
לאחר  , בשבועיים האחרונים
התגבשה  , חודשים של לימוד

התכנית האסטרטגית לאשכול  
.השרון כהצעה לאישור

,  וכעת, קיבלנו את ברכת הדרך
אנחנו ממשיכים ביתר שאת  

לקדם את הפרויקטים הרבים  
.שעל הפרק

–ואז התקיימו שני דיונים מעמיקים 
,  פורום ראשי רשויות ונציגי משרד הפנים

.וישיבת מועצת האשכול

בדיונים אלה אושרו סופית התכנית  
והנגזרות  , האסטרטגית של האשכול

-של כתקציב, תכניות העבודה-ממנה
ח ואושר המבנה הארגוני  "מלש6.3

.המעודכן לאשכול

תהליך אסטרטגי
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כחלק מהחשיבות בבניית חיים  
יזם  , משותפים באשכול השרון
.האשכול מספר פעילויות

נועדנו לחיות ביחד
יהודים וערבים  , ראשי הרשויות בשרון

.השתתפו בהפקת סרטון ייחודי משותף
קריאה משותפת  היתהמטרת הסרטון 

,  להרגעת האלימות בחברה הישראלית
בערים הערביות והמעורבות ולשמירה  

על מרקם החיים המשותפים בשרון  
.ובארץ בכלל

חיים משותפיםס'תכל

רמאדןסיור לילות 
שותפות שהתחילה השנה  במסגרת 

לבין  , "דרכים שלובות"בין עמותת 
,  צוות אשכול השרון, יצאנו-האשכול 

לצד  , ראשי הרשויות וחברי המועצה
לערב  " דרכים שלובות"ל עמותת "מנכ

.  מיוחד
התארחנו יחד  , סיירנו בכפר קאסם

חילי  ' מר, עם שר התרבות והספורט
לבסוף אף . איפטארלארוחת טרופר

,  זכינו לברכה אישית מכבוד הנשיא
.רובי ריבלין



בימים אלה אנו עובדים על  
תכנון תחנה למיון וטיפול  

שתוכל  , בפסולת עירונית
טון פסולת  1,000לקלוט 

.ביום מכל רשויות האשכול
מדובר על מיזם משותף  

לאשכול השרון עם מועצה  
. אזורית דרום השרון וקבוץ איל

במקביל אנו נמצאים בתהליך  
מתקן  התאמת השטח גם עבור 

לטיפול בעיכול אנאירובי של 
מה שיאפשר  הפסולת האורגנית 

לנו לצמצם משמעותית את הצורך  
גם מתקן  . בהטמנה ולייצר אנרגיה

י המשרד להגנת  "זה ייתמך ע
.הסביבה

פסולת-קיימות וסביבה 

אנחנו עובדים על תכנית  
אסטרטגית לדיגיטציה וחדשנות  

שתסייע לנו למקד את העשייה  
למקום הנכון והמדויק לצרכי  

. ואתגרי האזור ורשויות האשכול
גם נבחן  , במסגרת העבודה

ריה"למנמהמודל המתאים 
.אשכולית

חדשנות ודיגיטציה

'  למעמכרז בתחילת השנה פורסם –
והוא עומד  –לניהול וזימון תורים

.לרשות הרשויות
מכרז  אנחנו לקראת פרסום של –

(.יפורסם במהלך יולי)CRM' למע
אשכולות על  6עובדים יחד עם עוד –

מכרז משותף לצילומי אוויר  
(.יפורסם במהלך באוגוסט)ופענוח 

לחציון הקרוב מכרז  בתכנית–
.תשתיות מחשוב וציוד קצה



המדיניות המוצהרת של שרת 
התחבורה מעודדת תחבורה 

ציבורית בת קיימא ובראש סדר  
שיפור האמינות -העדיפויות

עידוד  , בתחבורה הציבורית
שימוש באופניים והליכה ברגל 

כמו . ומעבר לתחבורה חשמלית
לראשי הרשויות "כן היא קראה 

לפנות אלינו ולהוביל יחדיו  
תוכניות עירוניות כוללות לכלי  

ציבוריים  , תחבורה זעירים
".ושיתופיים

תכנית  יצאנו לדרך לקראת כתיבת 
.אזורית לתחבורהאב אסטרטגית 

ללמוד מבעלי הניסיוןהתחלנו מ
נפגשנו עם מיטל  . והמומחים לנושא

,  יפו-ראש עיריית תל אביב' סג, להבי
הממונה על תחום התחבורה ועם  

ל צוות אב לתחבורה  "מנכ, זולרזוהר  
המפגשים היו  . ירושלים והצוות שלו

מרתקים ומשמעותיים וקיבלנו כלים 
.מצוינים להתחלת העבודה

תחבורה

במסגרת התהליך לאיתור מנועי  
,  צמיחה כלכליים עבור האשכול

בתקופה האחרונה ביצענו  
לגבי הפוטנציאל של ולידציות

הערבית ' האוכתכנית לשילוב 
בשרון בתעסוקה בתחום ההייטק  

או  IT-בתחום שירותי ה–

Non-Engeeniring.

הסתיים שלב הראיונות עם מגוון  
אשר חלק  , חברות מובילות בתחום

ניכר מהם הביעו נכונות עקרונית  
להגיע לאשכול ואשר מהווים  

פוטנציאל משמעותי להעסקה והקמה  
לקראת השלב הבא ייבחנו  . באשכול

.כיוונו הפעולה לפיתוח הנושא

תעסוקה-צמיחה מנועי 



לתכניותק"קובמסגרת 
זכה אשכול רשויות  , המראה

השרון בתקציב הגבוה מבין כל  
למימוש פרויקט של  , הזוכים

הקמת מטבח הזנה מוסדי  
לאספקת מנות  -וליה 'לג'בג

יומיות לתלמידי מוסדות החינוך  
בגנים ובבתי הספר ברשויות  

בדגש על הרשויות  , האשכול
.הערביות

ח"מלש18–עלות הפרויקט–
ח"מלש6.85–גובה הזכייה –

(  מעלות הפרויקט40%)
מנות יומיות10,000יכולת לספק –
יצירת מקומות תעסוקה לתושבי  –

האזור וצמצום פערים
הוזלת עלויות ההזנה של הרשויות  –
אספקת תזונה בריאה לילדי האזור  –

וחינוך לתזונה בריאה
שיתופי פעולה אזוריים–

מטבח הזנה–פיתוח כלכלי 

:מכרזים
אשכולות של  3הופץ מכרז משותף של –

ליסינג תפעולי–החכרת רכב 
תאורת  לחציון הקרוב מכרז בתכנית–

שיפוץ  מכרז ל, לד במוסדות ציבור
ונבחנת אפשרות לנוספים  מבנים 

.בהתאם לסקר מכרזים

..  יש עוד הרבה למה לחכות

תמשיכו לעודד חיסונים, שימרו על עצמכם
ושיהיה קיץ נטול קורונה         

!  ולכולםחופשת קיץ נעימה לתלמידים


