מכובדי ראשי רשויות ,מנכ"לים ,גזברי רשויות אשכול השרון !
ن
التنفيذيي ،أمناء الصندوق عنقود سلطات الشارون!
األعزاء رؤساء المجالس المحلية ،المديرين/ات
שנת  2020היתה עבורנו אתגר בריאותי ,חברתי ,אישי ואשכולי חסר תקדים בחריפותו ובעוצמתו.
כולנו חווינו את הקשיים  ,יחד עם זאת נצא מחוזקים ועם תובנות חדשות לעתיד.
ובאשכול ,מה התחדש?
לצוות האשכול -נירית טיירי -אחראית תחום סביבה ונועם קלייטמן -עוזרת מנכ"ל אחראית תחום תחבורה ,הצטרפו השנה מובילה דיגיטלית חדשה – יאנה קרייטמן,
לאחרונה גם דיראן שאלאבנה -צוערת שתעסוק בפיתוח כלכלי.
פז הרשמן מנכ"ל האשכול עזב במחצית השנה.
זו ההזדמנות להודות לאיתי צחר ,מנכ"ל עיריית כפר סבא אשר מתוקף תפקידו כיו"ר ,הוביל את האשכול להישגים בשנתיים האחרונות,
ולפז על ניהול האשכול.
יובל ארד ,ראש מועצת כוכב יאיר  -צור יגאל נבחר כיו"ר האשכול החדש
אורית ארליכמן ,נבחרה כמנכ"לית האשכול.
ברכות לגב' לין קפלן על היבחרה לראש מועצה מקומית תל מונד.
לאחרונה הושלם הליך הצטרפות רשויות נוספות לאשכול לאחר ששרי הפנים והאוצר אישרו בחתימתם את ההצטרפות.
החל מחודש דצמבר  2020האשכול מונה  14רשויות – ג'לג'וליה ,דרום השרון ,הוד השרון ,טייבה ,טירה ,כוכב יאיר -צור יגאל ,כפר ברא ,כפר סבא ,כפר קאסם ,לב
השרון ,קדימה – צורן ,קלנסווה ,רעננה ותל מונד.
כלל רשויות האשכול מונות אוכלוסייה של כ 500,000 -תושבים לרבות רשויות יהודיות וערביות ,חזקות וחלשות ,ערים גדולות ,מועצות אזוריות ומועצות מקומיות.
בכך מתייצב אשכול רשויות השרון כאשכול הגדול והמגוון ביותר מבין האשכולות הקיימים.

ברכות לרשויות המצטרפות והוותיקות !
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בתחילת דרכו ,בשנת  ,2018נקבעו לאשכול  4תחומי מיקוד :סביבה ,תחבורה ,דיגיטציה ,בטחון וחרום.

נושאים חשובים ממדרגה ראשונה ,והאשכול פעל לביסוסם.

איכות הסביבה
جودة البيئة
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תחבורה
المواصالت

דיגיטציה
الرقمنة

בטחון וחרום
أمن وطوارئ

איכות הסביבה
جودة البيئة
זכינו בקו"ק של משרד האנרגיה למנחה לליווי וגיבוש
תכנית פעולה להתייעלות אנרגטית וצמצום פליטות.

אנו נערכים לקו"ק של המשרד להגנת הסביבה לטיפול
בפסולת ,נושא משמעותי בליבת עיסוק האשכול.
בימים אלו אנו מבצעים מיפוי שטחים עבור תחנת מעבר
לטיפול בפסולת ונערכים לקו"ק לטיפול בפסולת חקלאית
שעתיד להתפרסם בימים הקרובים.
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תחבורה
المواصالت
יזמנו שיתוף פעולה עם מיזם תחבורה מקיימת בשרון
במטרה למפות את תחומי העניין של רשויות האשכול
בתחום זה.
נוסחו והוגשו פניות למשרדי ממשלה בתחומים אלו.
הוקם פורום תחבורה לקיום שיח ושיתוף מידע בין הרשויות.
הוגשה הצעה למשרד התחבורה לקיים פיילוט לתחבורה
חכמה ברשויות האשכול.
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דיגיטציה
الرقمنة
הוקמה מנמ"ריה אשכולית שאליה הצטרפו כבר מחצית
מרשויות האשכול.
חלק מהרשויות החלו תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית
שאפשרו להם לשפר משמעותית את התשתיות במשרדי
הרשות ואת היכולת לשפר את השירות לתושביהם בייחוד
בעידן קורונה.
יצא מכרז למערכת ממחושבת לניהול תורים לרשויות
האשכול ,בקרוב יצא למכרז דומה למערכת CRMמתוך הבנת
הצורך בטיוב השירותים וחסכון בעלויות עבור הרשויות.
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האשכול מקדם כמה יוזמות לעידוד ופיתוח תעסוקה אזורית
ن
ن
عنقود السلطات المحلية يعزز عدد من المبادرات لدعم وتنمية التوظيفات يف المنطقة يف العمل
קרן פורטלנד בסיוע חברת הייעוץ KPMG
תכנית לפיתוח ויישום מנועי צמיחה כלכליים באשכול רשויות השרון ,בדגש על
תעסוקת נשים במגזר הערבי.
אנו בוחנים מספר מיקודים כלכליים מהן תבחר תכנית להעמקה.

מיזם להקמת מטבח הזנה אשכולי בג'לג'וליה
(במסגרת תכנית המראה של מש' הפנים)
לאחר קבלת תקצוב ממשרד הפנים עבור ייעוץ לכתיבת תוכנית כלכלית,
הוגש שלב ב' בפרויקט מטבח הזנה שיוקם בג'לג'וליה וישלב גם תכנית לימוד והכשרה.

מציאות קורונה
واقع الكورونا
הוגשה תוכנית לקידום בריאות במסגרת קול קורא של משרד הבריאות.
אף כי לא זכינו אנו בוחנים לשלב תכנים מהתכנית שהוגשה במסגרת פרויקט "אפשרי
בריא".

מתחסנים לבריאות באשכול
ً ن
نتطعم من أجل صحتنا جميعا يف منطقة عنقود السلطات المحلية
אחוזי המתחסנים לנגיף הקורונה ברשויות האשכול יחסית גבוה,
אנו מעודדים את כל תושבי האשכול לקחת אחריות ולהגיע למרכזי החיסונים בערים ובמועצות האזוריות והמקומיות.
פרטים באתרי האינטרנט של הרשויות.
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לאן צועדים מכאן ?
الى أين ننطلق من هنا؟
לנוכח המציאות המחייבת עדכון של כיווני הפעולה והמיקוד ,ובהתייחס לתקציבי משרד הפנים ומינהל הפיתוח המעודדים פיתוח אזורי במסגרת
האשכולות ,אנו שוקדים בימים אלו על דיוק ועדכון החזון ובניית האסטרטגיה לאשכול .כולכם שותפים למהלך זה!
בחודש האחרון נפגשנו עם ראשי הרשויות ,הקשבנו ולמדנו מכל אחד ואחת מכם מהם הדגשים לפעילות האשכול .תובנות אלה מהוות נדבך חשוב במיפוי
ובבניית האסטרטגיה .אנחנו מאמינים כי יחד נביא את האשכול להישגים עבור הרשויות ,נייצר שיתופי פעולה ,שולחנות עגולים ותשתית ידע שתסייע
לכולנו .נשים דגש על טיוב שירותים לכלל הרשויות וקידום מהלכים לחסכון.
על אף העדר תקציב שנתי למדינת ישראל ,במאמץ של "הרגע האחרון" של צוות מינהל הפיתוח במשרד הפנים בראשותה של אדית בר ,אושר תקציב של
 65.9מש"ח לפיתוח באשכולות ,מתוכם מוקצה תקציב של  5.5מש"ח לאשכול השרון.
תודה למנכ"ל משרד הפנים מר מרדכי כהן ,לאדית בר סמנכ"ל מינהל ופיתוח במשרד הפנים למריה ג'יריס וכל הצוות  -זה חשוב ,זה מעודד ומאפשר לנו
אף לחלום !

יחד באשכול נהפוך חולשה להזדמנות ואיומים לחוזקות.
שתהא לכולנו שנה פוריה ,בריאה ,ורוויה בהישגים
معًا في عنقود سلطات الشارون سنحول الضعف إلى فرصة والتهديدات إلى نقاط قوة.نتمنى أن يكون

ً
ومنجزا لنا جميعًا
مثمرا وصحيًا
عا ًما
ً
יובל ארד  -יו"ר האשכול
ראש המועצה כוכב יאיר צור יגאל
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אורית ארליכמן
מנכ"לית האשכול

