
 

1 

 
 
 לעיצוב חיוני מפתח היא, שונים ממגזרים ומועצות רשויות ראשי בין האזורית השותפות"

 היא. שונים מגזרים של ולצרכים למאפיינים ורגישה מודעת, חדשה פוליטית ותרבות מנהיגות
 והקשר האמון ולביסוס, השונים מהמגזרים התושבים בין והעוינות הניכור להפחתת מפתח
 מיסוד מגמת ותתרחב תימשך אם רק, אמיתי שינוי מנוע תשמש האזורית השותפות. ביניהם
 בתהליך, האזוריים האשכולות בסיס על וזאת  - מקומיות רשויות בין האזורי הפעולה שיתוף

 תגובה היא אם רק אמיתי שינוי מנוע תשמש היא. האחרונות בשנים תאוצה שצובר המבורך
 והיכרות מפגש לטובת המשותפת התשתית את למנף תדע אם רק, הנחוצים ובמשאבים בכלים

 המשותף לטוב החתירה את תהפוך אם רק, החיים תחומי בכל באזור השונים המגזרים בין
 " בגאון נושאת שהיא לדגל

 
  .(14.6.2016נשיא המדינה ראובן ריבלין בכנס הרצליה  ידברתוך מ)
 

 

 מבוא

העמודים שלפניך הם פרקים נבחרים מתוך מדריך מקצועי להפעלת "אשכול רשויות מקומיות", העתיד 

ויכלול תיעוד נרחב יותר של שיטות מומלצות לעיצוב מבנה וצורות פעילות האשכול,   1להתפרסם בקרוב

 .על בסיס הידע שנצבר עד כה בפעילות חמשת האשכולות הקיימים

להקמת  פורשים את הידע הבסיסי הנדרש נהלי משרד הפנים להקמת והפעלת אשכול, מידע זה, יחד עם

 וניהול אשכול רשויות.

 

 משרד באתר מקומיות" אשכול  רשויות מסוג ערים איגוד והפעלת להקמת והנחיות "נהלים קישור לקובץ

   :הפנים

 

 

  

                                                           
גוינט ישראל, חברת -מדריך הפעלה", בהוצאת מפעם מעלה אדומים ומשרד הפנים, בשיתוף אלכא -"אשכל רשויות מקומיות1 

 אורבניקס, יפורסם בקרוב.
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 אשכול רשויות מהו

 ומטרות הגדרה

 ,פעולה שיתופי וקידום אזורי פיתוח לעודד כדי אשכול רשויות מקומיות הינו איגוד ערים מיוחד המוקם

 2.בו החברות המקומיות הרשויות בין, שונים בנושאים

 :במטרה להביא ל ,של רשויות מקומיות שכנות 3האשכול מבוסס על התאגדות וולונטרית

 איגום משאבים וניצול יתרון לגודל דייל ע אספקה משותפת ויעילה של שירותים מוניציפאליים. 

 פעריםהצמצום העלאת רמת השירות ו דייל ע שיפור באיכות חייהם של התושבים. 

  לפריפריה ולרשויות קטנות ומותאמים חדשיםהנגשת שירותים.  

 משותפים בין רשויות האשכולעל ידי הובלה ותכלול של מהלכים  זוריפיתוח א 

 

 האשכול של ויתרונות הזדמנויות

 על ידי יצירת מנועי צמיחה אזוריים ופיתוח הזדמנויות חדשות אזורי כלכלי פיתוח.  

 כןכמו בין רשויות האשכול אשר פוגעים ברווחת האזור כולו.  וחברתיים כלכליים פערים צמצום , 

צמצום פערים מושג באמצעות פעילות  צמצום פערים בין האשכול לאזורים אחרים במדינה.

 לצורך טיוב איכות חיי התושבים. ,משותפת להנגשת שירותים ואיגום משאבים

 היתרון לגודלוניצול  מכרזים משותפיםבאמצעות איחוד שירותים,  התייעלות כלכלית. 

  לרבות מול המגזר רשותה תלויה בהם השחקנים הרבים מול יותר גדול קנייה" כוח"יצירת ,

 העסקי.

  מדיניות ויצירת משאבים חדשיםעל  השפעהשמאפשר  ,יותר קול אזורי חזקיצירת ואיגום כוחות. 

 המחייבות תיאום ושת"פ עם רשויות שכנות, כמו מוניציפאליים פתרון בעיות חוצות גבולות ,

 סביבה, ניקוז, תכנון מרחבי.האיכות 

 החבירה לאשכול מאפשרת לרשויות להעמיק את שיתוף הפעולה מגזרי: -העמקת החיבור הרב

אקדמיה וגופי ההמגזר השלישי,  כמו  ,עם מגזרים אחרים הפועלים מעבר לגבולות מוניציפליים

                                                           
 "(החוק)להלן: " –( מקומיות רשויות אשכול: 1'א פרק) 1955-ו"תשט, חוק איגודי ערים – 1ד17סעיף,  2 

 .בתחומו להיכלל האמורות המקומיות הרשויות לבקשת אלא אשכול יוקם לא( לחוק, 1)1ד17עפ"י סעיף  3 
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 מאפשר מגזרי-הרב הכוחות שילוב. ממשלתיים, תושבים, יזמים, מגזר עסקי ועודמחקר, משרדים 

 .כולו האזור לטובת משמעותיים ולהישגים ,קיימא ינוב חודייםיי לפתרונות להגיע

 
  את מרכיבות הבין תושבי הרשויות, הקהילות והאוכלוסיות השונות  לכידות חברתיתקידום

  .ם ומרחבי חיים משותפיםיהדדי, על ידי יצירת ממשקי עבודה האשכול

 

 

 

 פעילות האשכולותבו הבהקמ עקרונות וערכים

 

  והתחייבו  ,הרשויות החברות באשכול הביעו רצונן באופן וולונטרי להיות חברות בו -וולונטריות

 .להתאגד על מנת לפעול בשיתוף פעולה אזורי בדרך של אשכול

  והוא כלי עבורן לשיפור איכות  ,החברות בו האשכול שייך לרשויות - הרשויותואחריות בעלות

הן אלה אשר מובילות את האשכול, יוצרות ביניהן הרשויות החיים ורמת השירותים לתושביהן. 

והעשייה את כיווני הפעולה וקובעות  ,את השותפות האזורית אשר מניעה את המהלך

 המשותפים ואת המהלכים של האשכול.

 .כפופים להחלטת הרשויות על כך. ,וסמכויות שיועברו לותפקידים שיוטלו על האשכול 

 ידי הרשויות עשה על יבחירת  תחומי הפעילות של האשכול ת  - חזון אזורי ותכנון אסטרטגי

שען, בין היתר, על מיפוי יבסיס חזון אזורי ותכנון אסטרטגי ארוך טווח. הגדרת החזון תועל 

  הנכסים של האזור והבנת צרכיו.

  האשכול משמר את הייחודיות של הרשויות המקומיות  -שמירת ייחודיות רשויות האשכול

 .  מתן מענה לסוגיות אזוריות משותפות עם בבד בד והמשך קיומן העצמאי,

לצד הראייה האזורית הכוללת, כל רשות מקומית תייצג את צרכיה המקומיים ותצטרף לתחומי 

 כי , היא להביא תועלת לתושביה. משמעות הדברהפעילות השונים היכן שהדבר עשוי 

 ,הצטרפות הרשויות החברות באשכול לפעילות או שירות מסוים של האשכול היא וולונטרית

 .מוביל האשכול ןמהפעילויות אותאחת על רשות החברה באשכול לקחת חלק בכל אין חובה ו
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כמובן שהפעילות  בתנאי ,רשויות בלבד פרבתחומים מסוימים יכול האשכול לפעול במס

 . ראייה אזורית ומגלמת יתרון לגודל משקפת

 "רב השלם על חלקיובהם האשכול יפעל בתחומים ש - "ערך מוסף ויתרון יחסי. 

  בנושאים   לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה על מנתהאשכול מוקם  –רב תחומיות

נושאים במקביל נועדה להבטיח  פר. העשייה במסשונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו

 הצעת פתרונות משולבים לאתגרי הרשויות והאזור. , כמו גםהובלת מהלכים מערכתיים

 תוכויגיעו לכל הרשויות ב ולהבטיח כי פירות הצמיחה שלהאשכול ישאף  – צמיחה מכלילה ,

 .חזקות כחלשות

 בפעילות האשכול  ,רשויות האשכול שונות ביניהן באופנים רבים. יחד עם זאת - שוויוניות 

מהרשויות משקל זהה סביב שולחן קבלת ההחלטות  תנשמר ערך השוויוניות. לכל אח

שווה לכל  אופןבמוצע הוא  ,בדירקטוריון. כאשר מוקם שירות חדש עבור רשויות האשכול

 הרשויות הלוקחות בו חלק.

 שותפויות בין הרשויות המקומיות החברות באשכול בעבר ובהווה - פתמנהיגות משות, 

ת בסיס היסטורי ותרבות משותפת. האשכול יפעל לטיפוח המנהיגות המקומית האזורית ומייצר

 רת שפה משותפת. יויצ
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 בניית השותפות

 

הרשויות החברות באשכול נדרשות לקבלת החלטות משותפות, לאורך כל שלבי החיים של 

האשכול ובמגוון נושאים, ביניהם: עיצוב השותפות, מינוי בעלי תפקידים מרכזיים, בחירת תחומי 

הפעילות של האשכול ובתוכם בחירת הפרויקטים והשירותים הספציפיים שיעוצבו או יסופקו על 

טות ההפעלה של השירותים והפרויקטים ורמת המעורבות של האשכול/הרשויות ידי האשכול, שי

 בהפעלתם ועוד. 
היכולת לייצר שותפות ולבנות הסכמות בין רשויות היא פונקציה של גורמים רבים, ביניהם: רמת 

הזהות/שונות באינטרסים, היסטוריית שיתופי הפעולה בעבר וההישגים או המשקעים שהם 

 המנהיגים המעורבים בשותפות ועוד.הותירו, אופי 

 

השותפות אינה נבנית ביום אלא היא תוצר של תהליך. יש להשקיע זמן ומשאבים לבניית אמון 

 וחיזוק השותפות בין הרשויות וביסוס מנהיגות משותפת של ראשי הרשויות.  

 לבניית השותפות דגשים 
 

  נים להידברות ויצירת שיתופי הגדרת המנגנו –יצירת פלטפורמה להידברות ושיתוף פעולה

 בין ראשי הרשויות ובין הרשויות השותפות באשכול. פעולה 

  בשל החשיבות לפעול מתוך הסכמות רחבות, במיוחד בתחילת  –שיטה ודרך להגעה להסכמות

 הדרך, חשוב להגדיר מראש את השיטה והדרך לקבלת החלטות והגעה להסכמות.

 העשייה הראשונית מייצרת את השותפות ומאפשרת התפתחות, לכן   - התפתחות הדרגתית

, כדי לייצר הצלחות שיסייעו בביסוס בקונצנזוס נמצאיםהבשלב הראשון חשוב לבחור נושאים 

 הרלוונטיות, האמון והנכונות להתמודד עם נושאים מורכבים יותר.

 והיתכנות גבוהה להצלחה. ערך מוסף ברורהפרויקט הראשון שייבחר צריך להיות פרויקט בעל 

עם הזמן, בטווח הבינוני והארוך תהיה התרחבות לנושאים נוספים, לאחר אפיון מעמיק של צורכי 

 הרשויות והערך המוסף של האשכול.
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 פעילות האשכול
בהם פועלות הרשויות ש מגוון רחב של תחומים מוניציפאליים ואזורייםפני על  סלהתפר יכולהפעילות 

 ויש בהם יתרון לאזוריות ולשיתוף פעולה בין הרשויות במרחב.  ,המקומיות

הגדרת תחומי פעילות האשכול נעשית על ידי הרשויות עצמן ומועצת האשכול מתוך מגוון תחומים 

תעסוקה, , טחון, פיתוח כלכליי: איכות סביבה, חינוך, רווחה, תרבות וספורט, חירום וברלוונטיים, כגון

 . ורה, בריאות ועודתיירות, חקלאות, תחב

 

אשכול עומדות צורות מגוונות להפעלה וניהול פעילויות, והן נעות על הציר שבין תכלול מהלכים הבפני 

 עד להפעלה מלאה ומתן ישיר של שירותים.ווהפעלת ספקים, 

  

 להלן דוגמאות לסוגי השירותים והפרויקטים שהאשכול יכול להוביל:

 שירותים משותפים .א

 . סכון כספייהאשכול תביא להתייעלות וחבמשותף על ידי שהפעלתו ברשויות, שירות קיים  .1

 האשכול תביא לשיפור ברמת השירות. על ידי במשותף שהפעלתוברשויות, שירות קיים  .2

אספקתו ברמת הרשות  ך כללהאשכול ובדר על ידיביצועו לשירות חדש, שמתאפשר הודות  .3

 עלויות גבוהות.הבודדת אינה יוצרת סף כניסה ו/או כרוכה ב

 סביבתית ברשויות האשכול והאזור-חברתית-מחוללי צמיחה כלכלית פרויקטים .ב

 כניות אסטרטגיות אזוריותוקידום ת .ג

 

בחירת שיטת ההפעלה ורמת המעורבות של האשכול הינה פונקציה של אופי האשכול והשותפות, אופי 

 תחום הפעילות הספציפי ועוד. 
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דוגמאות לתחומים בהם יוכלו לפעול האשכולות בהתאם לצורכי הרשויות לצורך המחשה, להלן 

אשכול  :שמקדמים חמשת האשכולות הראשוניםהרבה . דוגמאות אלה לקוחות מתוך העשייה והחלטותיהן

 .גליל מערבי, אשכול גליל מזרחי, אשכול בית הכרם, אשכול גליל מערבי ואשכול נגב מזרחי

 
 איכות הסביבה

 קצה אזוריות -הקמה וניהול של מערך אזורי משותף לפינוי פסולת;  הקמת תחנות  - טיפול בפסולת

 לטיפול בפסולת;  הקמת מערך אזורי לפיקוח ואכיפה סביבתית.

 

 הקמה של מערך שירותים וטרינריים משותפים לרשויות האשכול. המערך יכול לספק  - וטרינריה

ק, כמו חיסוני כלבת, פיקוח וטרינרי, טיפול את כלל השירותים הווטרינריים הנדרשים על פי חו

 בכלבים משוטטים, כלבייה אזורית ועוד.

 

 פיתוח כלכלי אזורי

 מיתוג אזוריגיות לפיתוח כלכלי אזורי; טתכניות אסטר 

 קידום פארק אזורי 

 קידום שוק אזורי 

 אזור תעשיה משותף 

 ניהול אזורי של תעשייה/תעסוקה 

 משאבים  ומיצוי גיוסניטור החלטות ממשלה וסיוע ב 

  

 פיתוח סביבה ותיירות

 ותרתוכנית אב אזורית לתיי 

 פיתוח שטחים פתוחים 

  פיתוח שבילי אופניים וטיילות משותפות 

  תכנון פארקים 
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 חדשנות ודיגיטציה

  הקמת מערךGIS  אזורי 

 אזוריים הקמה והפעלה של חללי עבודה (hubs) .והכשרה לעבודה מרחוק 

 תוך הנגשת שירותים על ידי יצרית פלטפורמות דיגיטליות לשימוש הרשויות פיתוח אזור חכם 

 

 רווחה וחינוך

 כניות לנוער תלמידים מחוננים ומצטיינים, ת :וןכג תוכניות אזוריות לאוכלוסיות מיוחדות

  , צעירים ועוד.תעסוקתייםבסיכון, שירותים למבוגרים עם מוגבלויות, מרכז הכוון 

 י הספר תוך ראייה אזורית שיבוץ התלמידים בחינוך המיוחד בבת כמו בין שירותים תיאום

  .בניית סל שירותים אזורייםו

 באזור וכדומה. הקמת מרכז להכשרת מנהיגות חינוכית -פיתוח 

 חירום וביטחון

 מוקד אזורי לשעת חירום, תיאום אזורי בשעת חירום - התמודדות בשעת חירום. 

 בניית מחסנים משותפים, תרחיש ייחוס אזורי, הכשרת רכש משותף,  -היערכות לחירום

 מרכז רב תכליתי לחירום צוותים,

  

 

 תרבות, ספורט ונוער

 עממי ספורט פעילויות, קבוצתי-ההישגי, אישי -ההישגי הספורט בתחומי פעילות 

 בקיץ אזורית נוער עיר 

 אזוריות וליגות טורנירים 

 חבורהת

 אזורי היסעים מערך 

  לתחבורהתכנית אב אזורית 
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 1955-וק איגודי ערים, תשט"וח

 : אשכול רשויות מקומיות1פרק א'

 איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות

הוראות חוק זה יחולו גם על איגוד ערים שהוא אשכול רשויות מקומיות, המוקם   .1ד17
הרשויות כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה, בנושאים שונים, בין 

 אשכול(, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: –המקומיות החברות בו )בפרק זה 

 

 המקומיות, לא יוקם אשכול אלא לבקשת הרשויות 2בכפוף להוראות סעיף    (1)
 האמורות להיכלל בתחומו;

 נוסף על תפקידיו וסמכויותיו של אשכול שנקבעו בצו המקים לפי סעיף    )א(   (2)

ובכפוף להוראות שנקבעו בו, רשות מקומית החברה באשכול (, 3)15
רשאית, על פי הצעת ראש הרשות המקומית שאושרה בידי מועצת הרשות 
המקומית, לאצול לאשכול מסמכותה על פי כל חיקוק או להטיל עליו 

 תפקיד שהוטל עליה על פי כל חיקוק;

החלטה של מועצת אצילת סמכות או הטלת תפקיד לפי פסקה זו טעונה    )ב(
האשכול ברוב חבריה, לאחר שהשתכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע 
ביכולתו של האשכול למלא את התפקידים והסמכויות שנקבעו בצו 
המקים; רשות מקומית החברה באשכול והרואה את עצמה נפגעת 
מהחלטת המועצה לפי פסקת משנה זו רשאית להגיש לשר הפנים ערר 

ימים מיום קבלת ההחלטה; הוגש ערר  7ה בתוך מנומק בכתב על ההחלט
כאמור, רשאי שר הפנים לבטל את ההחלטה או לאשרה, בשינויים או 

 בתנאים;

הודעה על אצילת סמכות או הטלת תפקיד לפי פסקה זו תפורסם באתר     )ג(
האינטרנט של האשכול ובאתר האינטרנט של הרשות המקומות והיא 

ם קבלת ההחלטה כאמור בסעיף קטן )ב(, ימים מיו 7תיכנס לתוקף בתום 
 ביום החלטת שר הפנים בערר; –ואם הוגש ערר כאמור באותו סעיף קטן 

על סמכויות שנאצלו ותפקידים שהוטלו לפי פסקה זו לא יחולו הוראות    )ד(
 ;10סעיף 

א, לא יפעיל שר הפנים את סמכותו באותו סעיף 16על האף האמור בסעיף   (3)
 בעניינים אלה:

צירוף רשות מקומית לאשכול, אלא בהסכמת מועצת האשכול ומועצת    )א(
הרשות המקומית המיועדת לצירוף, זולת אם ראה מטעמים המצדיקים 
זאת להפעיל את סמכותו בהעדר הסכמת מועצת האשכול כאמור; לא 
תובא הצעה לצירוף כאמור לאישור מועצת רשות מקומית, אלא על ידי 

 ראש הרשות;

 ישת רשות מקומית מאשכול, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:פר   )ב(
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מועצת הרשות המקומית המיועדת לפרישה ביקשה זאת; ביקשה     (1)
חייב שר הפנים לשנות את הצו  –מועצת הרשות המקומית כאמור 

 המקים בהתאם;

מועצת האשכול, ברוב של שני שלישים מחבריה, ביקשה זאת, ושר     (2)
הרשות המקומית המיועדת לפרישה פוגעת בניהולו הפנים שוכנע כי 

 התקין של האשכול;

(, 3)15התפקידים והסמכויות של אשכול הקבועים בצו המקים לפי סעיף     )ג(
 אלא בהסכמת מועצת האשכול;

 

הסדרים בקשר לצירופה של רשות מקומית לאשכול ופרישתה ממנו,    )ד(
מקומית הנוגעת בדבר (, אלא לפי הצעת הרשות ה4)16כאמור בסעיף 

הושגה הסכמה בין הרשות המקומית לבין  אומועצת האשכול; ואולם ל
יקבע שר הפנים את ההסדרים  –מועצת האשכול לעניין הסדרים כאמור 

 ואת המועדים למימושם.

 

 עריכת מכרז בעבור רשויות מקומיות

(, 3)15לפי סעיף נוסף על התפקידים והסמכויות שנקבעו לאשכול בצו המקים   )א( .2ד17
(, רשאי אשכול לערוך ולפרסם מכרז להזמנת טובין 2)1ד17או שהוענקו לו לפי סעיף 

או שירותים או לביצוע עבודות, כדי שהרשויות המקומיות החברות בו יוכלו 
 להתקשר עם מי שזכה בו לצורך מילוי תפקידיהן.

 

החלות על האשכול, והיקף על מכרז לפי סעיף קטן )א( יחולו הוראות המכרזים   )ב(
 ההתקשרות המרבי על פי המכרז ייכלל במסמכי המכרז.

 

רשות מקומית החברה באשכול רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או    )ג(
שירותים או לביצוע עבודות עם מי שזכה במכרז שפורסם לפי סעיף קטן )א(, ובלבד 

ה על ההיקף שצוין שהיקף ההתקשרות המצטבר הכולל על פי המכרז לא יעל
 במסמכי המכרז.

 


