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פרוטוקול ישיבת מועצת אשכול כנרת עמקים
תאריך הישיבה16.4.2019 :
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•
•
•
•

יורם קרין –ראש מוא"ז עמק המעיינות ויו"ר האשכול
אלי מאירי -מנכ"ל האשכול
מוניר חמודה – ראש מ.מ .בועיינה נוג'ידאת
דודו פרץ – מנכ"ל מוא"ז עמק הירדן
ניצן פלג -ראש מוא"ז הגליל התחתון
עודד הלפרין – ראש מ.מ .כפר תבור
נתנאל אלפסי -ראש מ.מ .מגדל
סמיר אבו זייד – ראש מ .עילבון
חליל נאתכו-מנכ"ל מ.מ .כפר קמא
מאזן עדווי – ראש מ.מ .טורעאן
שניר אריש -ראש מ.מ .יבנאל
יורם אזולאי – מנכ"ל עיריית בית שאן
עופר אזרד –מנכ"ל עיריית טבריה
מילחם אבו עיד  -גזבר מוא"ז אל בטוף
רני פינצי -פרוייקטור משרד הפנים

סיכום הישיבה:
 .1פתיחה – יו"ר האשכול ברך את הנוכחים והציג את סדר היום.
 .2מנכ"ל האשכול הציג את הנעשה עד כה  -כולל מסקנות מסבב האבחון הראשוני עם כל רשויות האשכול ,לפי
המצורף במצגת המלווה.
יו"ר האשכול הציג את מיקוד היעדים המוצע לשנה הקרובה שאושר פה אחד :
א.

יצירת היכרות וחיבור בין רשויות האשכול.

ב.

בניית תכנית אסטרטגית לאשכול ,קביעת מטרות ,יעדים ותכנית עבודה .תהליך זה יהיה בשותפות רחבה
עם הרשויות ,משרדי הממשלה  ,גורמי חברה אזרחית והמגזר העסקי.

ג.

הקמת מערך פינוי פסולת אזורי.

 .3כל הנושאים המפורטים מטה אושרו פה חד במליאה:
א.

אישור "משכ"ל" כחברה מנהלת בתחום הרכב של האשכול.

ב .פעולות בנקאיות באמצעים אלקטרונים  -מאשרים לפעול בערוצי השירות הבאים ,בחשבון הבנק המתנהל
בבנק הפועלים בסניף כפר תבור ,ע"ש האשכול:
תחומי פעילות :עו"ש ופיקדונות בשקלים ,הלוואות ומסגרות אשראי.
ערוצי שירות :פועלים בטלפון ,באינטרנט והוראה בפקס.
מסמיכים את מורשי החתימה של האשכול לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי הבנק לשם קבלת השירותים הנ"ל,
וכן לפעול כמורשים גם לפעילות השוטפת בכל תחומי הפעילות וערוצי השרות שנבחרו.

ג .אישור לפתיחת חשבון משנה בתוך חשבון הבנק לטובת ניהול תקציב מהמשרד להגנת הסביבה במסגרת
הקול קורא – כתקציב סגור.
ד .פנייה לקבלת יעוץ לבניית תכנית העבודה דרך שירותי המפע"מ או באופן פרטי.
ה .המליאה אישרה את אימוץ נהלי הרכש של מוא"ז גליל תחתון לשלב ההקמה( .הנהלים מצ"ב).
ו .המליאה מאשרת יציאה למכרז של מנהל מערך איכות סביבה (בתקן מנהל אגף) והעסקה החל מיוני.
המקור התקציבי לשכר הינו התקורה המאושרת מכספי הקול הקורא מהמשרד להגנת הסביבה לשלוש
השנים הקרובות .ולאחר מכן התבססות על תקורות ורווחים מהפעלת המערך.
ז .המועצה מאשרת גיוס עוזר למנכ"ל במשרת אמון ( 30%שכר מנכ"ל).
 .4מינוי סגן ליו"ר האשכול – מאזן עדווי נבחר פה אחד.
 .5העסקת יועץ משפטי חיצוני – הוצג תהליך בחירת היועמ"ש ,כולל הצעות מחיר על ידי רני פינצי .המליאה בקשה
להוסיף להצעות המחיר יועצים משפטיים מאזור הצפון ,ובעדיפות לשטח האשכול.
החלטה – המליאה הסמיכה ועדה בראשות רני פינצי ובחברות של מוניר חמודה ,מאזן עדווי ,שניר אריש ,נתנאל
אלפסי ואלי מאירי לבחור יועמ"ש לאחר קבלת הצעות מחיר נוספות מהצפון.
 .6המועצה אישרה פה אחד את נוסחת דמי החבר שהוצגה ,לפי נוסחת משרד הפנים ,ובהגבלה מקסימלית של
 .40,000₪טבלת אקסל מפורטת תשלח ע"י המנכ"ל לכל הרשויות.
 .7התכנית האזורית לפינוי פסולת הוצגה על ידי יועצת האשכול ,הגב' סמדר הכהן .המליאה אישרה פה אחד את
התכנית .התכנית מצ"ב בקובץ נפרד.
 .8המועצה אישרה פה אחד את הקריטריונים לחלוקת השקעות מכספי המשרד להגנת הסביבה – .רצ"ב בקובץ נפרד
 .9המועצה עודכנה בסדר העדיפות שנקבע לעבודה על ת כניות רשותיות בתחום פינוי הפסולת ,כפי שהוצג על ידי היועצת
המקצועית.
 .10הרמת כוסית לחג הפסח ולרמאדן – יו"ר האשכול בירך את הנוכחים בברכת חגים שמחים ,משפחתיות והמשך
עשייה ציבורית פוריה.

בברכה,
יורם קרין
ראש המוא"ז עמק המעיינות
ויו"ר האשכול

העתק :משתתפים

