19.8.2020
לכבוד
רוני חזקיה,
החשב הכללי ,משרד האוצר

הנדון :אישור תקציבי  2019לתכנון וביצוע ,בהתאם להחלטה 922
שלום רב,
אנו נציגי רשויות ערביות באשכול השרון ,הקמנו פורום רשויות לנושא תחבורה בו חברות כלל רשויות
ערביות באשכול ,שמטרתו לקדם פיתוח תשתיות הנוגע לתחבורה ציבורית ,וקידום השירות של התחבורה
הציבורית בתוך הרשויות וברמה האזורית.
למיטב הבנתנו ,תקציב של  280מיליון ש"ח לרשויות הערביות ,המהווה חלק מתקציב  ,2019נמצא
בהמתנה לדיון בוועדת חריגים באגף החשב הכללי במשרד האוצר .חלק משמעותי מתקציבים אלו מיועדים
לשיפור תשתיות התחבורה הציבורית ברשויות הערביות בישראל .ביניהם נמצאים גם תקציבים המיועדים
לתכנון וביצוע ברשויות האשכול.
לדוגמא:
שם הפרויקט

תח''צ/פיתוח

סה''כ אומדן
תקציבי

הרשאה נדרשת

קלנסווה מסלול
תח"צ עירוני

תח''צ

23,893,129

3,084,874

טירה תח''צ-שלב ב'

תח''צ

27,412,962

3,528,367

אנו מבינים כי  280מיליון ש"ח במסגרת החלטה זו ,נמצאים לפתחה של ועדת חריגים הנמצאת
בראשותך ,ומבקשים שחרור התקציבים לאלתר.
בברכה,
פורום תחבורה של הרשויות הערביות באשכול השרון
אמל ענאש ,מתכננת אסטרטגית ,מועצה מקומית ג'לג'וליה
יהונתן נאה ,מתכנן אסטרטגי ,עיריית אל-טירה
דניאל הראל ,מנהל פרויקטים ,מועצה מקומית כפר ברא
ממדוח סרסור ,מנהל אגף תשתיות וכבישים מחלקת הנדסה ,עיריית כפר קאסם
ח'דר ענאבסה ,מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ,עיריית קלנסווה
נעם קלייטמן ,ע .מנכ"ל ומובילת תחום תחבורה ,אשכול השרון

העתקים:
איתי צחר ,יו"ר האשכול
יוסף ערבאס ,גזבר מועצה מקומית ג'לג'וליה
ריאן פייסל ,גזבר מועצה מקומית כפר ברא
איל קנץ ,מנכ"ל עיריית כפר קאסם
עו"ד אשרף ח'טיב ,ע .ראש עיריית קלנסווה
תמי גבריאלי ,מנהלת מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון
תמר קינן ,מנכ"לית 'תחבורה היום ומחר' ,מלווה את פורום התחבורה של רשויות ערביות באשכול השרון

________
אשכול השרון הינו איגוד ערים המורכב מ 13-רשויות ומונה כ 490-אלף תושבים .האשכול מונה את הערים הוד
השרון ,טייבה ,טירה ,כפר סבא ,כפר קאסם ,קלנסווה ורעננה ,את המועצות האזוריות דרום השרון ולב השרון ,ואת
המועצות המקומיות ג'לג'וליה ,כוכב יאיר-צור יגאל ,כפר ברא וקדימה-צורן .האשכול הוקם כדי לעודד פיתוח אזורי
ושיתופי פעולה בין הרשויות ה מקומיות החברות .זוהי התאגדות וולנטרית של רשויות החוברות יחד כדי להביא פיתוח
כלכלי-חברתי -אזורי תוך ניצול היתרון לגודל והראייה האזורית.
מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון הוא שיתוף פעולה בין ארגוני חברה אזרחית (תחבורה היום ומחר 15 ,דקות
וישראל בשביל אופניים) ,בניהול של מכון ירושלים למחקרי מדיניות וייעוץ של המכון לחקר התחבורה בטכניון .המיזם
מונע מהתפיסה כי תחבורה מקיימת היא מטרה אסטרטגית לפיתוח עירוני וכלכלי ,להפחתת פקקים ולהגדלת שביעות
הרצון של תושבים מחיי היום יום .ניתן לקרוא עוד כאן .onthemove.org.il

