
שצלחו את שלב הסינון הראשוני למלא שאלונים מפורטים והגישה בסופו של דבר רשימה של שמונה
מומלציםלבחינתוועדתהאיתור.ועדתהאיתורשכללהאתיורםקרין,אדיתברממשרדהפניםואורי
פינטומנכ"לאשכולנגבמזרחיבחנהאתהמועמדיםהסופייםשהיומצויניםכולםוהמליצהבסופושל
יוםעלבחירתאלימאירילתפקידמנכ"להאשכול.
 .5אלי הציג את עצמו למועצה ,הציג את תפיסת עולמו באשר ליתרון ההתארגנות האזורית, 
לבקשתיורםיצאאלימהחדרומועמדותוהועמדהלהצבעתחבריהמועצה–המינויאושרפהאחד.
 .6אלי מציג לחברי המועצה את הפרוייקטים המוצלחים שבוצעו באשכולות הקיימים ,ומתוכם גזר את
הצעתולעקרונותפעולתהאשכולבשנההקרובה.הודגשע"יאליוהחבריםכיהפרוייקטים שיבוצעוע"י
האשכוליהיוכאילושישרתואתהרשויותבאשכולהכינרתוהעמקיםולאודווקאפרוייקטיםשהצליחו
במקומותאחריםואינםמתאימיםואינםמשרתיםאתרשויותאשכולהכינרתוהעמקים.
 .7יורם הציגאתאופןותכניעבודתהאשכולבשנההקרובה,לתפיסתוהאשכולצריךלפעולתוךהתמקדות
בהשגתשלושהדגשיםבפעילות:


השבחהוייעולהשירותלתושביםניצולהיתרוןלגודל 



הבאתערכיםמוספיםבתחומיתעסוקה,חדשנות,חינוך,פיתוחכלכליוהכנסהלרשויות

 הגברתקירובלבבותביןכלהחבריםוהשותפיםלאזור.
לצורךכךנרצהלהעמיקההיכרויותולחשובביחדאיךלהכיראתכולם,אתהצרכיםוהצפיותולגזורמכך
אתתכניתהפעולהשלהאשכול.בשבועותהקרוביםועדישיבתהמועצההקרובהיערךסבבבכללרשויות
האשכולעלמנתללמודנושאיםאילועלמנתשניתןיהיהלהביאבפניהמועצהתכניותודגשיםלפעילות .
נושאמרכזי -שכברהתחלנולעסוקבוהואנושאאיכותסביבה -טיפולבפסולת,משרדהגנתהסביבה
הקצהתקציבגדול לנושאזהואףמימן העסקתיועצת סביבתיתלאשכול עלמנת שתסקור ותרכזאת
כללהנתוניםבמטרהלהציגלמשרדהגנ"סאתצרכיהאשכול.
 .1סמדר הכהן -הצגת פרוייקט איכ"ס והסקר ,הצגה של פרוייקט התייעלות תפעולית בנושא הפסולת
מציגהאתהנתוניםשנאספועדכה.הצגתפרוייקטפינויאשפהמשותףגלילמזרחי.השפעתהתיירותעל
פינוי האשפה העודפת .  תקציב משרד הגנ"ס המוערך בשלב זה בכ 43-מיליון ש"ח  מיועד להשקעה
בהתייעלותבנושאהפסולת. 
ראש עירית טבריה וראש המועצה המקומית מע'אר מדגישים  כי חלק מהתקציב  צריך להשקיע גם
בחינוךהתושביםושינויהרגליםעלמנתלצמצםהיקףהפסולת .
סמדרמבקשתמראשיהרשויותוהמנכ"ליםלסייעבהשגתהנתוניםהכספייםעלהוצאותפינויהאשפה
ברשויות.טפסיםישלחועודהשבועלגזברים .





 .1יורםממליץלהכריזעלפורומיםומינויוועדותמקצועיותשלהאשכולובכללן:
א.

פורוםראשירשויות-הנהגתהאשכולשתקבעאתמדיניותודרכיפעולתהאשכול

ב.

פורוםמנכ"ליהרשויות-שתעסוקבקידוםוהפעלתהפרוייקטיםהשונים

ג.

וועדות נוספות ובכללן וועדת איכות הסביבה ,ביטחון ואחרות תקבענה בתום הסבב ברשויות
וקביעתמיקודיהפעילותבשנההקרובה.

 .8/עלמנתלהפעילאתהאשכולהמועצהמאשררתהחלטותקודמותומחליטהכלהלן:
א.

המועצהמחליטהעלפתיחתחשבוןבנקלאשכולבבנקהפועליםבסניףכפרתבור.

ב.

המועצהמחליטהעלפתיחתחשבוןבבנקדקסיהכוללמתןהתחייבותבלתיחוזרתשלהרשויות
לחשבוןזהעלמנתלאפשרביצועהתחשבנותוהעברתכספיםביןהרשויותהחברותבאשכול.

ג.

המועצה ממנה מורשי חתימה בשמה כלהלן :יורם קרין -יו"ר האשכול ,אלי מאירי -מנכ"ל
האשכול ,שמואל אייזנברג -גזבר המועצה האזורית הגליל התחתון ,שכחלק מהליווי ומתן
שירותיםע"יהמועצההאזוריתהגלילהתחתון,ישמשכגזברהאשכולבשלבזה,מאזןעדאווי–
ראשמו"מטורעאן.חתימהשלשנייםמביןהמורשיםתחייבאתהאשכוללכלדברועניין,למעט
התחייבויותכספיותשיחתמוע"יהגזברומורשהחתימהנוסף.

ד.

החלטה מיום  91/9/9191 לשכור את שירותי עו"ד שירי שפירא וגיתית שרמן לצורך פתיחת
חשבוןהבנקוהשלמתהליכירישוםהאשכולבמערכתהמרכבהבהתאםלהצעתןשהוצגהבדיון
בסךשל9,111ש"חבתוספתמע"מ.

ה.

המועצה מחליטה על מינוי וועדת מכרזים והתקשרויות בהרכב :נתי אלפסי – יו"ר  ,יורם
אזולאי ,זכריא נאבסו ,מוניר חמודה ,ואפי חורי .קוורום מינימאלי להחלטות הוועדה יהיה
שלושהחברים .



כל ההחלטות אושרו פה אחד.
 .88לצורך מינוי יועץ משפטי קבוע לאשכול מטילים על רני להביא לישיבה הבאה רשימה מצומצמת של
מועמדים לתפקיד ,ראש עיריית טבריה מדגיש כי חובה שהמועמדים יהיו בקיאים בדיני הרשויות
המקומיות.
 .82צירוףהמועצההמקומיתיבניאללאשכול -מלכתחילההיתהאמורהלהיותהמועצההמקומית יבניאל
חברהבאשכולאולם,עדחתימתצוההקמה ע"ישר הפנים לאהשלימה המועצההקודמתאת הליכי
אישור ההצטרפות ,ומשכך לא נכללה בצו ההקמה המקורי .כעת ,לאחר הבחירות ושינוי הרכב מועצת
יבניאל,מבקשתהמועצההמקומיתיבניאללהצטרףלאשכולהכינרתוהעמקים.נדרשאישורהמועצה
לבקשתההצטרפות.
מועצת האשכול הצביע פה אחד לאשר בקשת הצטרפות המועצה המקומית יבניאל לאשכול ,החלטת
המועצהתועברלשרהפנים .

הנוכחיםמודיםלמועצההאזוריתהגלילהתחתוןעלהאירוח .
הישיבה ננעלת.

רשם :רני פינצי
אישר  :יורם קרין – יו"ר האשכול



תמונת מצב מינוי נציגים במועצת האשכול נכון ליום 7/2/2/81

מתוך93רשויותל99ישנציגיםמאושרים 
מונוכבר7ראשירשויותמסומניםבצהובישצורךלהסדירהתמהיל .
שלושהרשויותשטרםמינונציגים–טבריה,שיבליאוםאלג'אנם,אלבטוף.מינוייורםאזולאימנכלעירייתבית
שאן–בשלביאישור
הרשות

ראש רשות

הגלילהתחתון 

ניצןשלמהפלג 

טבריה 

רוןקובי 

נציג באשכול
ראשרשות 


הערות
ישכתבמינוי 
טרםמונה 

טורעאן 

מאזןעדווי 

ראשהרשות 

ישכתבמינוי 

עמקהמעיינות 

יורםקרין 

ראשהרשות 

נשאר 

שיבליאוםאלג'ענם 

מונירשיבלי 



טרםמונה 

עילבון 

סמיראבוזייד 

ראשהרשות 

ישכתבמינוי 

ביתשאן 

ג'קילוי 

יורםאזולאי 

טרםמונה 

מע'אר 

פרידגאנם 

מנכ"ל–ואפיחורי 

ישכתבמינוי 

כפרתבור 

עודדהלפרן 

מנכ"ל  /גזבר – שלמה ישכתבמינוי 
אלקחר 

מגדל 

נתנאלאלפסי 

ראשהרשות 

ישכתבמינוי 

כפרכמא 

זבריהנאפסו 

מנכ"ל–חלילנאתכו 

ישכתבמינוי 

עמקהירדן 

עידןגרינבאום 

ראשרשות 

ישכתבמינוי 

בועינהנוג'ידת 

מונירחמודה 

ראשרשות 

ישכתבמינוי 

אלבטוף 

אעהדרחאל 






טרםמונה 

