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 2018-2017נוהל תקצוב אשכולות רשויות מקומיות לשנים 

 רקע .1

 שיתופי וקידום אזורי פיתוח לעודד כדי אשכול רשויות מקומיות הינו איגוד ערים מיוחד המוקם .א
 בו. החברות המקומיות הרשויות בין, שונים בנושאים, פעולה

 -של רשויות מקומיות במטרה להביא ל האשכול מבוסס על התאגדות וולונטארית .ב

 איגום משותפת של שירותים, רכש משותף ות אספקיצירת יתרון לגודל, ע"י  התייעלות כלכלית
 ; משאבים

 ברמת האזור  ע"י העלאת רמת השירות וצמצום פערים שיפור באיכות חייהם של התושבים
 ;ובכלל

 לתושביםאספקת שירותים סף כניסה מתאים לע"י יצירת  ומותאמים הנגשת שירותים חדשים ; 

 במגוון תחומים כלכליים, חברתיים על ידי הובלה ותכלול של מהלכים אזוריים  פיתוח אזורי
 וסביבתיים.

 

בחירת הנושאים בהם יעסקו האשכולות ורמת מעורבותם נעשית על ידי הרשויות עצמן, כל אחת לפי  .ג
 צרכיה. 

על מנת לעודד הקמת אשכולות וקידום המטרות הנ"ל, מעמיד משרד הפנים תקציבים ייעודיים  .ד
השוטפת של האשכולות והן בקידום תכנון והפעלת ותוספתיים לתמיכה הן בהקמה ובפעילות 

 שירותים משותפים בין רשויות האשכול והובלת מיזמים אזוריים נוספים.

של משרד הפנים המיועדים  תקציבי התמיכה את אופן הקצאת והעברתנוהל זה נועד להסדיר  .ה
 .ותקנות תקציביות רלוונטיות נוספות 18.11.01.63בתקנה התקציבית  לאשכולות

 קציבת .2

 יתוקצב בסוף כל שנה קלנדרית, בהתאם לחוק התקציב לשנה העוקבת. הזכאיים התקציב לאשכולות .ו

 תהיה כדלהלן: השנתי חלוקת התקציב .ז

 באופן דיפרנציאלי בין האשכולות הזכאייםלפי קריטריונים מחולק  –לאשכולות  מענק שוטף 
 .)לפי המדד לאשכולות(

  60%יקצה המשרד  שוטף,המענק הלאחר הקצאת  – שירותים ופרויקטים אזורייםתקציב 
 40%מיתרת התקציב בחלוקה שווה בין האשכולות לצורך קידום שירותם ופרויקטים אזוריים. 

מיתרת התקציב יחולקו על ידי הוועדה לתקצוב אשכולות עבור פרויקטים מועדפים שיוצגו על ידי 
 האשכולות מדיי שנה.

 האשכולות הזכאיים .3

: 1'א )פרק 1955-ו"תשט: כל אשכול רשויות מקומיות שהוקם לפי חוק איגודי ערים, אשכולות זכאיים .ח
 .רשויות מקומיות לפחות 6אשר כולל מקומיות(  רשויות אשכול

אשכולות אשכולות ותיקים שנמצאים בתהליך מעבר לאיגוד ערים שהינו אשכול רשויות:  -
קורא להקמת אשכולות של משרד , לפי הקול שהוקמו כתאגיד אזורי באחזקת רשויות מקומיות

 מסוג ערים איגוד הקמת נוהלאשר החלו את תהליך אסדרת האשכול לפי ו ,2012הפנים משנת 
לתקציב לפי נוהל זה הגם שטרם נחתם צו  2017יהיו זכאים בשנת  – "מקומיות רשויות אשכול"

 הנוהל.וזאת בתנאי שהאשכול המציא את הבקשה ואישורי הרשויות כנדרש לפי ההקמה 

 לסיוע קורא )במסגרת קול 2017אשכולות שהחלו בתהליכי ההקמה בשנת : אשכולות חדשים -
( יהיו 2017מאי  17 -משרד הפנים בע"י רסם ומקומיות שפ רשויות של אשכול והפעלה בהקמה



 
  

 2017-2018נוהל תקצוב אשכולות רשויות מקומיות לשנים |  משרד הפנים

 

3 

הגם שטרם הסתיימו תהליכי ההקמה וזאת  –₪  500,000על סך  למענק הקמה 2017-ב זכאים
מת האשכול עברה לדיון ועדת החקירה לאחר שעמדה בתנאי הסף וניתנה בתנאי שהבקשה להק

 9/2017לגביה חוו"ד חיובית של האגף לפיתוח כלכלי במשרד הפנים בהתאם לנוהל משרד הפנים 
במקרה זה, תינתן  מקומיות. רשויות אשכול מסוג ערים להקמת איגוד בקשה ואישור לבדיקת

עד לסיום תהליכי  –ההתחייבות לרשות שריכזה את הגשת הבקשה המשותפת להקמת האשכול 
 ההקמה.

 מענק ההקמה נועד לצורך הוצאות הקמה, הצטיידות והתארגנות להתנעת פעילות ראשונית.
 

זכאים  החדשים , ובכפוף להתקדמות בתהליך הקמת האשכול, יהיו האשכולות2018החל משנת 
למענק שוטף שנתי. זכאות האשכולות החדשים לתקציב פעולות ושירותים אזוריים תיקבע לאחר 

 סיום תהליך הקמת האשכול ובכפוף לסיכום התקציבי עם משרד האוצר.

 לאשכולות שנתי שוטףמענק  .4

; שכר הוצאות כגון) האשכול של השוטף הניהול בהוצאות לתמיכה נועד זה תקציב: מטרת התקציב .ט
עבודות מזדמנות לתכנון שירותים קידום , וועדות פורמים הפעלת; משרד הוצאות; מינהלה

 (.ועודופרויקטים 

מבטא את אחריות משרד הפנים לפעילות האשכולות.  : המענק השוטף לאשכולותאחריות הרשויות .י
תקציב זה אינו מחליף את אחריות הרשויות המקומיות לתפקודו התקין של האשכול והוא נועד 

את ההשתתפות העצמית של הרשויות בתקציב האשכול השוטף עפ"י מכסות שייקבעו על ידי לתגבר 
 .לחוק איגודי ערים( 12)בהתאם לסעיף  האשכול באישור משרד הפנים

נקבעות עבור חברותן של הרשויות באשכול, ואינן מיועדות לכיסוי שירותים  לרשויותמכסות ה
מתקבלים תקציבים נוספים מהרשויות ו/או  לרובם עבור –שמקדם האשכול ספציפיים ופרויקטים 

 ממשרדי הממשלה.

מודל מומלץ לקביעת מכסות מדד לאשכולות ולצורך קביעת כללים מנחים, גיבש משרד הפנים 
 .לנוהל זה 1-2ים ודל המומלץ מצורף כנספחדד והמהמהרשויות בתקציב האשכול השוטף. 

 :גובה התקציב .יא

  המדד לאשכולותהמענק השוטף מחולק בין האשכולות הזכאיים באופן דיפרנציאלי עפ"י"  
האשכול לצורך הקצאה חכמה של חוזק הרכב שפותח על ידי משרד הפנים במטרה לשקף את 

 האשכול במענק שוטף גבוה יותר כמפורט להלן: תקציבים. ככל שהמדד נמוך יותר, יזכה

 נק השנתיגובה המע מדרגה במדד לאשכולות

 ₪  1,000,000 5 -המדד לאשכולות נמוך מ

 ₪  800,000 7-ל 5המדד לאשכולות בין 

 ₪  500,000 7-המדד לאשכולות גבוה מ

 רשויות החברות באשכול: השל נקבע על ידי שקלול הפרמטרים הבאים  לאשכולות המדד
 –יפריאליות, מס' רשויות ומס' תושבים. מצ"ב פירוט המדד מדד סוציואקונומי, מדד פר

 .2נספח 

 במסגרת קול 2017אשכולות שהחלו בתהליכי ההקמה בשנת  :גובה המענק לאשכול חדש( 
 17 -מקומיות שפורסם ע"י משרד הפנים ב רשויות של אשכול והפעלה בהקמה לסיוע קורא
כמפורט בסעיף ח' ₪  500,000סך  למענק הקמה שוטף על 2017-( יהיו זכאים ב2017מאי 

 לנוהל זה.

 מעבר למענק זה, האשכולות החדשים יהיו זכאיים לליווי מקצועי לשלב ההקמה.

( שתועבר 1/12בחלוקה חודשית )יועבר לאשכולות הזכאיים המענק השוטף  :העברת התקציב .יב
הלי וראות החוק ונהובכפוף למילוי האשכול אחר  לקיום התקציב ואישורו בכפוף בראשית כל חודש

וסריקה גידים עירוניים( בדבר הגשת ואישור תקציב ודוחות כספיים אמשרד הפנים )אגף בכיר לת
  למרכב"ה של מלוא מסמכי הגוף הנדרשים מהאשכול.
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*המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או להשהות העברת המענק השוטף במקרה של אי עמדת 
 ההנחיות המחייבים של משרד הפנים.האשכול בהוראות החוק והכללים ו

 : תהליכי עבודה משרדיים לקביעת המענק השוטף והעברתו .יג

 
 גורם אחראי במשרד פירוט התהליך

חלוקת המענק 
השטף בין 
 האשכולות

חלוקת המענק השוטף בין האשכולות תתבצע 
 לפי המדד לאשכולות המעודכן לאתה שנה. 

גובה מידי שנה יפרסם האגף לפיתוח כלכלי את 
 המענק לאשכולות הזכאיים.

 האגף לפיתוח כלכלי

  

הפצת קול קורא 
פנימי )לשימוש 

 המשרד(

האגף לפיתוח כלכלי יפתח קול קורא פנימי 
 לצורך יצירת ההתחייבויות לאישור החשבות.

האגף לפיתוח כלכלי מול 
 החשבות

פתיחת 
ההתחייבויות 

 כספיות

לפיתוח לכל אשכול תיפתח במרכב"ה, ע"י האגף 
כלכלי, התחייבות כספית אחת הכוללת את 

הסכום השנתי, ובה אבני דרך חודשיות 
 (.1/12הכוללות את הסכום החודשי )

 האגף לפיתוח כלכלי 

ארכבת מסמכי 
גוף על ידי 
 האשכולות

עם פתיחת ההתחייבויות, האשכולות נדרשים 
לסרוק את מלוא מסמכי הגוף הנדרשים 

אגידים עירוניים בהתאם להנחיות אגף בכיר ת
 במשרד הפנים, לרבות תקציב שנתי.

 האשכולות

אישור מסמכי 
 יסוד

מסמכי יסוד ייבדקו ויאושרו על ידי אגף בכיר 
 לתאגידים עירוניים

אגף בכיר לתאגידים 
 עירוניים

אישור 
התחייבויות 

 כספיות

לאחר אישור מסמכי הגוף, האגף לפיתוח כלכלי 
ויעביר אותן יאשר את ההתחייבויות הכספיות 

". האגף יעביר עותק אושר בוועדהלסטטוס "
ההתחייבות הכספית לצורך המשך טיפול 

 ואישור סופי על ידי החשבות.

אגף פיתוח כלכלי מול 
 החשבות

חתימת 
התחייבויות 

 כספיות

את ההתחייבויות ותאשר החשבות תבדוק 
ההתחייבויות המאושרות בהתאם לנוהל זה. 

יועברו לחתימת יועברו לסטטוס "חויב" ו
 מורשה החתימה והחשב.

עם חתימת ההתחייבויות על ידי 
הן ייסרקו למרכבה  –המנכ"ל/מורשה חתימה 

 על ידי האגף לפיתוח כלכלי

חשבות + לשכת מנכ"ל + 
 האגף לפיתוח כלכלי

העברת התקציב 
 החודשי

כל חודש יעביר משרד הפנים סכום יחסי של 
 אשכול.מתקציב המענק השוטף לכל  1/12
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 שירותים ופרויקטים אזורייםתקציב  .5

: תקציב זה נועד לסיוע בתכנון וביסוס שירותים ופרויקטים משותפים בין רשויות מטרת התקציב .יד
  האשכול, בין היתר: 

היוצרים יתרון לגודל הבא לידי ביטוי בהתייעלות כלכלית או שיפור שירותים משותפים  -
 לתושב; באיכות השירות

או פרויקטים בזיקה עם  תיתבמחוללי צמיחה כלכלית/חברתית/סבי אזורייםפרויקטים  -
 ;שירותים שהאשכול מקדם

יחולק בין  הנ"ל 4התקציב השנתי שנותר לאחר הקצאת המענק השוטף כאמור בסעיף  :גובה התקציב .טו
 האשכולות הזכאיים באופן הבא:

לות הזכאיים עבור באופן שווה בין האשכו ויחולק הכולל תקציבהמ 60%: תקציב בסיסי -
 ;תקצוב אשכולותועדת שירותים ופרויקטים שיאושרו על ידי 

 פרויקטים מועדפיםעבור  ויחולקהכולל מהתקציב  40%: תקציב פרויקטים מועדפים -
 ;תקצוב אשכולותועדת על ידי  שייבחרו

להגיש  לצורך מימוש התקציבים הנ"ל, על האשכולות :אישור פרויקטים על ידי ועדת תקצוב אשכולות .טז
אשר תבחן ותדרג את הפרויקטים בהתאם לציון הסופי לכל  "ועדת תקצוב אשכולות" בקשות לאישור

 פרויקט.   

( ציון מקסימלי 10)מתוך  נק'  3פרויקטים שיעמדו בציון סף מינימלי של תקציב בסיסי:  -
 . כמפורט לעיל יאושרו במסגרת הקצאת התקציב הבסיסי לכל אשכול

פרויקטים בעלי הציונים הגבוהים ביותר יזכו בתקציב מתוגבר : עדפיםתקציב פרויקטים מו -
הפרויקטים המועדפים וגובה  פרבמסגרת התקציב לפרויקטים מועדפים כמפורט לעיל. מס

התקציב לכל פרויקט נתון לשיקול דעת הוועדה לאור דירוג הפרויקטים וגובה התקציב 
 הכולל לפרויקטים מועדפים.

ופירוט הקריטריונים לדירוג וניקוד הפרויקטים על ידי הוועדה מפורטים  הנחיות להגשת הבקשות
לאישורם( +  וקריטריונים אשכולות תקצוב לוועדת פרויקטים להגשת לנוהל זה )הנחיות 3בנספח 

 )כרטיס פרויקט(. 4נספח 

יהוו פרוטוקול הוועדה ואסמכתא לאישור הפרויקטים ואישור ( 5טפסי אישור הוועדה )נספח 
 ייבויות כספיות.התח

: אישורי הוועדה יומצאו לאשכולות תוך פירוט גובה התקציב המאושר אישור התחייבויות כספיות .יז
. באחריות ןת ואישורות הכספייולכל פרויקט והנחיות בעניין המסמכים הנדרשים לפתיחת ההתחייבו

)ראו הרחבה על  בוועדההאשכולות, לפתוח בקשה במרכבה עבור כל פרויקט עד גובה התקציב שאושר 
 (.טהתהליך בטבלה בסעיף י

העברת התקציב עבור פרויקטים שאושרו על ידי הוועדה יתבצע בהתאם לאבני : העברת התקציב .יח
 הדרך שלהלן: 

)חתימת האשכול  מקדמה עם תחילת הפרויקטמהתקציב המאושר לפרויקט* כ 20%  1אבן דרך 
עבור כל  תנאי להעברת המקדמה ההינ 6בנספח הוראת קיזוז בהתאם לנוסח בנספח על 

 ( פרויקט שיתוקצב

 האסמכתאותדוח ביצוע ומלוא  מהתקציב המאושר לפרויקט* בכפוף להגשת 40%  2אבן דרך 
 )וכן דו"ח בדיקה הנדסית במידה ומדובר בפרויקט מסוג זה( עבור המקדמה ששולמה

 /הביצועמר התשלוםהגשת כל החשבוניות וגמהתקציב המאושר לפרויקט* עם  40%  3אבן דרך 

*התקציב המאושר לפרויקט יכלול את מלוא העלויות שאושרו לפרויקט על ידי הוועדה לרבות 
על ידי האשכול  שהוצגעלויות לתכנון, ביצוע וניהול הפרויקט בהתאם לפירוט השימושים והמקורות 

 בכרטיס הפרויקט ואושר על ידי הוועדה וגורמי המקצוע במשרד. 
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 לאישור תקציב לשירותים ופרויקטים אזוריים העבודהסיכום תהליך  .יט

 גורם אחראי במשרד פירוט התהליך

 תהליכים מקצועיים )לא במרכבה(

פרסום גובה תקציב 
 וההקצאה לכל אשכול 

התקציב השנתי שנותר לאחר הקצאת המענק 
הנ"ל יחולק בין  4השוטף כאמור בסעיף 

תקציב  40%האשכולות הזכאיים באופן הבא: 
בסיס )חלוקה שווה בין האשכולות הזכאיים(, 

תקציב לפרויקטים מועדפים לשיקול דעת  60%
 ועדת התקצוב

 האגף לפיתוח כלכלי 

לצורך  בינייםהגשת 
בדקיה מקדימה בטרם 
הדיון בוועדה לתקצוב 

 אשכולות

 

בטרם הגשת הבקשות לאישור הוועדה, נדרשת 
 .3בהתאם להנחיות בנספח הגשת ביניים 

ינתנו הנחיות בעניין הנתונים כך י מסגרתב
 הפרויקט סוג לפיוהאסמכתאות שיש להמציא 

 צורך הטמעה בהגשה הסופית.המבוקש ל

 האגף לפיתוח כלכלי

הגשת תכניות סופיות 
 לאישור ועדת התקצוב 

הבקשות יוגשו בהתאם למתווה ולמתכונת 
 .4וכרטיס הפרויקט בנספח  3הקבועה בנספח 

 האגף לפיתוח כלכלי

הצגה ודיון בפני ועדת 
 התקצוב

עם קבלת הבקשות לתקצוב תתכנס ועדה 
", אשר תבחן ועדת תקצוב אשכולות" –משרדית 

ותדרג את הפרויקטים בהתאם לקריטריונים 
 .3המפורטים בנוהל ובנספח 

ועדת התקצוב 
ע" )תרוכז  לאשכולות

 (אגף לפיתוח כלכלי

טפסי הניקוד של הוועדה יהוו פרוטוקול ואישור  אישור הפרויקטים 
 טופס אישורהאגף לפיתוח כלכלי יערוך עקרוני. 

פרטני לכל פרויקט תוך פירוט אבני הדרך 
האישורים   ומסמכים נדרשים לכל פרויקט.

 יישלחו לאשכולות לצורך פתיחת התחייבויות.

 האגף לפיתוח כלכלי

 מעבר למרכבה

הפצת קול קורא חיצוני 
במרכבה לצורך תקצוב 

הפרויקטים 
 המאושרים

 לאשכולות חיצוניקורא המשרד יפרסם קול 
במערכת המרכבה לצורך הקלדת הפרויקטים 

 . שאושרו על ידי הוועדה

האגף לפיתוח כלכלי 
 וחשבות המשרד

הקלדת הפרויקטים על 
 ידי האשכולות

באחריות האשכול להקליד בתוך הקול קורא 
 יםפרויקטההחיצוני, בקשות לתקצוב עבור כל 

לכל  עד גובה התקציב שאושר בוועדה ושאושר
יש להקליד כל פרויקט בנפרד ולסרוק . פרויקט

בכל פרויקט את המסמכים הנדרשים בהתאם 
 ופס האישור.לט

 האשכולות

אישור התחייבות 
כספית על ידי משרד 

 הפנים

באחריות האגף לפיתוח כלכלי לאשר את 
אושר ההתחייבויות ולהעביר לסטטוס "

" בכפוף לבדיקת המסמכים שנדרשו על בוועדה
 .  ידי האשכול

החשבות תבדוק ותאשר את ההתחייבויות 
בהתאם לנוהל זה. ההתחייבויות המאושרות 

יועברו לסטטוס "חויב" ויועברו לחתימת 
אגף מורשה החתימה והחשב. באחריות ה

לפיתוח כלכלי לסרוק התחייבויות כספיות 
 למרכבה.

האגף לפיתוח כלכלי 
מול החשבות ומורשה 

 החתימה

העברת התקציב תתבצע בהתאם לאבי הדרך  העברת התקציב
 המפורטות בסעיף יח'.

באחריות האשכול 
לסרוק למרכבה 
דרישת תשלום 

בהתאם לאבני הדרך 
להמשך טיפול 

 המשרד.
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 השוטף מודל מומלץ לקביעת מכסות הרשויות בתקציב האשכול – 1נספח 

מעבר למענק השוטף השנתי שמקצה משרד הפנים לאשכולות הזכאיים, הרשויות המקומיות ישתתפו 
לחוק איגודי  12בתקציב האשכול עפ"י מכסות שייקבעו על ידי האשכול באישור משרד הפנים )לפי סעיף 

ערים(. מכסות אלה מהוות השתתפות כללית בתקציב האשכול השוטף והן נקבעות עבור חברותן של 
עבורם בדרך כלל  –רשויות באשכול, ואינן מיועדות לכיסוי שירותים ופרויקטים שמקדם האשכול ה

 מתקבלים תקציבים נוספים מהרשויות ו/או ממשרדי הממשלה.

 האשכול בתקציב הרשויות מכסות לקביעת מומלץ מודל הפנים משרד גיבש, מנחים כללים קביעת לצורך
 כמפורט להלן. השוטף

להציע נוסחא אחרת  רשאיידי האשכול אינו מצריך אישור פרטני. האשכול על  ומלץאימוץ המודל המ
 לקביעת מכסות הרשויות שתוגש לאישור משרד הפנים.

  –לפי המודל המומלץ  אופן חישוב גובה המכסה השנתית לרשותלהלן 

 חישוב גובה ההכנסה הנורמטיבית לאשכול )סך השתתפויות הרשויות(  – 1שלב  .1
לאשכול למענק השוטף השנתי לו האשכול זכאי לפי  *כהפרש בין ההוצאה הנורמטיבית הנ"ל יחושב

  –כמפורט להלן המדד לאשכולות. 

 אשכול חדש אשכול ותיק 

 ₪מ'  1.2 ₪מ'  1.5 גובה ההוצאה הנורמטיבית
 

 מדרגה במדד 
 (2לאשכולות )לפי נספח 

גובה המענק 
 השנתי השוטף
מטעם משרד 

 הפנים
גובה ההכנסה השנתית 

 לאשכולהנורמטיבית 
גובה ההכנסה השנתית 

 לאשכולהנורמטיבית 

 ₪  200,000 ₪  500,000 ₪  1,000,000 5 -המדד לאשכולות נמוך מ

 ₪  400,000 ₪  700,00 ₪  800,000 7-ל 5המדד לאשכולות בין 

 ₪  700,000 ₪  1,000,000 ₪  500,000 7-המדד לאשכולות גבוה מ

  
 (, באופן הבא:2013-2017ההוצאה הנורמטיבית לאשכול מחושבת לפי ניסיון העבר )פיילוט אשכולות  *

 בשנה₪ מיליון  1.5 -שנים או אשכול שהחל בהפעלת שירותים( = כ 3אשכול ותיק )מעל  -
 בשנה₪ מיליון  1.2 -שנים או טרם החל בהפעלת שירותים( = כ 3אשכול חדש )עד  -

 

  (השנתית לאשכול גובה ההכנסה הנורמטיבית/ )לפי סך תושבי האשכול מחיר לתושב  חישוב – 2שלב  .2
 

+ מגבלת תקרה  להלןופריפריאליות כמפורט  ביצוע הפחתות לפי מקדמי סוציואקונומיות – 3שלב  .3
 .בשלב זה בלבד לרשות 80,000של 

 60% 1-2 הפחתה סוציואקונומיתמקדם 

 40% 3-5 סוציואקונומית הפחתה מקדם

 20% 6-7 סוציואקונומית הפחתה מקדם

 0% 8-10 הפחתה סוציואקונומיתמקדם 

 20% 1-5 תפריפריאליו הפחתה מקדם

 10% 6-7 תפריפריאליו הפחתה מקדם

 0% 8-10 תפריפריאליוהפחתה מקדם 

 

יתרת ההכנסה הנדרשת, לאחר ביצוע ההפחתות, חישוב המכסה השנתית הסופית לרשות:  – 4שלב  .4
ומתווספת לחלקה של  מחולקת באופן שווה בין הרשויות השנתית לאשכול, הנורמטיבית ד ההכנסהע

 כל רשות.

ניתן לחשב סימולציה עבור כל רשות/אשכול באמצעות המחשבון שנבנה על ידי 
 משרד הפנים והועלה לאתר המשרד.
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 המדד לאשכולות – 2נספח 

האשכול לצורך חוזק הרכב שפותח על ידי משרד הפנים במטרה לשקף את הינו כלי  לאשכולות המדד
 האשכול במענק שוטף גבוה. הקצאה חכמה של תקציבים. ככל שהמדד נמוך יותר, יזכה

 מדד: באשכול החברות הרשויות של הבאים הפרמטרים שקלול ידי על נקבע לאשכולות המדד
 . תושבים' ומס רשויות' מס, פריפריאליות מדד, סוציואקונומי

 

ציון לטווחי  משקל הפרמטר במדד סוג הפרמטר 
 הפרמטר

  50% מדד סוציו אקונומי 

    
 1  1-2שיעור הרשויות באשכול סוציו אקונומי 
 5   3-4שיעור הרשויות באשכול סוציו אקונומי 
 8   5-7שיעור הרשויות באשכול סוציו אקונומי 
 10   8-10שיעור הרשויות באשכול סוציו אקונומי 

    

    
  30% מדד פריפריאליות 

    
 1  5ממוצע מדד הפריפריאליות של רשויות האשכול עד 

 5  5-7ממוצע מדד הפריפריאליות של רשויות האשכול 
 10  7ממוצע מדד הפריפריאליות של רשויות האשכול מעל 

    

    
  10% באשכולמס' תושבים 

    
 10  50,000עד 

 8  100,000עד  50,000
 6  150,000עד  100,000
 3  200,000עד  150,000

 0  200,000מעל 
    

    
  10% מס' רשויות באשכול

 10  )לא כולל( 7עד 
 5  11עד  7

 1  ומעלה 12
 

 מחדש. ייבחן המדד 2019*המדד נמצא בתהליכי פיתוח. החל משנת התקציבית 
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 םלאישורלוועדת תקצוב אשכולות וקריטריונים  פרויקטיםהנחיות להגשת  – 3נספח 

 תקציב שירותים ופרויקטים אזוריים לאשכולות

 כללי

 –כחלק ממדיניות משרד הפנים לעידוד אשכולות רשויות ושיתופי פעולה אזוריים, מעמיד המשרד  -
תקציבים נוספים לתכנון והפעלת שירותים משותפים בין רשויות  –מעבר למענק השוטף השנתי 

 האשכול והובלת מיזמים אזוריים נוספים.

לכל אשכול כמפורט  ההקצאהמידי שנה יפרסם משרד הפנים את רשימת האשכולות הזכאיים וגובה  -
 .2017-2018בסעיף יד' לנוהל תמיכה לאשכולות רשויות מקומיות לשנים 

הציונים  שיקבלו את תקציב בסיסי לכל אשכול ותקציב כללי לפרויקטים מועדפיםההקצאה תכלול  -
 הגבוהים ביותר על ידי הוועדה. 

בקשות לתקצוב יוגשו על ידי האשכולות לסיוע בתכנון וביסוס שירותים ופרויקטים משותפים בין  -
 רשויות האשכול, בין היתר:

יטוי בהתייעלות כלכלית או שיפור היוצרים יתרון לגודל הבא לידי בשירותים משותפים  -
 באיכות השירות לתושב;

מחוללי צמיחה כלכלית/חברתית/סביבתית או פרויקטים בזיקה עם  פרויקטים אזוריים -
 שירותים שהאשכול מקדם;

בין מספר רב של פרויקטים, יש לפנות בבקשות תקצוב התקציב לאשכולות  על מנת למנוע פיזור -
 לכל פרויקט.₪  100,000 -לא פוחת מלפרויקטים שהיקפם 

 אופן הגשת הבקשות לתקציב שירותים ופרויקטים אזוריים

  – להלן תמצית תהליך העבודה

 

  

 הגשת הפרויקטים לאשור ועדת תקצוב אשכולות במשרד הפנים

" אשכולות –כרטיס פרויקט "על גבי טופס   eshkolot@moin.gov.il: הבקשות הסופיות יוגשו למייל
חברת הבקרה מטעמו במסגרת  /לאחר מילוי ההנחייות שיינתנו על ידי האגף לפיתוח כלכלי( 4נספח )

 (לבקשה הסופית יש לצרף טבלה מרוכזת בהתאם לפורמט שייקבע. הגשת הביניים

 חברת הבקרה/הגשת ביניים לבדיקת האגף לפיתוח כלכלי

על האשכול להגיש טיוטת הבקשה לבדיקת , בטרם הגשת הפרויקטים לאישור ועדת התקצוב לאשכולות
חברת הבקרה מטעמו ולפעול בהתאם להנחיות הפרטניות שיתקבלו לרבות  /האגף לפיתוח כלכלי

 .המצאת אסמכתאות שיידרשו לצורך הצגת הפרויקט והדיון בו

 פרסום הקצאה לאשכולות הזכאיים על ידי האגף לפיתוח כלכלי במשרד הפנים

 ז והנחיות נוספות להגשת הבקשה"הפרסום יכלול לו
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 :על ידי ועדת התקצוב לאשכולות אופן דירוג וקביעת הציון לפרויקטים

 הוועדה תדרג את הפרויקטים בהתאם לשקלול הקריטריונים שלהלן: 

 )אופן קביעת הציון( קריטריון משנה קריטריון

 להתייעלות מביא הפרויקט )האם כלכלית התייעלות – o 10%   מידת תרומת הפרויקט %50
 לגודל יתרון לאור הרלוונטיות המקומיות ברשויות כלכלית

 (?האשכול בפעילות
o 10% –  מביא הפרויקט )האם לתושב השירות שיפור 

 או קיים שירות שיפור לרבות, לתושב השירות רמת להשבחת
 חדש?( שירות יצירת

o 10% –  ליצירת הפרויקט תרומת מידת )מה כלכלי פיתוח 
 ולתעסוקה לכלכלה תרומה, כלכליים צמיחה מנועי

 ויכולתו הפרויקט השפעת זמן משך מה, האזורית-המקומית
 (?נוספים לפרויקט מנוף להוות

o 10% –  לפיתוח הפרויקט תרומת מידת )מהאזורי  פיתוח 
 אזוריים ועוגנים תשתיות יצירת לרבות כולל אזורית תפיסה

 (?רשויות' מס לתועלת
o 10% – פערים בין  כגון צמצום התקיימות ערכים נוספים

 חדשנות, קיימות, חברתית קידום לכידות, רשויות האשכול
 'וכו

 מידת ישימות הפרויקט %40

 

o 10% – רשויות  )האם מידת מעורבות רשויות האשכול
 אישור, כלומר מידה ובאיזה בפרויקט עניין הביעו האשכול
 אישור, אשכול מועצת אישור, רשויות ראשי אישור, ראשוני
 '(וכו סמכות האצלת, תכנית

o 10% –  נתמך הפרויקט )האם מידת מעורבות גופים נוספים 
 או אחר יממשלת משרד ידי על( מקצועית או תקציבית)

 (?אחרים שותפים
o 10% –   מהי מידת יכולת ) התפעוליתמידת ישימות הפרויקט

האשכול הארגונית לבצע את הפרויקט הן בשלב הביצוע והן 
 בשלב התפעול והניהול לאורך זמן לאור מורכבות הפרויקט?(

o 10% –  הערך מה) האשכול י"ע הפרויקט לקידום מוסף ערך 
 בקידום אחר גוף/הרשויות פני על האשכול של המוסף

 (?הפרויקט

 על פי התרשמות כללית של חברי הוועדה מהפרויקט בכללותו   הוועדהשיקול דעת  %10

 

 

בנפרד על  אחר הצגת כל אחד מהפרויקטים בוועדה ודיון בהם, ינוקד כל פרויקט: לשיטת הניקוד והשקלול
בכל אחד מהקריטריונים שלעיל,  ( לכל פרויקט1-10בין ידי כל אחד מחברי הוועדה. כל חבר יעניק ניקוד )

לכדי ציון סופי של כל קריטריון שקלות ללו בהתאם למחברי הוועדה ישוקניקוד לפי שיקול דעתו האישי. 
את ציון הוועדה לפרויקט, ויהוו בסיס יהווה חברי הוועדה מוצע ציוני לפרויקט לכל אחד מחבר וועדה. 

 .לדירוג הוועדה את כלל הפרויקטים

 

 10)מתוך  נק' לפחות 3של  נימליימ לנוהל, פרויקטים שיעברו ציון סףבהתאם  :ב פרויקטיםאישור תקצו
יאושרו לכל אשכול עד גובה הקצאת התקציב הבסיסי לאותה שנה. פרויקטים שיוגדרו  נק' ציון מקסימלי(

 שייקבע על ידי הוועדה. יזכו לתקציב נוסף –כמועדפים )בעלי הציונים הגבוהים ביותר( 

 

התקציב הבסיסי לאשכול )לאחר שניתנה  ת תקציב שלא תנוצל עקב אי אישור פרויקטים במסגרת*יתר
עד למועד שייקבע על  לאשכול הזדמנות לתקן את בקשת התקצוב והצגת פרויקטים חלופיים או תיקונם

 ( תועבר למכסת התקציב לפרויקטים מועדפים שיוקצה לפרויקטים שידורגו ראשונים על ידיידי הוועדה
 הוועדה.
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 לאישור ועדת תקצוב אשכולות במשרד הפנים –כרטיס פרויקט  – 4נספח 

  :תאריך
 

  שם האשכול

  שם הפרויקט/השירות

 )ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת( סוג הפרויקט
 

 תכנון שירות משותף 
 ביסוס שירות משותף  
)עלויות הנדרשות להתאמת הפרויקט לאספקה  

 השוטפות(משותפת מעבר לעלויות 
 תכנון פרויקט פיזי 
 הקמת פרויקט פיזי 
 תכנית/פרויקט אחרים 

 

)במידה ומדובר  לפרויקט אומדן עלות כוללת
 בשירות אנא פרטו לאיזה תקופה(

 

  תקציב נדרש ממשרד הפנים

  )יש לצרף מפה במידת האפשר( מיקום הפרויקט

 

 תיאור ומטרת הפרויקט .א
 

 /השירותנא לתאר בקצרה את הפרויקט -

 

 

מהן מטרות הפרויקט/השירות )נא להתייחס למצב מצוי ורצוי וכיצד הפרויקט יביא לצמצום הפער  -
 בין המצוי לרצוי(

 

 

לרבות באמצעות הפרמטרים יש לפרט מהו הערך המוסף של הפרויקט  – תרומת הפרויקט .ב

 שלהלן:
התייעלות מידת תרומת הפרויקט לקידום 

 וקידום יתרון לגודל כלכלית ברשות
 

איכות חיי תושבים ורמת  מידת ההשפעה על
 השירותים

 

כלכלה המקומית מידת תרומת הפרויקט ל
 ולתעסוקה המקומיתוהאזורית 

 

יכולתו של  של הפרויקט משך זמן ההשפעה
, ולהוות מנוף מתמשךהפרויקט להיות 

 לפרויקטים נוספים

 

מידת תרומת הפרויקט לפיתוח תפיסה אזורית 
 אזוריים ועוגנים תשתיות יצירת לרבותכוללת 
 ? רשויות' מס לתועלת

 

צמצום פערים, לכידות )כגון  ערכים נוספים
קיימות, חדשנות, ערכים חברתיים חברתית, 

 ותרבותיים וכו(
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לרבות באמצעות  מה מידת ישימות ומורכבות הפרויקטיש לפרט  –ישימות הפרויקט .ג

 :הפרמטרים שלהלן
  מידת מורכבות הפרויקט לביצוע

/ניהול לאורך מידת מורכבות הפרויקט לתפעול
 זמן ע"י האשכול

 

  חסמים אפשריים

  )יש לצרף גאנט( לוחות זמנים לביצוע

 לפרט יש)?  בפרויקט עניין הביעו הרשויות האם
 האצלת, תכנית אישור, ראשוני אישור: כיצד

 '(וכו סמכות

 

: במידה האם קיים סף כניסה לפרויקט / שירות 
 וכן אנא פרטו

 

  האם קיים משרד ממשלתי שותף ?

  ?פוטנציאלים נוספים/שותפים האם קיים 

האם הפרויקט נמצא בזיקה לפעילות אחרת 
 שהאשכול מקדם ?

 

)התייחסות לליווי מקצועי  משך התכנון והביצוע
שיידרש והכשרת כוח אדם מקצועי בתוך 

 האשכול(

 

 

 מנגנון הפעלה וביצוע על ידי האשכול .ד
)כלומר  מתכנן, מבצע, מנהל, מוציא מכרז וכו'( וכיצד יש לפרט מה תפקיד האשכול בפרויקט  -

הביצוע והן בשלב רבות השלכות ארגוניות ככל שקיימות )הן בשלב ל האשכול מתכנן לעשות זאת
 ההפעלה השוטפת(

 

 

 מה הערך המוסף של האשכול על פני הרשויות/גוף אחר בקידום הפרויקט -

 

 

 שימושים .ה

 הערות סכום סעיף הוצאה מסד
    

    

    

    

    

    

    
  סה"כ כולל מע"מ
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 מקורות .ו
 

מס' 
 מקור

סטטוס תקציב  סכום מקור / שותף פוטנציאלי
מאושר,  )מבוקש, 

מאושר עקרונית, 
 פוטנציאלי(

נדרש במסגרת  משרד הפנים )תקציב 
 אשכולות(ל התקציב

  

   השתתפות רשויות 

   מקורות אחרים 

    

    

    

    

    

    
  סה"כ כולל מע"מ

 

 נספחים לבקשה .ז

 נא לסמן אילו מסמכים רלוונטיים צורפו לבקשה.

 שקיימיםיש לצרף מסמכים נוספים ככל 

 מפה  

 מיפוי מצב קיים 

 תכנית עסקית 

 תכנון מפורט 

 מפרט מכרז 

 גאנט 

 תכנית אסטרטגית 

 מסמכים/אסמכתאות רלוונטיים נוספים 

 

  אישור האשכול

 הרינו להצהיר בזאת כי :

 הפרטים המצוינים לעיל הינם נכונים. .א
 ונמצא סביר. גורמי מקצועאומדן הפרויקט נבדק על ידי  .ב
קבל כפל תשלומים מגופים חיצוניים בגין פרויקט זה בכל הנוגע לסכום יקש ולא ילא בהאשכול  .ג

 המבוקש ממשרד הפנים.
ידועות לנו ההשלכות הצפויות לאי נכונות הצהרה זו לרבות אפשרות להטלת חיוב אישי, במקרים  .ד

 המתאימים.
שלא כדין, יקזז המשרד סכום זה ידוע לי שככל שיתברר כי בגין פרויקט זה התקבלה תמיכה ביתר או  .ה

 מתשלומים אחרים שמועברים אלינו ממשרד הפנים.
 
 

   
 חתימת מנכ"ל האשכול  שם מנכ"ל האשכול
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 טפסי ניקוד פרויקט ע"י ועדת התקצוב לאשכולות – 5נספח 

 טופס ניקוד הפרויקטים על ידי חבר ועדה )לכל אחד מחברי הוועדה יהיה טופס נפרד(

 

 

 

 הפרויקטים לפי הציון הסופי ודירוג לאשכולות התקצוב ועדת החלטת טופס ריכוז
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 עבור העברת מקדמה לאשכול בגין פרויקט שאושר ותוקצב הוראת קיזוז – 6נספח 

  שם האשכול:

  הוראת קיזוז זו: תשם הפרויקט בגינו ניתנ

  מס' התחייבות במרכבה:
 

 חשב משרד הפנים לכבוד:

 

 הנדון: הוראת קיזוז

נותנים לכם  ,(האשכול –)להלן  אשכול ____________אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של  .1

, )במילים___________(, 1________  ש"ח ת לקזז כל סכום עד לסךיבזאת הוראה בלתי מותנ

משרד מ לאשכולמכל תשלום המגיע  ,החתימה ביום הידוע המדד לפי לצרכן המחירים למדדשיוצמד 

 (.הקיזוז –)להלן  , לרבות מענק שוטף שנתיכל דין, הסכם או הסדר לפיהפנים 

י כל דין, משרד הפנים לפמלאשכול , יקזז מכל תשלום המגיע חשב משרד הפניםאנו מסכימים כי  .2

בקשר עם תכניות והתחייבויות האשכול מבלי שיהיה הפנים משרד הסכם או הסדר, כל סכום המגיע ל

  . האשכולאת סילוק הסכום האמור מאת חייב לנמק או לדרוש תחילה 

על ביצוע קיזוז לפי הוראה  משרד הפניםאנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי  .3

 פי כל דין, הסכם או הסדר.ל לאשכולזאת, מכספים המגיעים 

 2 הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________. .4

  

 

 

_____________________________________ 

 האשכולשם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם 

  

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הוראת 

 .האשכולומחייבת את  האשכולידי מורשי החתימה המוסמכים של -הקיזוז שבנדון חתומה כדין על

 

_______________ 

 דעו"

                                                           
1
 מקדמה עבור הפרויקט כפי שמפורט בהתחייבות הכספית לפרויקט/טופס האישור. – 1יש לנקוב בסכום אבן דרך  
2
 תוקף ההוראה יהיה שנה לאחר גמר תוקף ההתחייבות הכספית. 


