 17דצמבר 2019

פרוטוקול מליאת אשכול מתאריך 10/12/19
נוכחים:
חברי מליאה – יורם קרין ,מאזן עדווי ,עידן גרינבאום ,חליל נאתכו ,ניצן פלג ,יורם אזולאי,
חטיב עבד אל קדר ,ואפיק שבט ,סמיר אבו זייד ,שלמה אלקחר.
נציג שאינו חבר מליאה – שאווכת שיבלי
חברי מליאה שנעדרו :מוניר שיבלי ,מוניר חמודה ,נתנאל אלפסי ,רון קובי.
נוספים – אלי מאירי ,עו"ד אבנר צור ,רמי כורה.
סדר הישיבה:
 .1עדכונים בתחום הגנת הסביבה נמסרו על ידי רמי כורה .לפי דף העדכונים המצ"ב.
יו"ר האשכול ,המנכ"ל ,ומנכ"לי רשויות אחרים שיבחו את רמי על עבודתו המקצועית.
 .2עדכונים כללים נמסרו על ידי מנכ"ל האשכול ,אלי מאירי ,לפי דף שנשלח ומצ"ב.
 .3יורם אזולאי – ביקש לחדד בנוגע לתהליך האסטרטגי של  100המשפיעים .שיש לייצר
תהליכים משלימים בין התהליכים בתוך הרשויות לתהליכים האזוריים ולא תהליכים
מקבילים.
 .4בניית בית חולים שיקומי במרכז רפואי פדה פוריה .עידן גרינבאום עדכן כי כרגע
החשב הכללי לא מקצה את התקציב לביצוע כפי שהוחלט והוסכם .הוחלט להוציא
בעניין מכתב מרשויות האשכול ולפעול בכל האמצעים כדי שבניית בית החולים תצא
לפועל בהקדם .באחריות מנכ"ל האשכול ,עד .20/12/19
עדכון לזמן הוצאת הפרוטוקול – הנושא אושר בועדת חריגים של משרד הבריאות,
והוקצו  87מלש"ח לטובת תחילת העבודות.

 .5חברת חשמל טבריה – מספר חברים בקשו לדון בנושא .חברת חשמל החליטה
במסגרת התייעלות לסגור את הסניף בטבריה ולהעבירו לכרמיאל .המשמעות היא
פגיעה באוכלוסיות החלשות ,בעסקים ,בבוני בתים ובעובדים .הוחלט לצאת למאבק
בהחלטה זו.
בשלב מיידי – יצא מכתב מראשי הרשויות (בתוספת מוא"ז גולן ומ"מ קצרין) ,תקבע
פגישה עם מנכ"ל חברת חשמל ויופעלו לחצים לשינוי ההחלטה .באחריות אלי מאירי
במיידי.
צוות הפעולה בנושא זה -עידן גרינבאום ,מאזן עדווי ,חליל נאתכו ואלי מאירי.
 .6נושאים טכניים שעלו לאישור המליאה ואושרו פה אחד.
א .שינוי שם האשכול ל"אשכול כנרת עמקים".
ב .בחירת ועדת מכרזים – עו"ד אבנר צור הסביר את הצורך בבחירת ועדה חדשה
העומדת בדרישות סעיף  25בהוראות האחידות.
התקיים דיון בו הוחלט להקים ועדה מקצועית וזמינה.
נבחר פה אחד ההרכב הבא:
חברים נציגי המליאה – ואפיק שבאט ,יורם אזולאי ,שלמה אלקחר.
חברים עובדי האשכול – אלי מאירי ,רמי כורה.
יו"ר הועדה – רמי כורה.
הובהר כי קווארום הינו יו"ר ועוד שני חברים.
ג .נהלי הרכש החדשים שהוצגו ומצ"ב אושרו פה אחד.
 .7הצעת התקציב
הוצגה הצעת התקציב כפי שנשלחה.
הוחלט לעשות שינוי פנימי בחלוקת דמי החבר ולשנות את המקדמים של הסוציו
אקונומי .לעלות את המקדם המינימלי ל .0.25המקדם המקסימלי יהיה .0.7
את הפרש הקטן בין הסכומים יש להוריד מסעיף בצ"מ.
התקציב אושר פה אחד .מצ"ב התקציב המאושר.
 .8אקו ראשי רשויות בתחום התיירות –
א .יו"ר האשכול הציג את התכנית לסדרת מפגשים של ראשי הרשויות יחד עם נציגי
משרד התיירות ,הרשות לפיתוח הגליל וקק"ל וגורמי מקצוע נוספים בתחום התיירות

כדי לגבש עקרונות לתכנית איזורית לפיתוח התיירות במרחב ולגבש את ראשי
הרשויות כקבוצת עמיתים.
התכנית תתבצע על ידי ארגון "מעוז" שנבחר במכרז על ידי משרד הפנים ומשרדים
אחרים להוביל תהליכים של פיתוח בכירים .עלות התכנית  ₪ 400,000מתוכם
 ₪ 300,000ימומנו ע"י מעוז.
ב .המליאה קיבלה החלטה פה אחד לממן את המאצ'ינג בעלות של  ₪ 100,000מתוך
מענק ההקמה.
ג .נציגי תיירות מהרשויות השונות ישתתפו בפורום התיירות של  100המשפיעים,
ולפורום זה יהיה ממשק עם אקו ראשי הרשויות.
ד .חטיב עבד אל קדר ביקש לבחון את פיתוח התיירות בואדי חמאם ,בו חולפים כל
שנה כ 40,000תיירים .הנושא יבחן על ידי יועצת התיירות של האשכול.

רשם :אלי מאירי מנכל האשכול.
אישר יורם קרין
יו"ר האשכול וראש המועצה האזורית עמק המעיינות

