
 

 
 משרד הפנים

 המינהל לשלטון מקומי 
  האגף לפיתוח כלכלי

 
 

 של איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות הקמה לצורךקול קורא לקבלת ליווי 
 

את מיזם האשכולות האזוריים אשר מוקמים כדי לעודד פיתוח בשנים האחרונות, מקדם משרד הפנים  .א
ופרויקטים משותפים בין הרשויות, תוך איגום משאבים, ניצול יתרונות לגודל אזורי וקידום שירותים 

 ומינוף הפוטנציאל הכלכלי של רשויות האשכול והשבחת רמת השירות לתושבים.
 

יום פועלים חמשה אשכולות בגליל ובנגב שזוכים לתמיכה ולליווי ממשלתיים: אשכול גליל מערבי; כ .ב
 בקעת בית הכרם; אשכול נגב מזרחי ואשכול נגב מערבי. אשכול גליל מזרחי; אשכול יישובי 

 

מקומיות(.  רשויות אשכול: 1'א )הוספת פרק 1955-, אושר תיקון חוק איגודי ערים, התשט"ולאחרונה .ג
צפוי תיקון זה מטרת תיקון החוק היא הקניית מעמד סטטוטורי לאשכולות וטיוב אופן הפעילות שלהם. 

 האשכולות והיקפם.להביא לקפיצת מדרגה בפעילות 
 

איגודי ערים מסוג קול קורא להקמת  לפרסם בתקופה הקרובהמשרד הפנים  בכוונתכך,  במסגרת .ד
בכפוף לבקשת ) ולפעול בתמיכה דומהיאפשר לאשכולות נוספים לקום הקול קורא  אשכול רשויות.

 .(ולנהלים והקול קורא שיפורסמו בקרוב על ידי משרד הפנים הרשויות בהתאם לחוק
 

זה, ועד לפרסום הקול קורא להקמת אשכולות חדשים כאמור, משרד הפנים מעוניין, באמצעות  בשלב .ה
חיזוק  –הליווי יכלול . ליווי מקצועי לרשויות אשר מתארגנות למהלך מעטפתמערכת המפעמים, להציע 

השותפות, זיהוי התחומים בהם לשותפות יש ערך מוסף והתארגנות להגשת התכנית להקמת אשכול 
 חדש במסגרת התהליך שייקבע על ידי משרד הפנים בהמשך. 

 

באמצעות  –, מזמין (מטעם משרד הפנים לאור כך, מפעם מעלה אדומים )מפעם מתמחה באשכולות .ו
רשויות מקומיות המעוניינות לבחון הקמת אשכולות חדשים, להגיש פניה לקבלת ליווי  –קול קורא זה 

תכנית להקמת אשכול חדש, בהתאם לתהליך שייקבע על ידי המפעם לצורך התארגנות להגשת 
 שיפורסם על ידי משרד הפנים בקרוב. במסגרת הקול קורא 

 

זה על ידי המפעם נועד במטרה להקל על הרשויות להתארגן לקראת הגשת תכנית להקמת אשכול  ליווי .ז
ובקשה  חדש במסגרת הקול קורא שיפורסם בקרוב על ידי משרד הפנים ואינו מחליף הגשת תכנית

 במסגרת התהליך שייקבע על ידי משרד הפנים בנהלים שיפורסמו בקרוב.
 

ניתן רשות או קבוצת רשויות שמעוניינת/ות בקבלת ליווי כאמור תגיש בקשה בהתאם לטופס שבנספח.  .ח
  .2017 אפריל 1  -עדכל המאוחר להגיש בקשות ל

 
במינהל שלטון מקומי במשרד הפנים ומפעם היקף הליווי ייקבע על ידי צוות משותף לאגף פיתוח כלכלי  .ט

 מעלה אדומים וזאת לאור היתכנות הבקשה והירתמות הרשויות הרלוונטיות.
 

  -לפרטים נוספים, שאלות ובקשות הבהרה ניתן לפנות בכתב באמצעות דוא"ל ל .י
michal@mafmyosh.com  :עם העתק לדוא"ל.mariaji@moin.gov.il 

 
 
 
 
 

 דגנית פוקס סיון להבי
 סגן מנהל המינהל לשלטון מקומי

 משרד הפנים
 מנהלת מפעם מעלה אדומים

 מפעם מתמחה בליווי אשכולות
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 משרד הפנים

 המינהל לשלטון מקומי 
  האגף לפיתוח כלכלי

 
 של איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות הקמה טופס בקשה לקבלת ליווי לצורך

 *פרטי הרשות/יות המבקש/ותא. 

ניתן להגיש בקשה זו על ידי קבוצת רשויות במרחב או על ידי רשות בודדת )תוך ציון השותפים *
 (בסעיף ב' הפוטנציאליים לאשכול

 פרטי קשר לתיאום מפגש יעוץ ראש הרשות שם הרשות

   

   

   

   

 

 *ב. הרכב מוצע לאשכול

שלא הגישו בקשה. במסגרת עבודת הליווי, יינתן יעוץ לרשויות כיצד לרתום ניתן לציין בסעיף זה גם רשויות *
 רשויות פוטנציאליות

 

 

 

 

 נתונים על שיתופי פעולה קיימים בין הרשויותג. 

לציין תחומי פעילות, הרכב, שנת יש )למשל התאגדות פורמלית של הרשויות באשכול המוצע, או חלקן. 
 נוסף(.תחילת פעילות ומידע רלוונטי 

 

 

 

 

 

 

 

 ד. האם קיימים מגעים בקרב הרשויות הרלוונטיות להקמת אשכול רשויות

 

 

 

 

 


