
1

!גזברי רשויות אשכול השרון , לים"מנכ, מכובדי ראשי רשויות
، أمناء الصندوق/األعزاء رؤساء المجالس المحلية، المديرين ن !الشارونعنقود سلطات ات التنفيذيي 

.אישי ואשכולי חסר תקדים בחריפותו ובעוצמתו, חברתי, בריאותיעבורנו אתגר היתה2020שנת 
.  יחד עם זאת נצא מחוזקים ועם תובנות חדשות לעתיד, כולנו חווינו את הקשיים 

?מה התחדש,  ובאשכול
,  יאנה קרייטמן–הצטרפו השנה מובילה דיגיטלית חדשה , ל אחראית תחום תחבורה"עוזרת מנכ-תחום סביבה ונועם קלייטמןאחראית -נירית טיירי-לצוות האשכול

. צוערת שתעסוק בפיתוח כלכלי-שאלאבנהלאחרונה גם דיראן
.ל האשכול עזב במחצית השנה"פז הרשמן מנכ

,  הוביל את האשכול להישגים בשנתיים האחרונות, ר"תוקף תפקידו כיומל עיריית כפר סבא אשר "מנכ,  זו ההזדמנות להודות לאיתי צחר
.ולפז על ניהול האשכול

ר האשכול החדש"צור יגאל נבחר כיו-ראש מועצת כוכב יאיר , יובל ארד
.לית האשכול"נבחרה כמנכ, אורית ארליכמן

.מונדלין קפלן על היבחרה לראש מועצה מקומית תל ' ברכות לגב

.  הושלם הליך הצטרפות רשויות נוספות לאשכול לאחר ששרי הפנים והאוצר אישרו בחתימתם את ההצטרפותלאחרונה 
לב  , כפר קאסם, כפר סבא, כפר ברא, צור יגאל-כוכב יאיר, טירה, טייבה, הוד השרון, דרום השרון, וליה'לג'ג–רשויות 14האשכול מונה 2020החל מחודש דצמבר 

.  מונדרעננה ותל , קלנסווה, צורן–קדימה , השרון
.מועצות אזוריות ומועצות מקומיות, ערים גדולות, חזקות וחלשות, תושבים לרבות רשויות יהודיות וערביות500,000-של כאוכלוסייה כלל רשויות האשכול מונות 

.הקיימיםבכך מתייצב אשכול רשויות השרון כאשכול הגדול והמגוון ביותר מבין האשכולות 

!ברכות לרשויות המצטרפות והוותיקות 
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.בטחון וחרום, דיגיטציה, תחבורה, סביבה:  תחומי מיקוד4נקבעו לאשכול , 2018בשנת , בתחילת דרכו

.והאשכול פעל לביסוסם, נושאים חשובים ממדרגה ראשונה

וחרוםבטחון 
أمن وطوارئ

הסביבהאיכות 
جودة البيئة

תחבורה
المواصالت

דיגיטציה
الرقمنة
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הסביבהאיכות
البيئةجودة

וגיבושלליווילמנחההאנרגיהמשרדשלק"בקוזכינו

.פליטותוצמצוםאנרגטיתלהתייעלותפעולהתכנית

לטיפולהסביבהלהגנתהמשרדשלק"לקונערכיםאנו

.האשכולעיסוקבליבתמשמעותינושא,בפסולת

מעברתחנתעבורשטחיםמיפוימבצעיםאנואלובימים

חקלאיתבפסולתלטיפולק"לקוונערכיםבפסולתלטיפול

.הקרוביםבימיםלהתפרסםשעתיד
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תחבורה
المواصالت

בשרוןמקיימתתחבורהמיזםעםפעולהשיתוףיזמנו
האשכולרשויותשלהענייןתחומיאתלמפותבמטרה
.זהבתחום

.אלובתחומיםממשלהלמשרדיפניותוהוגשונוסחו

.הרשויותביןמידעושיתוףשיחלקיוםתחבורהפורוםהוקם

לתחבורהפיילוטלקייםהתחבורהלמשרדהצעההוגשה
.האשכולברשויותחכמה
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דיגיטציה
الرقمنة

מחציתכברהצטרפושאליהאשכוליתריה"מנמהוקמה
.האשכולמרשויות

דיגיטליתטרנספורמציהתהליכיהחלומהרשויותחלק
במשרדיהתשתיותאתמשמעותיתלשפרלהםשאפשרו

בייחודלתושביהםהשירותאתלשפרהיכולתואתהרשות
.קורונהבעידן

לרשויותתוריםלניהולממחושבתלמערכתמכרזיצא
הבנתמתוךCRMלמערכתדומהלמכרזיצאבקרוב,האשכול

.הרשויותעבורבעלויותוחסכוןהשירותיםבטיובהצורך



אזוריתהאשכול מקדם כמה יוזמות לעידוד ופיתוח תעסוקה 
ي 
ن
ي المنطقة ف

ن
العملعنقود السلطات المحلية يعزز عدد من المبادرات لدعم وتنمية التوظيفات ف

KPMGהייעוץחברתבסיועפורטלנדקרן

עלבדגש,השרוןרשויותבאשכולכלכלייםצמיחהמנועיויישוםלפיתוחתכנית
.הערביבמגזרנשיםתעסוקת

.להעמקהתכניתתבחרמהןכלכלייםמיקודיםמספרבוחניםאנו

וליה'לג'מיזם להקמת מטבח הזנה אשכולי בג

(הפנים' במסגרת תכנית המראה של מש)
,לאחר קבלת תקצוב ממשרד הפנים עבור ייעוץ לכתיבת תוכנית כלכלית

.וליה וישלב גם תכנית לימוד והכשרה'לג'בפרויקט מטבח הזנה שיוקם בג' הוגש שלב ב
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באשכוללבריאותמתחסנים
ي جميًعا صحتنا أجلمننتطعم

ن
المحليةالسلطاتعنقود منطقةف

,גבוהיחסיתהאשכולברשויותהקורונהלנגיףהמתחסניםאחוזי
.והמקומיותהאזוריותובמועצותבעריםהחיסוניםלמרכזיולהגיעאחריותלקחתהאשכולתושביכלאתמעודדיםאנו

.הרשויותשלהאינטרנטבאתריפרטים

קורונהמציאות 
الكوروناواقع 

.  הוגשה תוכנית לקידום בריאות במסגרת קול קורא של משרד הבריאות
אפשרי  "שהוגשה במסגרת פרויקט מהתכניתאף כי לא זכינו אנו בוחנים לשלב תכנים 

".  בריא
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?לאן צועדים מכאן 

الى أين ننطلق من هنا؟

המעודדים פיתוח אזורי במסגרת  הפיתוח ומינהלובהתייחס לתקציבי משרד הפנים , לנוכח המציאות המחייבת עדכון של כיווני הפעולה והמיקוד
!כולכם שותפים למהלך זה.דיוק ועדכון החזון ובניית האסטרטגיה לאשכולאנו שוקדים בימים אלו על , האשכולות

תובנות אלה מהוות נדבך חשוב במיפוי . הקשבנו ולמדנו מכל אחד ואחת מכם מהם הדגשים לפעילות האשכול, בחודש האחרון נפגשנו עם ראשי הרשויות
שולחנות עגולים ותשתית ידע שתסייע  , נייצר שיתופי פעולה, אנחנו מאמינים כי יחד נביא את האשכול להישגים עבור הרשויות.ובבניית האסטרטגיה

.נשים דגש על טיוב שירותים לכלל הרשויות וקידום מהלכים לחסכון. לכולנו

אושר תקציב של  ,  הפיתוח במשרד הפנים בראשותה של אדית ברמינהלשל צוות " הרגע האחרון"במאמץ של ,  על אף העדר תקציב שנתי למדינת ישראל
.  ח לאשכול השרון"מש5.5מתוכם מוקצה תקציב של , ח לפיתוח באשכולות"מש65.9

זה מעודד ומאפשר לנו  , זה חשוב-הצוות וכל יריס'גופיתוח במשרד הפנים למריה מינהלל "לאדית בר סמנכ, ל משרד הפנים מר מרדכי כהן"תודה למנכ
!אף לחלום 

.יחד באשכול נהפוך חולשה להזדמנות ואיומים לחוזקות
בהישגיםורוויה , בריאה, פוריהלכולנו שנה שתהא 

أن يكون نتمنى.قوةسنحول الضعف إلى فرصة والتهديدات إلى نقاط الشارونمعًا في عنقود سلطات 

عاًما مثمًرا وصحيًا ومنجًزا لنا جميعًا

ר האשכול"יו-יובל ארד 

ראש המועצה כוכב יאיר צור יגאל

אורית ארליכמן

לית האשכול"מנכ


