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 המסגרת החוקית .1

 כתב מינוי  .1.1

מינה מנכ"ל משרד הפנים מר מרדכי כהן ועדת חקירה לאיחוד רשויות, שינוי  9.5.17בתאריך 

גבולות, חלוקת הכנסות ושינוי מעמד מוניציפאלי באזור המרכז. בכתב מינוי הוועדה מנויות 

של תכנית העבודה מפורטת , ודנה הוועדהשטח השיפוט בו הרשויות המקומיות הכלולות בתחום 

במהלכן תבחן הוועדה ותמליץ בדבר הנושאים המפורטים , 2018-2017ועדת החקירה לשנים 

איגוד הקמת הורה מנכ"ל משרד הפנים לוועדה לבחון ולהמליץ בדבר  1.10.17ביום בכתב המינוי. 

 1ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות הכולל את הרשויות המקומיות הבאות:
 

 רעננהו כפר סבא, כפר קאסם, קדימה צורן, קלנסווה כפר ברא,טייבה, 

 ח זה תוצג ותסוכם עבודת הוועדה, עמדות הצדדים, וכן המלצות הוועדה."בדו

 הרכב הוועדה פירוט  .1.2

 יו"ר הוועדה: מר גבריאל מימון 

 חברת ועדה: גב' צביה אפרתי

 גל טלית גב'חברת ועדה: 

 חבר ועדה: מר נשאת כיוף

 ולמן חבר ועדה: מר יהודה ו

 מיפוי: מפעיל ממ"ג, מר אריאל וקנין

 .מר אבישי כהן ריכז מזכיר הוועדהאת הוועדה 

 פרסום אודות הוועדה .1.3

 .2017באוקטובר  18בעיתון "הארץ" ביום הודעה בדבר הקמת הוועדה פורסמה 

 מועדי ישיבות הוועדה .1.4

 31.10.17 -  ישיבה פנימית  -  י"א בחשון, תשע"ח 

 21.11.17 -   'ישיבה פומבית  - בכסלו, תשע"ח ג 

 21.11.17 -   שיבה פנימיתי  - ג' בכסלו, תשע"ח 

 

                                                           
 לדוח זה. 1כתב המינוי מצורף כנספח  1
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 הרקע למינוי הוועדה .2

מיזם האשכולות הוקם במטרה לעודד פיתוח כלל אזורי ולקדם שיתופי פעולה וולונטריים 

עקרון רשויות, המבוסס על לאשכול  בתחומי פעילות שנבחרו ע"י הרשויות המעוניינות בהתאגדות.

 2, מספר מטרות על:תהתאגדות וולונטרי

 באמצעות איגום משאבים ומימוש היתרון לגודל.  וייעולו שיפור השירות המוניציפאלי -

 .חיי התושביםאיכות שיפור  -

 .צמצום פערים בין רשויות מקומיות -

 רשותיים בתחומי האשכול.-פיתוח אזורי וקידום מהלכים בין -

 

 . בנוסף, לרשויותבלבד בקשת הרשויות ל פיוע בהחלט וולונטריתההתאגדות לאשכול הינה 

 אם אלא) האשכול יעסוק בהם הפעילות נושאי בבחירת רבה גמישות האשכול מועצתלו האשכול

יטול חלק בכל אחת אם להיצוין, כי הרשויות רשאיות לבחור (. המקים בצו מגבלות הוגדרו

 בה יש תועלת ישירה לאותן רשויות. או להצטרף לפעילות מסוימת מפעילויות האשכול

 ייעודיים תקציבים הפנים משרד מעמיד, ל"הנ המטרות וקידום אשכולות הקמת לעודד במטרה

 והפעלת תכנון בקידום והן האשכולות של השוטפת ובפעילות בהקמה הן לתמיכה ותוספתיים

 .נוספים אזוריים מיזמים והובלת האשכול רשויות בין משותפים שירותים

 היתרונותאזורי, ניצול פעולה בין רשויות מקומיות על בסיס הההכרה בחשיבות שיתוף  לאור

ו/או  יםמשופר יםשירותלהעניק השותפות בו לרשויות  האשכול יאפשר, משאביםהאיגום ולגודל 

 ועוד. משותפות ולפתח תשתיות חברתיות, כלכליות, סביבתיות פערים  לצמצם, יהןלתושבחדשים 

בטרם  ,(: אשכול רשויות מקומיות1)פרק א' 1955-בחוק איגודי ערים, תשט"ו 2לסעיף בהתאם 

ההחלטה על הקמת אשכול רשויות, תידון הבקשה במסגרת ועדת חקירה מטעם שר הפנים אשר 

 תיתן אפשרות לכל רשות מקומית הנוגעת בדבר להשמיע את עמדותיה.

סיוע בהקמה והפעלה של אשכול רשויות  קול קורא בעניין משרד הפנים רסםפ 17.05.17ביום 

רשויות מקומיות הביעו את רצונן להתאגד במסגרת אשכול חדש או קיים  90 -למעלה ממקומיות. 

כללית האשכולות המוצעים עברו הליך של בדיקה מקצועית וביקשו להצטרף למיזם האשכולות. 

בחינת עמידה בתנאי הסף לצורך  ,מקדימה שבוצעה על ידי האגף לפיתוח כלכלי במשרד הפנים

 הפרטניים.  לקראת דיוני הוועדהראשונית דעת מקצועית וגיבוש חוות 

 

 

                                                           
2

 אשכול אלא לבקשת הרשויות המקומיות האמורות להיכלל בתחומו.( לחוק, לא יוקם 1)1ד17עפ"י ס'  
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 בקשה להתאגדות רשויות מקומיות במסגרת אשכול השרון .3

 כפר סבא, כפר קאסם, קדימה צורן, קלנסווה כפר ברא,טייבה,  הרשויות המקומיותראשי 

 ם פעילות משותפת בנושאים מרכזייםר לקדאשר יאפש הצהירו על כוונתם להקים אשכול ,רעננהו

. זאת שנצבר בכל רשות תוך שיתוף בידע המקצועי ובניסיוןהעומדים על סדר יומן של הרשויות, 

דוגלות בשיתוף פעולה הללו הרשויות  , התייעלות ואיגום משאבים.כספי חיסכון תוך שיח משותף,

לשפר את רמת השירותים לתושבי כל  הןלתאפשר ששותפות זו אזורי ומאמינות כלל על בסיס 

  הרשויות ותתרום תרומה משמעותית לאיכות חייהם.

 נתונים אודות רשויות אשכול השרון:

 [2גודל אוכלוסייה] [1כלכלי]-מדד חברתי ב' -לפי סדר א' 
 שטח שיפוט 

 [3(]קמ"ר)

 2.15 3,752 3 מועצה מקומית כפר ברא

 10.23 22,278 8 צורן-מועצה מקומית קדימה

 18.87 43,203 3 עיריית טייבה

 14.5 108,657 8 עיריית כפר סבא

 9.37 23,462 3 עיריית כפר קאסם

 8.4 22,731 2 עיריית קלנסווה 

 14.82 87,045 8 עיריית רעננה

 
 78.34 311,128 סה"כ

 

 .2016 לשנת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני . מתוך1 
 .2018 לשנת האוכלוסין מרשם נתוני . מתוך2 
 ר."בקמ שיפוט שטח הכל , סך2017 לשנת הפנים משרד נתוני . מתוך3 

אשכול זה מאופיין בהטרוגניות גבוהה ומונה חמש רשויות מקומיות מסוג עירייה, ושתי רשויות 

מסוג מועצה מקומית. קיימת שונות רבה בין הרשויות ובכלל זה בשיוכן המגזרי, בגודל 

אלף תושבים ומשתרע  310 -אקונומיים שלהן. האשכול מונה כ-ובמאפיינים הסוציואוכלוסייתן 

 אלף דונם. 78 -על פני שטח של כ

ככל ותחלטנה . שוניםתחומים בסיס לשיתוף הפעולה בכ רשויות האשכול בחרו בשלושה נושאים

 הרשויות על הרחבת שיתוף הפעולה, ניתן יהיה לבחור בתחומים נוספים בעתיד. 

 יערכות והתמודדות בשעת חירום ה .3.1

תרחישי חירום שונים, ביניהם הצורך להתמודד עם לעמוד בפני עשויות הרשויות המקומיות 

בשנים האחרונות ואכן,  אירועים רבי נפגעים, מלחמה, פעולות טרור, רעידות אדמה ואסונות טבע.

 באיים, אירועיכתוצאה ממבצעים צ מיוחדים בעורף םמצבירשויות מקומיות עם התמודדו 

המקומיות  תושבי הרשויות ביטחון. ועודקיצוניים  ג אוויר, פגעי מז("עפחפעילות חבלנית עוינת )
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 הרשויותן. במהלך השנים מוכנותבו ןבהיערכות בראש וראשונה תלוימעין אלה במצבי חירום 

כיאות לעת על מנת להיערך והשקיעו תקציבים משמעותיים  , הפיקו לקחיםניסיון חשוב צברו

 חייבים בעת כזו. תלספק לתושבים את השירותים העירוניים המיוחדים המ במטרה ,בעתיד חירום

 להעניק מענה נאות לתושביהןבאופן עצמי ושיפרו את כשירותן  ונערכ אשכול המוצערשויות ה גם

גוון תחומים היערכות משותפת במלמסד להן האשכול תאפשר  הקמתעם זאת,  .בעיתות חירום

, הקמת הדרכה ותרגול עובדיםניוד משאבים, , תשתיות תקשורת, הצטיידות, ובהםרלוונטיים 

 עוד.מתנדבים, תיאום ועבודה מול גורמים לאומיים ו מערך

 הסביבה הגנת .3.2

מתוך הבנה כי אתגרי ומרחבית יה יראתוך אימוץ שאבי טבע וסביבה האשכול יקדם ניהול מ

אלא מאפיינים מרחבים גאוגרפיים  ,ספציפיתרשות השיפוט של אינם נעצרים בגבולות הסביבה 

ת הסביבה, יתרום הגנאתגרי עם וכז והתמודדות משותפת ומתוך הידיעה כי ניהול מרנרחבים, 

 בתחום זה.  הןמשאביהקצאת להתייעלות משמעותית ב

ות יה אזורית וחותרות לפתרונייבות לאחריות סביבתית בראהרשויות המצטרפות לאשכול מחו

, וניהולה ישימים במגוון נושאים, וביניהם, למשל, אכיפה, הקמת תחנת מעבר לטיפול בפסולת

הקמת תחנה לריסוק גזם, התייעלות בצריכת משאבים, צמצום פליטות גזי חממה, התמודדות עם 

 מפגעים שונים כגון פסולת בניין ועוד.

 תחבורה  .3.3

מואץ, גידול במספר התושבים ובניית שכונות אזור השרון עובר בעשורים האחרונים תהליך עיור 

ומחוצה  השרון אזורם מגיעים מידי יום אלפי עובדים מחדשות ואזורי תעסוקה גדולים, שאליה

לו. העומס הגדל והולך בכבישי האזור נובע בעיקרו מהשימוש הגורף בכלי רכב פרטיים, זאת בשל 

אזורית. כלל תכנון הוליסטי בראייה עדר הימוהיעדר תחבורה ציבורית יעילה באזור, אליו וממנו 

חניוני 'חנה וסע' בגבולות רשויות  תיבחן אפשרות תכנון וקידוםעוד מוצע כי במסגרת האשכול 

 האשכול, אשר יתרמו לרווחת תושבי האשכול.

ידי משרד התחבורה  -על להסדרת הנגישות התחבורתיתבשנה האחרונה נעשו צעדים ראשונים 

אינו חל  יקט זהפרוולם פרויקט "מהיר לעיר", אתכנון מסגרת ת באשכול במהרשויוחלק בשיתוף 

אשכול. חלק מהרשויות נמצאות בשלבים שונים של תכנון וביצוע של תכניות אב רשויות ה על כלל

יאפשר  התחבורה אשכול בתחוםהאופניים ועוד. שיתוף פעולה בין רשויות שבילי ללתחבורה, 

ישוב ויצירת רצף יהתחבורה באזור, תוך מיפוי צרכיו של כל כלל אמצעי של וכולל  מקיףתכנון 

באזור, התנועה עומסי  את תשתיות ותפישה מותאמת להסעה המונית. בכך יתאפשר לצמצם

 ירואוהזיהום  להפחית אתתאונות דרכים,  לצמצם אתתחבורה ציבורית, ב לשימושמעבר  עודדל

 ועוד.
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 תמצית עמדות הצדדים .4

 השרוןאשכול רשויות  .4.1

 בכדי לקדם פיתוח אזורי משותף בתחומים הבאים: השרוןלהקים את אשכול  עוניינותהרשויות מ

 סייבר, תרחישים ביטחוניים, שיפור היערכות לחירום. - בשעת חירום ותהתמודדהיערכות ל .א

 .פינוי אשפה משותף, הפעלת אתר הטמנה, סילוק גזם - איכות הסביבה .ב

 .תכנון חניוני חנה וסע, קווי היסעים של תחבורה ציבוריתפרויקט רכב שיתופי,  - תחבורה .ג

 מרכזמחוז משרד הפנים,  .4.2

. פעולה בין רשויות מקומיות סמוכות במסגרת אשכולשיתוף יתרון גדול להנהלת המחוז רואה 

סוגיות פתרון שלטון המקומי. חיכוכים בין רשויות שכנות ביסייע במניעת  מעין זהשיתוף פעולה 

יוקם  תהליך ההקמה, . בהמשךהמצויות במחלוקת כיום יתאפשר ביתר שאת לאור דיאלוג משותף

על רשויות האשכול  פעל מול המחוז,צוות מצומצם מטעם הרשויות השותפות באשכול אשר י

 להודיע למחוז מיהם חברי הצוות הנבחר. 

מעבר לשלושה שהוצגו בוועדה.  ניתן להניח כי הנושאים המוצעים לשיתוף פעולה יורחבו בעתיד

המחוז תומך ומברך על הצעד לקראת המחוז תומך בהצטרפות רשויות פוטנציאליות לאשכול. 

הקמת אשכול השרון, המחוז ועובדיו נכונים לסייע בכל נושא שיידרש, וממליץ על הקמת 

 האשכול.
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 המלצות הוועדה לעניין הקמת אשכול השרון והנימוקים להמלצה .5

 -בחוות הדעת המקצועית שנערכה על ,בין היתר ,תנתמכו השרון אשכולהמלצות הוועדה להקמת 

, החזון הרשויות המקומיות להקמת האשכול תלפיתוח כלכלי במשרד הפנים, הסכמ ידי האגף

כלל הדוברים ידי רשויות האשכול, ועמדת מחוז מרכז במשרד הפנים.  -על האסטרטגי המוצע

 המופיעבהרכב  הסכמה כללית ביחס להקמת האשכול בפני הוועדה הביעואשר הציגו עמדתם 

הרשויות  של כלל הוועדה קיבלה את הסכמתן יתר על כן,. לדוח זה 1המינוי ומצורף כנספח בכתב 

 בכתב המינוי. מופיעבהרכב ה המקומיות להקמת האשכול

אקונומי, -דירוג סוציו הםרבה במספר פרמטרים וב הטרוגניותהאשכול המוצע מאופיין ב כי ניכר

רמת הכנסה לבית אב, השכלה, שפה, פיזור גאוגרפי, אופי קהילתי ועוד. קיים יסוד סביר להניח כי 

 ,שונים באשכול זהומגזריים  כלכליים, חברתייםשילובן של אוכלוסיות ממגזרים שונים ומרקעים 

רוב לבבות והעמקת שיתופי הפעולה יתחזק ותעצים את ליבת פעילות האשכול, ותסייע בק

הוועדה רואה בשונות הקהילות באשכול מנוף להעצמה אזרחית וכנדבך לתחומי חיים נוספים. 

משמעותי לקידומו של שיתוף פעולה אזורי. הקמת אשכול השרון תאפשר להדק את הקשרים 

המועצות  ותבולטבהקשר זה יצוין כי ושיתופי הפעולה הקיימים בין הרשויות המקומיות. 

ליצירת  והן ת, הן לגיוון החברתיהכלכלי לאיתנות הן לתרום אשר ביכולתן ,עדרןיההאזוריות ב

 .גאוגרפי החיוני להצלחת האשכול רצף
 

בעלי מכנה משותף לרשויות במרחב הגאוגרפי,  נושאיםבהתמודדות עם רבים יתרונות  לאשכול

כלכלית ועוד במסגרתם ניתן  התייעלותתחבורה ציבורית, , הגנת הסביבהתיירות, לרבות בתחום 

בהסתמך על פעילותם של יתרונות לגודל. ה למנף את שיתוף הפעולה ולהביא לכדי מימוש את

 רשויות אשכולידי  -עלמרחביים  יםמתן שירותחמשת האשכולות הקיימים כיום, ניתן לומר כי 

לפיתוח תתרום כי הקמת האשכול  ורההוועדה סב .המקומיים את רמת השירותים לשפר צפוי

 וקידום שיתופי פעולה אזוריים, בדגש על התייעלות כלכלית ושיפור איכות השירותים לתושבים. 

אשכול השרון מהווה הזדמנות למיצוי נכסים אזוריים במסגרת עקרון היתרון לגודל, וזאת  הקמת

תחבורתיות משמעותיות האשכול מספר תשתיות בתחום בדגש על מוקדי תחבורה ציבורית. 

, החוף במזרח שפלת מסילה לילתסהמקדמת  22"ל תת במסגרתמזרחית  רכבת ובכלל זה, מסילת

 את כוללות ת בתוואי המסילהמוצעו תחנות .טייבהו סבא כפר באזור האשכול תחום את שתחצה

 ג"נתב ,אלעד ,דרום העין ראש ,העין צפון ראש ,סבא כפר ,טירה ,טייבה ,אחיטוב ,מזרח חדרה

 דרך ,המזרחית המסילה ובין החוף מסילת בין צפויה לחברהשרון )מוצעת(  רכבת מסילת .ולוד

 המסילה בין הקו של המזרחי חלקו , בקשר זה יצוין כיסבא וכפר רעננה ,הרצליה השרון ערי

 בתחום וברעה 6מס' כביש  גוןכ מהירות דרכים. קיים כבר סבא כפר הרכבת ותחנתית המזרח

 וכפר רעננה בין בגבול תחבורה מרכזי שני מסומנים האשכול בתחום תחבורה מרכזי ,האשכול

 לכפר סמוך ,לאשכול מחוץ תחבורה מרכז מסומן ,כן כמו .סבא כפר של המזרחי ובחלקה סבא

 ,מוניות תחנת ,אוטובוסים תחנת ,רכבת תחנת כגון שימושים יותרו תחבורה במרכז .קאסם

הוועדה מוצאת את תכניותיהן של רשויות האשכול לשיפור  .ועוד שירותים מבני ,תדלוק תחנות

תחומים כבעלות היתכנות, נוכח תשתיות התחבורה הקיימות והעתידיות במרחב האשכול. 
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הינם  ,ניתן לחזק את יכולותיהן של הרשויותלשיתוף פעולה על בסיס אזורי, באמצעותם נוספים 

ר התקיים בוועדה הציגו הרשויות את פועלן בשני היערכות לשעת חירום והגנת הסביבה. בדיון אש

 . תחומים אלו

דדות עם שעת ניכר כי ישנן רשויות אשר השקיעו משאבים רבים בפיתוח יכולות עצמאיות להתמו

לכך ניתן למצוא דוגמה לצמצם למינימום הנדרש את התלות בשלטון המרכזי.  חירום, תוך מאמץ

ות, המיועדות לפעול בדמות יחידות חילוץ והצלה עצמאיבאמצעים הקיימים כיום בעיריית רעננה 

רשותי בשעת חירום -בשעת חירום בתחום העיר, ברשות סמוכה ואף בחו"ל. שיתוף פעולה בין

או לאומית, הנסמך על מיצוי מקסימלי של היכולות והמשאבים של רשויות האשכול, מקומית 

 יסייע בהתמודדות עם משבר וניהולו באופן מיטבי.

ם הגנת הסביבה מעוניינות הרשויות לשתף פעולה באמצעות פרויקטים משותפים כגון מיזם בתחו

לטיפול  תחנת מעבר משותפתהקמת רכב שיתופי, מנופי גיזום, אתרי מיחזור פסולת מרחביים, 

צפוי לתת פתרונות תחבורה פרטניים  יקט רכב שיתופי בתחומה של עיר אחתועוד. פרו בפסולת

תעניק , שעל פני מספר רשויות שכנותהרכב השיתופי פרויקט את לעומת פריסת זומקומיים בלבד, 

היתכנות האשכול הרשויות לבחון במסגרת ה מקיפים, מגוונים ומועילים יותר. על פתרונות תחבור

בתחומי רשויות הן בפרויקטים מסוג האמור לעיל, ולשלבם במסגרות הפועלות כיום כלכלית 

 הפועלות כיום במרחב. שותפויות ת מקומיות בנפרד והן במסגרו

החיוני לקיום  קיים רצף גאוגרפיהנוכחיות לא  רשויות האשכולבין בצד האמור לעיל, יצוין כי 

השלמה עם הצטרפותן של רשויות נוספות, לרבות ניתנים לעם זאת, פערים אלו  אשכול בר קיימא.

של ראשי רשויות האשכול ושל  פנייה הנמצאות בתווך בין הרשויות. ובמיוחד מועצות אזוריות

עקב  נציגי משרד הפנים למועצות האזוריות לא הצליחה לגרום, בשלב זה, לשילובן באשכול

נוספות  רשויות הצטרפות הוועדה סבורה כי יש לעודד ,השרוןאשכול  שלהנוכחי  המרחבי המבנה

שכול, לאתל מונד  .לב השרון, ומ.מ .דרום השרון, עיריית טירה, מ.א .ג'לג'וליה, מ.א .כגון מ.מ

 גיוון אוכלוסיית הרשות.הרשויות ו גיוון סוגי יצירת רצף גאוגרפי, ממספר סיבות ובהן וזאת

והתגברות  ייעודיים נגישות לתקציבים ממשלתיים ,בין היתר ,הנימוקים להקמת האשכול כוללים

ות ומחוז מרכז במשרד על חסמים בתחום המכרזים וההתקשרויות. נציגי הרשויות המקומי

עקרון זה יכול שיתקיים . הפנים הדגישו בפני הוועדה את עקרון הוולונטריות להצטרפות לאשכול

לצד עידוד אקטיבי מצד המשרד באמצעות תקצוב, רתימת ראשי רשויות ליטול חלק בפרויקט 

ל ולהצטרף לאשכול המתהווה. הוועדה מוצאת לנכון להדגיש כי בתום הליך הקמת האשכו

המוצע, יש לבחון צירוף רשויות נוספות הנמצאות במרחב האשכול. צירוף רשויות נוספות אושר 

תיבחן לגופה. צירוף רשויות  להצטרףרשות  בקשה של ידי רשויות האשכול, אולם כל -עקרונית על

 ידי מחוז מרכז אשר הצטרף לקריאה לצירוף רשויות נוספות לאשכול. -נוספות ייבדק גם על

 :סיכום

 

 

הועדה להקים את אשכול השרון,  ממליצה ה בחנה את הנושא ושמעה את הצדדיםלאחר שהוועד

אשר יורכב מהרשויות המקומיות הבאות: עיריית טייבה, מועצה מקומית כפר ברא, עיריית כפר 

 .צורן, עיריית קלנסווה ועיריית רעננה-סבא, עיריית כפר קאסם, מועצה מקומית קדימה
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 המלצה:מפת 
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 חתימות חברי הוועדה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה שם תאריך תפקיד הגדרת

 גבריאל מימוןמר  18.1.18 יו"ר הוועדה
 

 

 ד"ר גל טלית 18.1.18 ועדה תחבר

 

 מר יהודה וולמן 18.1.18 חבר ועדה

 

 מר נשאת כיוף 18.1.18 חבר ועדה

 

 

 גב' צביה אפרתי 18.1.18 חברת ועדה
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 נספחים .6

 כתב המינוי: 1נספח 
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 פרסום בעיתונות :2נספח 
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 שתתפים בישיבהמרשימת  :3נספח 

מספר 
 ישיבה

 תפקיד שם תאריך

1 21.11.17 

 יו"ר הוועדה מר גבריאל מימון

 חברת הוועדה גב' צביה אפרתי

 חבר הוועדה מר נשאת כיוף

 חבר ועדה מר יהודה וולמן

 ועדהחברת  גב' גל טלית

 מזכיר הוועדה מר אבישי כהן

 עוזר הוועדה מר תומר זוזוט

 מפעיל ממ"ג מר אריאל ועקנין

 ראש מועצה מ.מ קדימה צורן מר שביט מס

 מ.מ קדימה צורן מנכ"ל מר משה ארז

 ראש מועצה מ.מ כפר ברא מר מחמוד עאסי

 גזבר מ.מ כפר ברא מר פייסל ריאן

 מנכ"ל עיריית רעננה נגריהירש גב' מיכל 

 מנכ"ל עיריית כפר קאסם מר קובי אלון

 משנה למנכ"ל עיריית כפר סבא מר איתי צחר

 מנהלת מחלקת קיימות, עיריית כפר סבא גב' אלה דנון

 נציג עיריית אלעד מר בנצי אזאצ'י

 סגנית ממונה, מחוז מרכז משרד הפנים גב' מלי חג'בי

 ממונה רשויות, מחוז מרכז משרד הפנים קרין לויגב' 

 


