
אנו באשכול שמחים על החזרה ההדרגתית לשגרה,
ומייחלים שזוהי התחלה של חזרה אמיתית לחיים נטולי

מגבלות וקורנה.

חג שמח לחברי מועצת
אשכול השרון!

בימי פורים אלה, רשויות האשכול נצבעו חגיגות משמחות!



סביבה

במסגרת העבודה על המאיץ אנו ממפים את הרשויות ובידינו נתוני צריכת
אנרגיה ומים בסקטורים השונים. 

אנו מחברים את המיפויים שכבר קיימים באשכול, פסולת ביתית, פסולת
חקלאית ותחבורה ומשלבים אותם יחד לתוכנית אחת. וזו רק ההתחלה.. 

מאיץ - מכוונים גבוה

תחנה למיון וטיפול בפסולת 
 

בימים אלו נבחנת האפשרות לתכנון
תחנה למיון וטיפול בפסולת ביתית

בשני אתרים בשטחי האשכול 
- א. תעשייה מתחם חצב, מ.א דרום

השרון – סמוך לקיבוץ נחשונים
- תנובות, מ.א לב השרון – סמוך

למט"ש תנובות

קול קורא  לטיפול בפסולת חקלאית
 

אנו בעיצומו של תהליך מיפוי וניתוח
נתונים שקיבלנו ממשרד החקלאות,

המשרד להגנת הסביבה והרשויות. 
נכון לעכשיו עושה רושם שעיקר

המפגעים הם: פסדים, פלסטיק, רפש
זכייה תעניק לנו 250 אלף ₪ 

עבור מיפוי 
והגשת תכנית 

לטיפול בפסולת 



האתגר המרכזי של אשכול רשויות השרון הוא לאתר מנועי צמיחה
כלכליים, אשר יקדמו את האזור כולו בצורה סינרגטית ואינטגרטיבית,
שתביא תועלת לכלל הרשויות, בין אם בדירוג סוציו-אקונומי גבוה או נמוך,
בין אם יישובים יהודים או יישובים ערבים, בצורה שתאפשר לאשכול להפוך

למודל מטרופולין במרכז הארץ.
 

נבחרו ארבעה מיקודים כלכליים לבחינה :
 - E-COMMERCE ולוגיסטיקה

AUTO-TECH מרכז תחבורה בדגש על - 
 - מרכז שירותים טכנולוגיה ודיגיטל

 - מרכז סביבה וקיימות
 

הקריטריונים לדרוג המיקודים: יתרון תחרותי, ישימות, תרומה לתעסוקה
באשכול.

פיתוח כלכלי אזורי

קרן פורטלנד- מנועי צמיחה לתעסוקה

המעורבות שלכם ושל ראשי הרשויות חשובה מאוד לקדום אתגר זה.

שלב א'
בחינה

ראשונית של
מיקודים
כלכליים

שלב ב'
העמקה
ותעדוף

שלב ג'
גיבוש תכנית
אסטרטגית
ותיקופה

שלב ד'
גיבוש
תכנית
יישום

אנחנו כאן



התייעלות וחסכון

שבוע שעבר הועבר אליכם סקר לבחינת
מכרזים רלוונטיים לקידום. המיפוי יאפשר לנו
לסמן מטרות קרובות ורחוקות, ולקדם כבר
בתקופה הקרובה מכרזים בתחומים שסומנו

על ידכם כחשובים ודחופים.

סקר מכרזים

קמפיין עידוד התחסנות

מרבית הרשויות באשכול עסוקות בימים אלה
בעידוד התחסנות, גם האשכול בעזרתכם
יפיק בימים הקרובים סרטון עידוד אשכולי –

לשימושכם!

סקר מכרזים

תודה על שיתוף הפעולה!


