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 על סדר היום: 
 
 דיווח יו"ר מועצת האשכול. 1

 נערוך סבב הכרות )הנוכחים מציגים עצמם(. 
 תודה לארז שמרכז את העבודה ומנהל את הדברים ביעילות.

בהמשך הנושאים על סדר היום. , בכפוף לאישור ההתקשרויותם רו"ח, הושלם תהליך התקשרות גם עם יועמ"ש וגם ע
מרכבה ונפתחו תיקים לפתיחת  , הוגשה בקשה"לאומי"ובבנק  "דקסיה"חשבונות בנקים ע"ש האשכול, בבנק  2נפתחו 

 ברשויות המס ואנחנו ערוכים להיכנס לשלב הביצועי.
 ישנם מספר נושאים טכניים שנעבור עליהם על פי סדר היום. 

, וכן 2019נדון בתהליך איתור מנכ"ל והמתווה המוצע לדיון ולהתייחסות החברים, נדון בהצעת התקציב לשנת  ,בהמשך
 ביטחון.החירום ונושא הנושא איכות הסביבה ו -בשני נושאים מקצועיים נוספים

, הביעה רצון להצטרף ראשת המועצה החדשה של מועצה אזורית דרום השרון ,אני מבקש לעדכן, כי הגב' אשרת גני גונן
ואם יאושר יועבר לאישורנו ולאישור משרד  ,לאשכול. נושא זה יובא לאישור במליאת המועצה האזורית דרום השרון

 הפנים. 
 מעדכן כי צירוף מועצה אזורית לב השרון עדיין בתהליך וממתינים לאישור משרד הפנים ופרסום צו מתקן.

 
 עדכון ואישור פרוטוקולים. 2
 19.8.18פרוטוקול מיום ישור א

על כן,  .טיוטות פרוטוקולים בנוסח ראשוני יצוין כי בזמנו הופצו לידי החברים שתי ,למען הסדר הטוב :איתי צחר
המצ"ב שחתום גם ע"י  19.8.18ריכזנו את הדברים לנוסח פרוטוקול אחד שהופץ לכם לקראת ישיבה זו, פרוטוקול מיום 

 ים.הממונה על המחוז מטעם משרד הפנ
מש ל אנו מבקשים כי ועדת המכרזים תשלפרוטוקו 3בסעיף  -מבקש להסב את תשומת ליבכם לשתי נקודות בפרוטוקול

 גם כוועדת התקשרויות בפטור ממכרז; ובסעיף גזבר האשכול, הוסף הגזבר כמורשה חתימה יחד עם יו"ר האשכול.
וף לב השרון, שאמרתי בישיבה כי המועצה המקומית , לעניין ציר2מבקש לתקן בדבריי לפרוטוקול בעמ'  :ארז מושיקו

קדימה צורן נמצאת בהליך בוררות ובהליך ועדת גבולות עם לב השרון. בכל מקרה, אנו לא מתנגדים להצטרפות של לב 
 השרון. 

 
, בשים לב לתוספת לנושא גזבר האשכול מר 19.8.18מיום  1מאשרים פרוטוקול ישיבה מס'   -החלטה )פה אחד(

 .ארז ומורשי החתימה והתיקון שביקש מושיקו ,ריאן פייסל
 ח אדם והתקשרויות".וכמו כן מאשרים לשנות את שם ועדת המכרזים ל"ועדת מכרזים, כ

 
 24.10.18מיום אישור פרוטוקול בכתב 

, ולאור הדחיפות בפתיחת חשבון, התקבלה החלטה 19.8.18לפרוטוקול מיום  5בהמשך להחלטה בסעיף  :איתי צחר
 בכתב )באמצעות הדוא"ל( לפתיחת חשבון בנק, אשר אנו מבקשים לאשרר אותה כעת.

 
ובבנק  "דקסיה"בדבר פתיחת חשבון בבנק  24.10.18מיום  2מאשררים פרוטוקול בכתב מס'  –החלטה )פה אחד(

, והסמכת מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים הדרושים לצורך פתיחת החשבון וביצוע הפעולות "לאומי"
 בחשבון בהתאם לטפסי הבנק.

 
 אישור התקשרות עם יועמ"ש .3

במשרדה של עו"ד גיתית  14.10.18בחרה ועדת המכרזים בהחלטתה מיום , 19.8.18בהמשך להחלטה מיום  :איתי צחר
 שרמן, כיועמ"ש, על פי הצעתה. מבוקש לאשר את ההתקשרות עמה. מצ"ב החלטת ועדת המכרזים. 

 .30.7.18בהתבסס על התחייבות משרד הפנים מימון מענק הקמה מיום  2019ההתקשרות תתוקצב בתקציב 
תה החלטה לא קלה, כל התהליך יפרסמנו את ההזמנה בפומבי, ראיינו משרדים מהשורה הראשונה, הי :ארז מושיקו

 והקריטריונים לבחירה מפורטים בפרוטוקול ועדת המכרזים. מאחל בהצלחה לגיתית ולשירי. 
 

 מאשרים התקשרות עם משרדה של עו"ד גיתית שרמן למתן שירותי יעוץ משפטי לאשכול. -החלטה )פה אחד(
 

  אישור התקשרות עם רו"ח .4
האשכול פרסם הזמנה להציע הצעות לקבלת שירותי רואה חשבון והנהלת חשבונות. ועדת המכרזים בחנה  :איתי צחר

 להמליץ על התקשרות עם משרדו של רו"ח בועז מקלר שנתן את ההצעה הזולה 20.11.18את ההצעות והחליטה ביום 
 . 30.7.18בהתבסס על התחייבות משרד הפנים מימון מענק הקמה מיום  2019. ההתקשרות תתוקצב בתקציב ביותר



למשרדי רו"ח שהומלצו על ידי חברי האשכול, קיבלנו מספר הצעות.  ביצענו הליך הזמנה להציע הצעות :ארז מושיקו
 קיימנו שיחות עם המציעים לאחר קבלת הצעות לצורך הבהרת היקף העבודה בשלב הראשון. אני ממליץ לאשר

 התקשרות עם משרדו של רו"ח מקלר שנתן את ההצעה הזולה כפי שעולה מהפרוטוקול.
 

מאשרים התקשרות עם משרדו של רו"ח בועז מקלר למתן שירותי ראיית חשבון והנהלת  -החלטה )פה אחד(
 חשבונות לאשכול, וכן מאשרים מתן יפוי כח לרו"ח מקלר כמייצג ברשויות המס.

 
 תהליך מוצע אישור - מכרז מנכ"ל. 5

 תיאור התהליך של בחירת מנכ"ל מצורף לכל החברים והוא מבוסס על נהלי משרד הפנים לעניין זה. איתי צחר:
מ.א. דרום השרון על כוונתם להקים  כי יש פרסום של הצהרה של ראש עיריית כפר סבא ושל ראשתבאמרת אגב אציין 

פורום של ראשי רשויות מאזור השרון, זה תהליך מאוד חיובי לנו שיהיה פורום של נבחרי ציבור מאזור השרון, 
 שאר בדרג מקצועי בלבד, כפי שהוסכם ואושר בישיבת האשכול הראשונה. יוהאשכול למעשה י

 לחברות באשכול. ,וא יהיה פחות או יותר חופףהצעד של פורום ראשי רשויות מתבקש, ונקוה שה ,לכן
 , מנהל אגף משאבי אנוש בכפר סבא.רוזן לעניין תהליך מכרז מנכ"ל, התהליך הוכן בליווי צפריר

 . 2019, בשאיפה לסיימו במרץ 2018הלו"ז לבחירת מנכ"ל החל למעשה בנובמבר  :רוזן צפריר
מהלך סינון ראשוני על ידי ועדת המכרזים כ"א והתקשרויות, הכוונה כבר בשבועיים הקרובים לצאת לפרסום. יבוצע 

מועמדים(, להעברתם לראיון בפני וועדת האיתור ולבסוף  5-8כפי שנפרט בהמשך, אשר תבחר מועמדים מובילים )
 בחירה ואישור המנכ"ל על ידי מועצת האשכול.

בהתאם להנחיות משרד הפנים ולנוסח  המנכ"ל יהיה כפוף ליו"ר האשכול. מהות התפקיד, -מבחינת הגדרות תפקיד
 המוצע שלהם. 

 כל התהליך הינו בהתאם להנחיות משרד הפנים, ההנחיות מפורטות ולא סטינו מהם.
 נפגשנו עם מנכ"ל של אשכול אחר, על מנת ללמוד את הדברים, ואנו ניישם אותם בכל תהליך הבחינה והמיונים.

תוך פירוט עמידה בתנאי סף ובכל הקריטריונים  ,גשו למכרזימדים שיהוכנה טבלת אקסל שבה נכניס את פרטי כל המוע
 המחייבים, אשר יפורסמו.  םהרלוונטיי

והמועמדים ידורגו  םושוויוניי. המדדים שקופים 5-ל 1מציג את טבלת הקריטריונים ודירוגם בין  הציון צפריר רוזן 
 לפיהם.

 
 מנכ"ל עיריית קלנסאווה נכנס לישיבה*

 
 לב החברים למספר דברים מרכזיים. מבקש להאיר את תשומת :איתי צחר

 איך מתמודדים עם הסוגיה שיכולים להיות עשרות רבות של מועמדים.  -הנושא הראשון
 ככל הניתן.  יאובייקטיב שיכול לאפשר שיפוט יחסי, םשוויונייהפתרון הוא הליך מקדים שקוף עם פרמטרים שקופים 

 : המכרזים ויועצים מקצועייםזה יעשה על ידי ועדת הליך 
 א. יועץ האשכול: ארז קרייזלר

 ב. יועמ"ש האשכול: גיתית שרמן
 צפריר רוזן. -מנהל משאבי אנוש בעיריית כפר סבאג. יועץ מלווה למכרז: 

 עיתוי פרסום המכרז. -השני נושאה
של משרד הפנים, אלה כלים הינם מסמכים שהוכנו על ידי חברת יעוץ הקריטריונים וטבלאות האקסל : קרייזלר ארז

 שאושרו על ידי משרד הפנים ולפיהם אנו נעבוד.
 ונוסח הפרסום לבחירת המנכ"ל.  םהקריטריוניועדת האיתור לאישור ולו"ז, השלב הבא היא פניה שלנו להלגבי 

מריה ג'ריס,  -ועדת האיתור מורכבת על פי חוק ותכלול במקרה שלנו את יו"ר האשכול, איתי צחר, נציגת משרד הפנים
את  של ועדת האיתור, שתאשר כאמור "טלפונית "פגישה תערךיעל רון. ביום שני הקרוב  -ומנכ"לית אשכול גליל מערבי

 .םלפיהם נמיין את המועמדי םהקריטריוני נוסח הפרסום ואת
יתרון בעבודה או  של ןקריטריורשויות ערביות, לטעמי יש להוסיף לקריטריונים  4מאחר שבאשכול ישנן  :אלון קובי

, 2019ינואר לחשבתי בזמנו שצריך לעצור, אני שב ומציע לחכות עד  ,לו"זהמתן שירות לרשויות מהמגזר הערבי. לגבי 
 יינים.  כנס לעניכדי לתת לראשי הרשויות שנבחרו הזדמנות לה

 להוספת קריטריון. אלון נצביע קודם לעניין הצעת קובי איתי צחר:

 טריון של יתרון בעבודה או מתן שירות לרשויות מהמגזר הערבי.יהחלטה )פה אחד(: מאשרים הוספת קר

יוכל  מנע מעיכובים בפרסום המכרז, כדי שהאשכולילעניין לו"ז לבחירת מנכ"ל, אני ביקשתי גם בעבר לה :ארז מושיקו
 ה שכבר דחינו בעבר. ילהתחיל לעבוד. אני לא בעד לדחות את התהליך מעבר לדחי



 ידוע כמה מועמדים הגישו לאשכולות אחרים שפרסמו מכרז מנכ"ל לאחרונה?
מועמדים, הם עובדים בדיוק לפי המתווה שהצגנו  80-לאשכול כינרת והעמקים נגשו קרוב לאני בררתי.  קרייזלר: ארז

 בה מאוד זמן.וזה לוקח הר
ימים. האשכול צריך לצאת לדרך, יש קול קורא  40-ל 12-ם את התהליך מהשלב השישי עד האפשר לצמצ שיקו ארז:מו

אסטרטגי של המשרד הגנת הסביבה והחשש שאם נתעכב זה יכול להיות בעוכרינו. מציע לצמצם את המקסימום 
 שאפשר על פי חוק.

 נצביע לפרסום ללא דחיה. :איתי צחר

טריונים על ידי יהקרנוסח המכרז ולאחר אישור ם פרסום מכרז מנכ"ל בהקדם האפשרי, החלטה )פה אחד(: מאשרי
 ועדת האיתור.

 לחץ "קדימה" צריך לאפיין את כל העבודה, בכל הקשור לשלבים שבשליטת חברי האשכול.לעניין הלו"ז,  :איתי צחר
 ?מי ממיין מיון ראשוני של כל המועמדים :ארז מושיקו

, היועמ"ש ואני. אם יש איזה רוזן בליווי צפרירוהתקשרויות של האשכול, מכרזים  ,וח אדםועדת כ :קרייזלר ארז
 מן הראוי לאפשר לה. ,ומעוניינת להצטרף והתקשרויות מכרזים ,וח אדםעדת כומהרשויות החברות שאינה בו

 ח אדם באופן קבוע.ועדת מכרזים וכואני מבקש להצטרף לו :אלון קובי

 ח אדם והתקשרויות.והחלטה )פה אחד(: מאשרים הצטרפות של קובי אלון כחבר ועדת מכרזים כ

מנכ"לית רעננה סיימה את תפקידה היום, אנחנו נאפשר לעיריית רעננה לשלוח נציג מטעמה במקום  :ארז מושיקו
 ועדת המכרזים.והמנכ"לית ל

 .והוצג תהליך בחירת מנכ"ל כפי שהוצע תמאשרים א )פה אחד(: החלטה

 ח אדם והתקשרויותוהסמכת ועדת מכרזים, כ - מכרז מנכ"ל. 6
רויות, ח אדם וההתקשולמען הסדר הטוב, וכפי שפרטנו קודם, אנו מבקשים להסמיך את ועדת מכרזים, כ: איתי צחר

 :בלווי הגורמים המקצועיים
 היועמ"ש, גיתית שרמןא. 
 יועץ מלווה לאשכולארז קרייזלר, ב. 
 צפריר רוזן, שאבי אנוש של עיריית כפר סבאמנהל מג. 

ומיון נוסף בהתאם לקריטריונים המפורטים שבפניכם, , בהתאם לתנאי הסף המפורטים במכרז לבצע מיון ראשוני
ה לצורך גיבוש רשימת מועמדים המתאימים ביותר לתפקיד. המועמדים המתאימים ביותר יועברו לראיון ולבחינ

 בוועדת האיתור, ולבסוף יובאו לאישור מועצת האשכול בהתאם להמלצת ועדת האיתור.
 

ח אדם והתקשרויות בליווי היועמ"ש, היועץ המלווה לאשכול והחלטה )פה אחד(: מאשרים הסמכת ועדת מכרזים, כ
מועמדים שידורגו  5-8ומנהל אגף משאבי אנוש בעיריית כפ"ס, לבצע מיון של המועמדים לצורך גיבוש רשימת 

 כמתאימים ביותר לתפקיד בהתאם לתנאי הסף ולקריטריונים שפורטו בפנינו, והעברתם לראיון בפני ועדת האיתור.

 2019 לשנת תקציב האשכולדיון ואישור . 7
האשכול חייבת להיות נזכיר כי השתתפות הרשויות בתקציב . 2019מצורפת הצעת תקציב האשכול לשנת  איתי צחר:

 . 2019ועל נציגי הרשויות לוודא הכללת הנושא להצעת תקציב הרשויות לשנת  2019מתוקצבת בתקציבי הרשויות 
כפר ידי עיריית עבר ל ,האשכולשתוקצב על ידי משרד הפנים עבור  ₪ 140,000אני מעדכן שתקציב ע"ס  ארז קרייזלר:

 .ע"ש האשכול יועברו לחשבון החדש שנפתחכעת ו סבא
 מציג את מצגת התקציב בפני החברים.ר האשכול. והתקציב עבהצעת הכין את  הן, ממשרד בועז מקלראמיר כרו"ח 

  .₪ 500,000 –תקציב ההקמה שאושר לנו על ידי משרד הפנים 
 ₪ 500,000-, הם מתוך השתוקצבו בתקציב, עליהם קבלנו הרשאה חשבית ממשרד הפנים )מוצגת במצגת( ₪ 140,000-ה

 שנועד להקמה והצטיידות.כמו תב"ר חד פעמי 
 אנחנו מתבקשים לאשר את תקציב הפיתוח/ההקמה, ואת התקציב השנתי השוטף.

 . ₪אלף  200-כב, והשתתפות רשויות נאמדת ₪מליון  1 -נאמדת בכהתקציב השנתי: השתתפות משרד הפנים 
המתוקצבים  ₪אלף  200-הלעניין ויות שהחלוקה בין הר מנגנוןאנו מבקשים להביא לדיון ולהחלטה את  איתי צחר:

 . בהצעת התקציב
החלופות במצגת.  3מציג את  יה ביחס לכל חברות האשכול.יהאוכלוס היקףלפי יחס שטח ותרחישים שנבחנו,  3ישנם 



לטעמי יחס  ,לא קשור כי רוב התקציב העירוני הוא תלות של מספר התושבים. לכןשל הרשויות אני סבור שהשטח 
חברה ויתרת רשות כפי שדובר בעבר, דמי השתתפות קבועים לכל  –רלוונטי ויש משקלות תרחיש ההיה הוא יהאוכלוס
 .של כל רשות היתתחלק לפי יחס האוכלוסי התקציב

מדווחים יה בפועל, יש הרבה לא יהדיווח של הלמ"ס לא משקף את היקף האוכלוס למשל, טייבהלעניין  מושיקו ארז:
  .בלמ"ס

ה וללא י, כלומר שהכל יהיה לפי אוכלוסי0-100היא הנכונה. אפשר גם יחס  80-20אני סבור שהחלופה של  איתי צחר:
 תשלום אחיד של כולם. 

 כל הרשויות צריכות לאשר זאת בתקציב של הרשויות עצמן ולכן הדחיפות.
 החלופות. כולל לב השרון לפי כל אחת מ ,מציג במצגת את ההשתתפות לפי כל הרשויות ארז קרייזלר:

ואת מנגנון השתתפות רשויות  מלש"ח, 1.2ע"ס  2019תקציב האשכול לשנת  פה אחד : מאשרים)פה אחד( החלטה
בהתאם לנתוני  , ()מרכיב משתנה הילפי יחס אוכלוסי 80% -(, ו)מרכיב קבוע חלוקה שווה בין הרשויות 20%לפי 

 מוצגת בפנינו.ה 3חלופה מספר כמפורט ב ,2016הלמ"ס 

שעוזרים  צחר ולאיתי ריאן וגם לפייסל ,ההאדמיניסטרצי, שעושה את כל ניקיטין ההמון תודה לאליס קרייזלר:ארז 
 .שלהם המקצועי , בזמינות שלהם ובידעמאוד בכל התהליך

 וקיימות דיון בנושא איכות הסביבה. 8
 נושאי ליבה והם: 3-במסמכי ההקמה של האשכול צוין שאנו רוצים להתחיל ולטפל ב ארז קרייזלר:

 א. ביטחון וחירום
 ב. איכות הסביבה וקיימות

 ג. תחבורה
 בהמשך, החלטנו להתמקד בביטחון וחירום, בהובלת משה פישמן, קב"ט עיריית רעננה, ובאיכות הסביבה וקיימות,

 בהובלת אלה דנון מעיריית כפר סבא.
 שלב הראשון, יצרנו שאלון שייתן תמונה ראשונית לגבי מצב קיים, אתגרים ורצונות של הרשויות בנושאים שונים.ב

 מציגה את השאלון בנושא איכות סביבה.  אלה דנון:
המטרה הינה לזהות את ההזדמנויות שלנו כאשכול ולקדם מהלך באופן משותף, וכן להתחיל לבחון קולות קוראים של 

 ת הסביבה. לכן, חשוב לאסוף את המידע כבר עכשיו. המשרד להגנ
כאשר ייכנס מנכ"ל, נוכל להניח בפניו את ממצאי המיפוי. נשמח לשמוע התייחסות מצדכם, וכן שתעבירו לאנשים 

 המקצועיים ברשויות החברות האשכול ואנחנו נרכז את זה.
, יש יתרון בטיפול אזורי בסוגיות סביבתיות. אנחנו שמחים לראות שנושא איכות הסביבה מקבל עדיפותמזור:  גדעון

 שרון פלוטניצקיאנחנו כמחוז לא התעסקנו עד כה באשכולות, וזה האשכול שרץ הכי מהר קדימה ואנו שמחים על כך. 
ממשרדנו מכיר את העיסוק שלנו עם איגודי ערים אחרים. יש קולות קוראים באוויר וצריך להיכנס לעניינים כמה 

 שיותר מהר כדי לנצל את התקציבים שמציע המשרד במסגרת הקולות הקוראים.
ם ניהול אזורי קצה אנחנו חייבי אני מלווה את פרויקט האשכולות מתחילתו. כדי שנוכל לקדם מתקני י:שרון פלוטניצק

 באופן שאנו עובדים מול גורם אחד ולא מול רשויות בודדות. 
מכרז משותף שהאשכול  -מתאים למי שאוסף פסולת ע"י קבלניםסוף פסולת ישנם שני מודלים: הראשון בנושא של אי

ר נותן מתקן קצה שמוקם על ידי האשכול אש. השני מפרסם, לקבלת שירותי פינוי פסולת עבור הרשויות החברות
קולות קוראים וישנה גם החלטת ממשלה  2האשכול קובע לאן הולכת הפסולת. הוצאנו  ,שירות לרשויות. כך או כך

האשכול יקבל בגין כל  תושבים באשכול.קצוב מתייחס לאוכלוסיית ההת קצוב אשכולות בצפון, ששם מנגנוןת לגבי 
 סכום אחר.  ,גבוהה יותרוביחס לרמת סוציו  ,סכום מסוים 1-5תושב לפי רמת סוציו 

חזור, מתקנים, מכולות, מכונות טיאוט וכל ציוד צמ"ה שהאשכול חושב שהוא צריך לרכוש. התקציב מיועד לתשתיות מ
 יבשה וגזם. כולל גם פרסום, הסברה, תחנות מעבר לפסולת

 בשלב הבא אנו בוחנים לסוגי פסולת נוספים. 
 .  ₪מליון  400קיון הקצאה של ייש כיום בקרן הנ

 , אפשרי? צים להוסיף נושאים לקולות קוראיםאם רו איתי צחר:
 עתית? אם רוצים לעבור לעבודה מני

 יש סוגיה שקשורה בביטחון ובטיפול באתרי פסולת פיראטיים, אפשרי? ,למשל
 ח אדם. ואבל לא יתוקצב כגם פיקוח ואכיפה נמצא בפנים,  י:שרון פלוטניצק

 ח אדם לשנה אחת בלבד.וולכן ניתן לשלם על עלויות כיקיון", מקור התקציב "קרן שמירת נ
 שנים.  3-4-אם רוצים לטפל בבעיה צריך לתמרץ את האשכול ל קובי אלון:

 קיון הוא שנתי על פי חוק.יתקציב שמירת הנ י:שרון פלוטניצק
 אפשר למצוא מקור תקציבי אחר? קובי אלון:



 יקרי.קיון זה התקציב העיקרן הנ י:שרון פלוטניצק
 אז צריך לפרסם כל שנה קול קורא.  איתי צחר:

 ערים יכולה לקבל תקצוב גם באשכול?האם רשות שחברה באיגוד  איימן קשקוש:
ינתן בחלוקת התקציב אנו עושים בקרה של רשויות שהן חברות הן באיגוד ערים והן האשכול, לא י י:שרון פלוטניצק

 אבל תינתן עדיפות לאשכול.תקציב בכפל, 
 מבחינת לוחות הזמנים, מתי צפוי להתפרסם?תי צחר: אי

חשוב לרוץ מהר ולחפש את הקול קורא.  יש סכום מתוקצב לקול הקורא, ואם הסכום יגמר אז יסתייםגדעון מזור: 
 המקומות הכי טובים להקמה של מתקן קצה ולסדר את הסטטוטוריקה יחד עם המשרד. 

 כנס לשוק.יכי השוק מונופולי, לכן זה הזמן לה מבחינת האשכול התחרות כמעט לא קיימת כרגע
אפשר להקים יחידת אכיפה אזורית, האם המשרד יהיה פתוח לנושאים נוספים לקולות קוראים נוספים  :שירי שפירא

 המצויים בקנה? 
 האשכול יוכל לתת למשרד את ההתייחסות שלו לפי המיפוי והצרכים של האשכול?

 לשמוע.אנחנו פתוחים  י:שרון פלוטניצק
אני סבור שעל האשכול להתקשר עם יועץ שיבחן את הקולות הקוראים הקיימים וייעץ לאשכול מבחינה איתי צחר: 

 מקצועית בדבר אפשרויותיו, בהתאם למיפוי הצרכים שיערך. 

 :)פה אחד( החלטה
אשר יביא המלצותיו למועצת האשכול בישיבתה  . מאשרים פה אחד להתקשר עם יועץ לקידום הקולות הקוראים1

 .הבאה
מעיריית כפר  דנון לידי אלה 26.12.18עד ליום בנושא איכות הסביבה מלאים השאלונים את ההרשויות יעבירו . 2

 והמלצות  למועצת האשכול להציג את תוצרי המיפוי שפירא ושירי דנון באחריות אלה ,. בישיבת המועצה הבאהסבא
 ם להמשך קידום הנושא .וקווים מנחי

 תודה רבה לאנשי משרד הגנת הסביבה.איתי צחר: 

 אנשי הגנת הסביבה יוצאים מהישיבה* 

 דיון בנושא חירום וביטחון. 9
 הצטרפו מספר אורחים מטעם משטרת ישראל ופיקוד העורף, נעבור לנושא הערכות לחירום הביטחון. איתי צחר:

 העורף ומשטרת ישראלנציגי פיקוד מצטרפים לישיבה * 

 הכנו שאלון שהועבר לבעלי תפקידים ברשויות.  משה פישמן:
 הרעיון הוא למפות מהן היכולות והצרכים של כל רשות בתחומי הביטחון והחירום. 

 מציג את השאלון.
האשכול כולל גם את נפת "שרון" וגם את נפת "גלילות". אני רואה באשכול הזדמנות גדולה מבחינתנו  :לירון דונל

לקידום תחום החירום בתוך המרחב. יש אינטרס משותף, יש יכולות משלימות בתוך האשכול, והיכולת שלנו להפנות 
שכול בהפעלה בחירום בשיח מול משאבים כדי שהמוכנות לחירום תהיה טובה יותר. צריך לחשוב על סמכויות הא

 פיקוד העורף. 
פיקוד העורף יודע לסייע בהדרכות, למקד תהליכים, הכשרות לבעלי תפקידים קיימים. אפשר לעשות אימונים 

משולבים של מספר רשויות. אנחנו יכולים לסייע ברמת כשירויות, האמצעים וכן לסייע בגיבוש תפיסה בסוגיית 
 ההפעלה. 

 נות עבורי, הוא חדשני.האשכול הוא הזמ
 האם האשכול מהווה פלטפורמה לבניין הכוח או שהוא יבצע בעצמו את החירום?איתי צחר: 

 בראיה שלי זה לא מחליף את הרשות. משה פישמן:
 : הסיוע ההדדי בחירום זה צד אחד.לירון דונל

 הצד השני, גוף מתאם והבנת התמונה הכוללת באמצעות האשכול.
 לעולם לא יהיו כלים וכוח אדם בחירום, הוא יכול להיות גוף מתאם מצוין.  : לאשכולמתן לסרי

המיפוי שהעברתם בשאלון הוא מצוין, שכל גוף ייקח את המיפוי ויראה במה הוא יכול להיעזר ברשות אחרת, ארגון של 
 יחידות סער של רשות אחת לטובת רשות אחרת.

יכולים להיעזר בידע של רשות אחת ובכלי צמ"ה של רשות אחרת. הערך המוסף לתחום החירום הוא ברור, ואם אנחנו 
 לרעננה יש סיירת מאוד גדולה של לוחמים בשגרה ובחירום. הבעיה, שבחירום הם יגויסו, צריך לפתור את זה. 

 מעבר לכך, התקנו מצלמות חכמות שיש להן גם ערך מוסף בחירום. 



ים את האבחון, אני מציעה לחזק את החזק, ואז לרשות יש יכולת : אני רוצה להציע עקרון שלאחר שמסיימלירון דונל
 לסייע הדדית, בתנאי שזה יהיה בראיה אזורית.

 הנושא של מכפילי הכוח וראיית החירום. שי זייד: 
המיפוי הוא בראייה ממוקדת כרגע, הדבר המרכזי הוא ההבנה של ראייה רחבה. אנחנו בכפ"ס עושים הרבה תהליכים 

 עננה. משותפים עם ר
 באופן כללי, אין לנו בעיית משאבים, צריך להתמקד בתפיסת ההפעלה קודם.

 צריך מישהו שייתן מענה לכל האזור, שיהיה ממוקם במרכז. איימן קשקוש: 
אנחנו נחשבים אוכלוסייה חלשה מאוד, התחלנו רק עכשיו להקים מרכז הפעלה, ורק לפני שנה התחלנו להקים את 

 ההערכות לעניין הביטחון והחירום. 
 זוהי הזדמנות שהמגזר הערבי יקבל תמיכה וילמד מהערים השכנות.

 בתחום הצמ"ה המגזר הערבי מאוד חזק ונרתם לעזרה.שי זייד: 
רשויות  5על המיפוי והעבודה, צריך לקבוע צוות עבודה לעניין זה של לפחות  פישמן ודה למשהת מושיקו ארז:

 מהאשכול. אנחנו העמקנו את הנושא והמשכנו מאז. 
 מת החירום, כמו רעידות אדמה וכו'.בר אמתיתנות הזדמיש כאן 

זרה מרשות לרשות לפי מיקום המרחב הגאוגרפי כאן הוא כזה שאנחנו עטופים בלב השרון, אני לא פוסל שצריך ע
, יתכן שצריך תא הפעלה כמו כןגאוגרפי. צריכה להיות תקשורת בין אישית בתדירות גבוהה של הצוות עם דיווח כתוב. 

ח אדם של פיקוד ושליטה מהאזור שלנו וכ -ושמכיר את האזור טוב והוא יכול לתת מענה דונל אזורי שיושב אצל לירון
. אנו מסבים אותו כעת להפעלת מתנדבים שאנו עובדים איתה למשל תוכנהם כלי קשר לשוטף, ן בנושא. צריך גסיויעם נ

לפנות למשרדים אחרים עם ממצאי הצוות ויחד עם  ,ל. דבר אחרוןילמוניציפלי. זה כלי ניהול "טריביו" מאוד מומלץ ויע
 פיקוד העורף ומפקדת המחוז מעוניינים שהמשרדים יתקצבו זאת.

 ום של מועצת האשכול צריך להיות דווקא זה שיוביל בתחום הביטחון והחירום. הפוראיתי צחר: 
 כוונים אליו.וזה מסוג הדברים שאנחנו כמועצת האשכול צריכים להיות מ

סוג של ועדת  –שען על משאבים קיימים ולכנס פורום של נציגי רשויות יאמר, לה ארז אני מתחבר למה שמושיקו
 כרזים, הצטיידות, העברת ידע וכו'.ביטחון וחירום, הן לעניין הערכות והן לעניין מ

משותפים של חירום בראיה אזורית, גם תרגילי הפתעה וגם מתוכננים,  מציע כבר לקבוע שאנחנו נעביר תרגיליםאני 
 וזוהי ההגדרה שלנו למנכ"ל/ית שיכנסו לתפקיד.

 יפתח חמ"ל אצל אחד הרשויות ויתכלל משם את האירוע.ירוע אזורי, יאם יש אאני מציע שלגבי החמ"ל, 
 יוזמנו שאר נציגי הרשויות.  ,כל אימון בכל רשותלמציע שאני  מושיקו ארז:

 .פישמן ירכז את זה אני מציע שמשהארז קרייזלר: 
 אני אשמח שיהיה נציג שלנו לכל ועדה. : לירון דונל

 )פה אחד(: החלטה
לידי משה פישמן קב"ט עיריית  26.12.18עד ליום בנושא חירום וביטחון מלאים השאלונים את ההרשויות יעבירו . 1

 . רעננה
שתכלול נציג מקצועי מכל רשות  ,ת רעננהיקב"ט עירי ,בהובלת משה פישמן. מאשרים הקמת ועדת בטחון וחירום 2
, בהתבסס על תוצרי המיפוי ולהביאו לדיון 2019לה לשנת באחריות הצוות לגבש מתווה פעו מרחב דן.פקע"ר נציג של ו

 ואישור בישיבת המועצה הבאה.

 **הישיבה ננעלה**

 
   רכה,בב    

 
 איתי צחר         

 סבא-עיריית כפרמנכ"ל         
 ויו"ר מועצת האשכול                                                                       
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