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  ZOOMבשהתקיימה 

 בפרוטוקול מובאים עיקרי הדברים והוא אינו תמלול הישיבה 

 : נוכחים חברים

 ראש מ.מ כוכב יאיר צור יגאל  יובל ארד,

 סבא ויו"ר אשכול השרון -איתי צחר, מנכ"ל כפר

 שרון סספורטס, מנכ"ל מ.א דרום השרון  

 השרון  -בני זיני, גזבר הוד 

 ברא -ד"ר ריאן פייסל, גזבר מ.מ כפר

 צור יגאל -שלומי דוראני, מנכ"ל מ.מ כוכב יאיר

 קאסם- איל קנץ, מנכ"ל עיריית כפר

 קרן גרין, ראש מ.מ קדימה צורן 

 עו"ד אשרף ח'טיב, ראש עיריית קלנסווה 

 מונד - תלדדי דהן, מנכ"ל עיריית  

 מנכ"ל עיריית רעננה  –אריאל הילדסהיימר 

 גזבר מועצת ג'לג'וליה   –יוסף ערבאס 

 מנכ"לית מועצת לב השרון  –פנינה אמויאל משה 

 חברים חסרים: 

 מנכ"ל עיריית טייבה   –תלאווי  סאמי

 גזבר טירה   – חאסקיה יוסף

 :משתתפים

 מנכ"לית האשכול  –ארליכמן  אורית

 יועמ"ש   –שרמן  גיתית

 טיירי  נירית 

 קרייטמן   יאנה

 שאלאבנה  דיראן

 



 

 : דיון

בו דנו על נושא     ויו"ר האשכולות האזוריים  מנכ"ל משרד הפנים  ביןמעדכן על דיון שהתקיים    יו"ר:
 הסמכויות של האשכולות.  

עמדת היו"רים  משרד הפנים מעוניינים שהאשכולות יגשרו בוועדות הגאוגרפיות בין הרשויות אבל  
 משום שזה נושא רגיש. עניין להתעסק בזה  יעוהבלא 

 עביר את המצגת שהוצגה בפגישה לחברי המועצה. ת נירית 

למיזמים    אנו מתקדמים עם קרן פורטלנד ונכנס וועדת היגוי באמצע מרץ לדון בארבעת החלופות
 קה בכלל ותעסוקה של נשים ערביות בפרט. ושמטרתם קידום תעס

 1.1.20252אישור פרוטוקול מתאריך  .1

   , האם יש הערות?25.1.2021מבקש לאשר את פרוטוקול מתאריך  יו"ר: 

 25.01.2020 מתאריך פרוטוקול מאשרים – )פה אחד( 104' מס חלטהה

 

 16.2.2020מתאריך  (דלק ) וועדת השלושהאישור פרוטוקולי  .2

ועדת השלושה    החלטת  פי  עלדלק      חברת  עם  התקשרות  מאשרים  –)פה אחד(   105מס'    החלטה

 16.2.2021 מיום 

 

 משרדי האשכול בבית ברל  שכירת אשרור  .3

לא מוציאים   אנו. משרדי האשכול יעברו לבית ברל ,במיילואושר על ידכם שסוכם   כפייו"ר: 

  מדויק מועד  ברל מבית נקבל  שלא עדעל מועד סיום ההתקשרות,  קאסם - כפרחכ"ל להודעה 

 .ומסירת המושכר השיפוצים  לסיום

והתקשרות עם מכללת    מאשרים את מעבר משרדי האשכול לבית ברל  –)פה אחד(  106החלטה מס'  

   20.2.2020בית ברל על פי הצעתם מיום 

 יציאה לייעוץ מקצועי לכתיבת מכרז לבחירת ספק מנמ"ריה חדש -מנמ"ריה אשכולית  .4

. אנחנו רוצים  2021אפריל  פר סבא עתיד להסתיים בהסכם המנמ"ריה בין האשכול לעיריית כ  יו"ר:

היום נהנות תשע רשויות    לצאת לתהליך של ייעוץ מקצועי לכתיבת מכרז עבור שירותי המנמ"ריה.

 משירותי המנמ"ריה.

באמצעות עירית כפר    קיבלנו החלטה זמנית להפעיל את המנמ"ריה האשכולית   אזכיר, כי:  איתי

קודמים בדיונים  מהאשכול.  מנמ"ריה  שירותי  לקבלת  מרשויות  שעלה  צורך  בשל  היו    סבא 

והוחלט כי הנושא יועלה    של חברים מהעובדה שעיריית כפר סבא נותנת את השירותים  הסתייגויות

,  לא מרוויחה מזה והיא משקיעה משאבי כח אדם במתן השירותים לאשכול. עיריית כפר סבא  לדיון

נכון  .  היא גם מממנת את השירותים עד לביצוע הגביה בפועל מהרשויות המקבלות את השירותים

, אני חושב שאם יש רשות שיכולה לתת שירותים טובים לרשויות אחרות  להעלות את הנושא לדיון




