ישיבת דירקטוריון 04.12.2019
פרוטוקול
נוכחים:
חברי דירקטוריון :בני בן-מובחר ,נורית צור רבינו ,מיכל זמיר ,ניר בהט ,אליאס אליאס ואורי סיוון.
אשכול גליל מזרחי :נורית צור-רבינו ,מנכ"לית האשכול ,ענת מולר מעתוק מנהלת משרד.
התנצלו :שמעון סויסה  ,צבי בודנהיימר.
סדר יום לישיבה:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
 .2עדכון מנכ"לית ויו"ר האשכול.
 .3טיוטה תכנית עבודה .2020
 .4אישור תב"רים:
 200,000 מובילים דיגיטליים (ישראל דיגיטלית
בהמשך להשתתפותן של המנכ"לית והמובילה הדיגיטלית בקורס מובילים דיגיטליים ,האשכול
יקבל הרשאה ע"ס  ₪ 200,000לביצוע פרויקט דיגיטציה.
לא נדרש מצ'ינג מהאשכול
 ₪ 1,159,685 תקציב רשתות חוסן.
תקציב לשנתיים בשיתוף משרד הרווחה ושירותים חברתיים והסוכנות היהודית לקידום חוסן
קהילתי והערכות לחירום.
 .5אישור התקשרות עם קבלנים לצורך שירותי גיבוי בתחום איסוף פסולת ,מצ"ב חו"ד.
 .6שונות.
דיון:
 .1פרוטוקול אושר.
 .2עדכון יו"ר האשכול והמנכ"לית:
בני :צוות האשכול ונורית מביאים הרבה יוזמות ופעילויות חדשות.
פינוי אשפה ברשויות :קשה לרמות אותנו .אנחנו ביחד מולם ואנחנו דואגים לאינטרסים של
הרשויות .היום  18רשויות מפנות ומטמינות פסולת דרך האשכול .האשכול עשה עבודה מול משרד
להגנת הסביבה וקרן הניקיון והביאו לסבסוד משמעותי במערך ההסעים והשינוע של הפסולת.
צמצום באיסוף הפסולת ב 20% -בממוצע .לפני האשכול נכנס לתחום הקבלנים עשו מה שהם רוצים
ועכשיו יש עליהם פיקוח קפדני.
ניר בהט :מה עם להקים מפעל מחזור באזור שלנו?

נורית :יש רעיון לפתוח אתר באזור צח"ר ,אך לבטח יהיו התנגדויות מהרשויות כמו ראש פינה טובא
זנגריה.
 .3העברת נכסים והתחייבויות מהתאגיד לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי:
נורית צור-רבינו :נעשה הסכם ואושר בין התאגיד לאיגוד להעברת כספים מחשבון בנק של התאגיד
לחשבון הבנק של האיגוד .הנושא אושר במליאת האיגוד וגם ע"י משרד הפנים ,עד סוף  2020ייסגר
התאגיד וכל ההרשאות יועברו לאיגוד.
בני :מבקש שכל ההרשאות יועברו עד סוף 06/2020
החלטה :דוחות הכספיים יאושרו במועצת האיגוד הבאה במרץ.
בני  :נעשה מפגש פרידה חגיגי בשל סיום הפעילות של צוות הדירקטוריון ומי שיחפוץ להשתתף
וללוות אותנו בהמשך נשמח.
בני :אנחנו מקיימים סדנא בת יומיים של פורום ראשי רשויות .המטרה היא הידוק הקשר עם ראשי
הרשויות ,לקחנו יועצת ארגונית שעוזרת לנו בבניית הסדנא ותעביר חלק ממנה .לרוב כשיש מליאות
או פורומים לא מגיעים כל ראשי הרשויות וחלק מהמידע לא מגיע אליהם וזה יוצר הרבה בעיות
עקב דיס -אינפורמציה .אנו רוצים ללכת לתהליך שלך בניית אמון בין האשכול לראשי רשויות
ולקבוע תהליך של קבלת החלטות שיהיה מקובל על כולם .אנו מקווים שיבואו כל ראשי הרשויות
לפורום ושיביעו עצמם ושיגידו את אשר על ליבם .אנחנו האשכול נמצאים פה על מנת לתת שירות
לרשויות ,ולעיתים ראש הרשות מתקשה עם העבודה שהכוח לא נמצא לו בידיים ,אלא אצל האשכול
ולשם כך צריך לחזק את האמון באשכול וביכולות שלו.
נורית :קרן הקולנוע -קיבלנו  1.5מיליון  ₪בעבור קרן הקולנוע ממשרד התרבות ,האשכול נותן חסות
ומקום .התנאי שהסרטים ועובדי ההפקות יהיו מהגליל.
נורית :האשכול הוא בית לא רק לרשויות גם לגופים עצמאיים ,יוצרים וזה המנוע הכלכלי לצפון.
בני :שיתופי פעולה עם קק"ל וד"ר דורון מרקל בנושא החינוך לדוגמא :פרחי סביבה ,פרחי
חקלאות ,ופרויקטים שמובילה גליליום.
 .4תכנית צפון :טרם אושרה סופית מחכים שאורנה שמחון תזרז את האישורים.
 .5סעיף  – 4אישור תב"רים – מאושר .


נורית ונעמה המובילה הדיגיטלית נסעו לדנמרק במסגרת קורס של מובילים דיגיטליים ,היה
מרתק מאוד  ,לא היה צורך בהשתתפות כספית והתקבל בעקבות הפרויקט  200אלף  ₪עבור
פרוייקטים ללא מאצ'ינג .אין צורך לאשר.



התקבל ממשרד השוויון החברתי וחיזוק החוסן הקהילתי ,סך של  1,159,685מיליון  ₪לשנתיים
הראשונות ולאחר מכן לעוד שנתיים כבסיס למרכז חוסן חדש.



 .6סעיף  – 5אישור התקשרות עם קבלנים לצורך שירותי גיבוי בתחום האיסוף ופינוי הפסולת –
מאושר.
נורית :כרגע יש  3קבלנים ,אנו רוצים להגדיל את הגמישות שלנו .רוצים לתת שירות טוב יותר ועל
כן רוצים קבלני משנה כגיבוי.
בני :צמצום עלויות בא מהידוק החגורה על הקבלנים וזה מוכיח את ירידת העלויות המנכ"לית
מבקשת לאשר עוד גמישות
נורית :עשינו מכרז נוסף לפינוי פסולת ופנינו ל 6-קבלנים ,אף אחד לא הגיש מועמדות .המליאה
ביקשה לצאת למכרז נוסף וגם כאן אף אחד לא ניגש ועל כן אנו רוצים לצאת למו"מ ישיר מול
הקבלנים.
אורי :למה קבלנים לא מגישים מועמדות?
נורית :לקבלנים הקטנים אין יכולת לעמוד כלכלית בדרישות של האשכול.
ניר :קבלני גיבוי?
נורית :כן ,יותר גמיש עם נעבוד מול מס' קבלנים.
 .7שונות:


פסולת :שמעון ביקש שנסגור את אתר תאנים והאתר נסגר .עכשיו צריכים שהרשויות ששותפות
בתאגיד הפסולת יחזירו את השטח לקדמותו .אני מודה לחיים ונורית על מכרז איסוף ופינוי
פסולת ,אבל אם אתם רוצים לדבר על הטמנה ,בשמחה .אנחנו צריכים ללמוד את הנושא לעומק.
יצאנו לסיור עם ראשי הרשויות של ראש פינה ,טובא עם חיים ונורית וראינו  3אתרים של טיפול
בפסולת ובכל אחד מהם עובד בסביבות ה ₪ 300 -לטון ,בהיקפי פסולת הרבה יותר גדולים
משלנו .אנחנו צריכים ללמוד מטעויות של אחרים .אנחנו נעזר בנמרוד חלמיש שכבר תכנן חלק
מהמבנה לאיגוד הפסולת כדי שלא הכל ילך לטמיון .אנחנו מתכננים סיור המשך ,נלמד את
הנושא ונביא לדירקטוריון ,לראשי הרשויות ,למנכ"לים ולגזברים.



פוד-טק :תנובה וטמפו זכו במכרז ,מחפשים שותף עסקי למכון המזון בבעלות תל חי ומיגל
והאשכול יהיה נציג ציבור בישיבות הדירקטוריון .הייתה התקדמות משמעותית בנושא הפוד -
טק ,יש זוכה במכרז .תנובה וטמפו הגיעו לביקור .אנחנו כתבנו גם להם וגם לאראל מרגלית
מכתב המלצה .אנחנו פה בגליל מחוברים לכולם ,יש לי תחושה טובה לגביהם.



מארג מבואות החרמון :אנחנו רגע לפני תחילת עבודה ,יוצב שלט גדול כנהוג עם כל בעליי
התפקידים .חדר החשמל יהיה גם לכללית וגם למארג יטופל ע"י חברת בניית .בע"ה תוך 10
ימים יתחילו לעבוד על הפרויקט ותוך  20חודשים הפרויקט אמור להסתיים.פרויקט של 3,000
מ"ר וייתן מענה לילדים מגילאי  3-21לקיים פעילות יצירה ועבודה במשך היום כולו.
בני :גם אם לא אהיה ראש מועצה אלווה את הפרויקט.
ניר :כמה זמן הפרויקט?
בני 20 :חודשים ,החוזה נחתם ויוצא בימים הקרובים לתחילת עבודה.



בהתייעצות עם גיל עוז מנהל הכספים ,מ 1.1.20-כל העובדים עוברים מהתאגיד לאיגוד והכל
ייסגר עד סוף .2021



ביטחון :לאשכול יש הרשאה ממנהל החירום במשרד הפנים ל 2 -מיליון ש"ח עבור פרויקטור
בתחום היערכות לחירום .כרגע אין הסכמה לגבי הפרויקט ואפילו התנגדות עזה .אנחנו ננהל
מו"מ עם אלי רגב לגבי מהות הפרויקט במידה ולא נגיע להסכמה ,לא נצא לדרך.

רשמה :ענת מולר מעתוק

