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אשכול אזורי )או . עוסק באשכולות האזוריים בישראלנכתב לוועדת הפנים והגנת הסביבה, והוא מסמך זה  תמצית

פעולה בין הרשויות  ףשיתואיגוד ערים מיוחד המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי ו אהו אשכול רשויות מקומיות(

בפתח המסמך יוצגו נתוני רקע על הרשויות המקומיות בישראל. בהמשך יוצגו הרקע  המקומיות החברות בו.

נים אשכולות, המטרות שהוגדרו עבורם, מאפיינים שלהם, אופן הבקרה והפיקוח של משרד הפהלהתפתחותם של 

 . בפעילותםשעלו עד כה על פעילותם ואתגרים מרכזיים 

 עיקרי המסמך: 

  124עיריות,  77מוניציפלי: ה ןמעמדלפי שלושה סוגים והן נחלקות ל ,רשויות מקומיות 257בישראל יש 

שתי מועצות מקומיות תעשייתיות. לרשויות עליהן יש מועצות אזוריות. נוסף  54-מועצות מקומיות ו

כפי שנקבע לתושבים שירותים מוניציפליים ושירותים ממלכתיים  תת( ל1שני יעדים מרכזיים: )המקומיות 

באמצעותו קהילות מקומיות יכולות לבטא את שמנגנון דמוקרטי ופוליטי שמש ( ל2) ;הוראות החוקב

 ולהשפיע על המדיניות.  ןרצונותיה

  ביכולת שלהן לספק עיקר , ובהןאת יעדיביכולת שלהן למלא זו מזו הרשויות המקומיות נבדלות

 חברתי,-מעמד כלכלי) בין הרשויות במאפייניהן. הדבר נובע מהבדלים שירותים לתושבים שבתחומן

לא נקבע  כהשעד כך מרכז ועוד( וכן מ למופריפריה  –האוכלוסייה, מקום גיאוגרפי  של ההטרוגניות מידת

בין הרשויות המקומיות בהיקף, של ממש פערים  יםיוצראלה סל שירותים מינימלי ומחייב לתושב. 

 השירותים המסופקים לתושבים. של איכות במגוון וב

  שתיים מהמטרות של הקמת האשכולות האזוריים היו שיפור השירותים לתושבים וצמצום פערים

ואיכות שלהן מאזן התקציבי על פי הכלכליים בין הרשויות. משרד הפנים מדרג את הרשויות -חברתיים

כנית וסקלה יורדת: רשויות איתנות, רשויות יציבות, רשויות במצב ביניים, רשויות בתבם לתושבים השירותי

כי מרבית למד פילוח הרשויות על פי המאזן התקציבי שלהן מכנית הבראה. והתייעלות ורשויות בת

 כניותותמופעלות כרבע מהרשויות בטווח שבין מצב ביניים למצב של איתנות וניצבות בהרשויות 

 אשר נועדו לשפר את מצבן הכלכלי.)תוכנית התייעלות או תוכנית הבראה( התערבות 

 דירוג של משרד הפנים, מקובל לאפיין את הרשויות בישראל על סמך מגזר, אשכול חברתינוסף על ה-

ומשפיעים על האיתנות זה לזה הללו קשורים במידה רבה גורמים כלכלי ודירוג פריפריאלי. שלושת ה

 גם על יכולתן לספק שירותים לתושביהן: –הרשויות, ומכאן  של כלכלית

  (1 )במגזר הערבי המצב הוא הפוך ואילו במגזר היהודי מרבית הרשויות מוגדרות איתנות או יציבות,  :מגזר

 כניות התערבות. ותמופעלות בהן כל הרשויות מוגדרות במצב ביניים או  –

  (2 )כלכלי של האוכלוסייה המתגוררת -ברשויות איתנות ויציבות הדירוג החברתי :כלכלי-אשכול חברתי

 כניות התערבות. ותשמופעלות בהן רשויות ברשויות המוגדרות במצב ביניים או משהוא בבהן גבוה 

 (3 )מרבית הרשויות מוגדרות כאיתנות או יציבות וברשויות  –ברשויות מרכזיות מאוד  :דירוג פריפריאלי

כניות ותמופעלות בהן ת מאוד המצב הוא הפוך ומרבית הרשויות מוגדרות במצב ביניים או פריפריאליו

 התערבות.
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  ,לקדם את המניעים לכך שמשרד הפנים מנסה בשנים האחרונות מהפערים בין הרשויות הם כאמור

העל של תפיסה -המקומי. מטרת וחברתי בשלטון סביבתי, כלכלילפיתוח ת כמנוע תפיסת האזוריו  

מלמטה "האשכולות האזוריים, אשר צמחו  היא לשפר את איכות החיים של התושבים באזור.זו 

משרד  .תחומי. האשכול הראשון הוקם כתאגיד עירוני-, היוו בהקשר זה מסגרת לפיתוח אזורי רב"למעלה

אשכולות נוספים בפריפריה. משרד הפנים ראה הרחיב אותו באמצעות ו כפיילוטאימץ אותו הפנים 

הרשויות של אתגרים ה לעהזדמנות לתקן כשלים במערכת השלטון המקומי ולתת מענה  ולות אלבאשכו

 המקומיות. 

  האשכולות מבוססים על התאגדות וולונטרית של רשויות סמוכות אשר הבינו את התועלת

ייעול אספקת שירותים מוניציפליים על כמה מטרות: להם  . ישפעולה בשיתוףהטמונים והפוטנציאל 

איגום משאבים וניצול היתרון לגודל; הנגשת שירותים חדשים ומותאמים על ידי השגת ספי כניסה ידי 

אזוריים; ניהול אזורי של תחומים מרחביים וחוצי גבולות מוניציפליים; פיתוח אזורי על ידי הובלה ותכלול 

חיזוק הלכידות חברתיים וסביבתיים. מטרת משנה היא  ,של מהלכים אזוריים במגוון תחומים כלכליים

 האזורית באמצעות חתירה לצמצום פערים וטיפוח מרחב החיים המשותפים בין הקהילות. 

  הפכו , והם 1955–עוגן מעמדם של האשכולות בתיקון לחוק איגודי ערים, התשט"ו 2016בשנת

הודגש עקרון  בתיקון החקיקהתאגיד עירוני ל"איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות". מ

גם ההחלטה על הרשויות עצמן. ת יוזמבהקמת האשכול והגדרת תחומי פעילותו ייעשו  , קרי,הוולונטריות

מביע אומנם  בהקשר זה יצוין כי המרכז לשלטון מקומי נתונה לרשויות. מנוהצטרפות לאשכול או פרישה מ

מתנגד לאופן אולם הוא לונטרי, תמיכה ברעיון הכללי של האשכולות כפי שצמח מלמטה למעלה באופן וו

האשכולות יהפכו לרובד שלטוני חדש לטענתו, מתעורר חשש שעם הזמן בחוק. ה שלהם הגדרה

 ולפלטפורמה שתייתר רשויות מקומיות רבות. 

  נגב מזרחי,  :2017–2013ראשונים הוקמו בשנים ה תחמש .אשכולות אזוריים עשרההיום יש בישראל

נרת י: הכ2018-ליל מערבי ובית הכרם הגלילי; חמישה חדשים הוקמו בנגב מערבי, גליל מזרחי, ג

כיום אלה מאוגדות האשכולות ה תבעשרוהעמקים, הגליל והעמקים, המפרץ, השרון ושורק דרומי. 

חמישית מהאוכלוסייה בוהאוכלוסייה המתגוררת בהם נאמדת  ,מחצית הרשויות המקומיות בארץכ

 אשכול שורק דרומי, כל האשכולות מעורבים מבחינה מגזרית.יצוין כי למעט במדינת ישראל. 

  לוכל רשות החברה בו בוחרת לאי, והאשכול עצמוקובע בהם  תחומי הטיפול אשר האשכול עוסקאת 

שירותים  ;שירותים מוניציפליים סביבתייםלקטגוריות:  ותחומים אל לסווגאפשר תחומים להצטרף. 

שירותים בתחום  ;רותים בתחום החינוך, הרווחה והקהילהשי ;תומכים לרשויות בעבודתן השוטפת

הם שירות אזורי לניהול מערך  האשכולות בכל שקיימיםתחומי הטיפול  .אסטרטגיהכלכלי והפיתוח ה

 התייעלות אנרגטית ושילוב אנרגיות מתחדשות. ו הפסולת ברשויות

  על סמך היכרותן  ,אשכולהיצוין כי הרשויות המקומיות הן אשר מעלות את התחומים לטיפול ברמת

 האשכולות, ות. לדעת אחת ממנכ"ליישירותהאשכולות אינם מעורבים בכך , וצורכי התושביםעם 

 . האשכול בעבודתהנוגע מדובר בסוגיה שיש לתת עליה את הדעת בכל 
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 משרד הפנים )המקצה תקציבים תוספתיים, שאינם באים על חשבון  :תקציב האשכולות כמה מקורותל

 םגורמי ;ם המיועדים לרשויות(; הרשויות המקומיות החברות באשכול; משרדי ממשלההתקציבי

( הוגדרו האשכולות האזוריים 2018באפריל  15-מ) 3738. יצוין כי בהחלטת ממשלה מס' יםפילנתרופי

 ייעודיותלמשרדי הממשלה לקבוע קריטריונים למתן הטבות דבר המאפשר והכבעלי עדיפות לאומית, 

 . נקבעוש היעדים ובראיעל פי החוק  ,הוקמו שלשמן למטרות – לאשכולות

 של האשכולות האזוריים כגופים בפני  כלכלי-חברתיה המצב את הבודק ואחיד רשמי דירוג כיום אין

 אחד כל, שונה באופן האשכולות את מדרגים, ממשלה משרדי בהםושונים,  גופים, לפיכךעצמם. 

 בהרכבת, הדבר מאפשר למשרדי הממשלה גמישות מסוימת גיסא מחדשפיתח למטרותיו.  םהכלי לפי

מעוניין אשכול כל משרד וכל אשר המטרות  לפיו שבאחריותםהרלוונטיים לפי תחומי הטיפול  המדדים

והם  מול האשכולות עצמם שקיפותנעשה ב האשכולות דירוגעולה השאלה אם , גיסא לקדם; מאידך

  .נמדדים הםאילו פרמטרים ים על סמך עיוד

  ,ין השאר מכיוון לבחון את פעילותם לעומק, באפשר -ועדיין אימיזם האשכולות פועל רק שנים ספורות

יש מקום לעמוד על . למרות זאת, עדיין נתונים בתהליך של גיבוש ולימודהנעשים בו מהלכים הש

ות קושי בביסוס שיתוף פעולה ואמון בין הרשויות החברה :האתגרים המרכזיים בפעילות האשכולות

גוף יוזם וחדשני המקדם  – באופן תפיסת האשכול ותפקידוהבדלים  באשכול ובין הרשויות לאשכול;

 ,ברשויות המקומיות –ספק שירות של הרשויות; קושי בהטמעת תפיסת האזוריות כלפי פנים או ת אזוריו  

אינה  עבודתם – מספק של עבודת האשכולותלא ; מיסוד אחריםגופים בבמשרדי ממשלה ו –וכלפי חוץ 

תהליך מסודר אין ציבור לאיתור צורכי התושבים; התהליך של שיתוף אין  מתנהלת על פי אג'נדה סדורה;

 של בקרה והערכה של עבודת האשכולות. 

  חשוב לפתח מנגנונים ומדדים להערכה ובקרה של  האשכולות לשפעילות הבמבט קדימה על המשך

הדבר מתחדד ולשה בפיקוח של משרד הפנים על האשכולות. נקודת חנראה שזו  יוםכעבודת האשכולות. 

האם האשכולות האזוריים עתידים להישאר  :לנוכח השאלה שנשארת בשלב זה פתוחהבעיקר 

 ?שיחולו בהם שינוייםבמתכונתם הנוכחית או 
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 מבוא .1
והוא עוסק באשכולות האזוריים  ,מסמך זה נכתב עבור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

איגוד ערים מיוחד המוקם כדי לעודד  אבישראל. אשכול אזורי )או אשכול רשויות מקומיות( הו

רקע נתוני בראשית המסמך יוצגו בין הרשויות המקומיות החברות בו. פעולה  ףפיתוח אזורי ושיתו

האשכולות האזוריים מכן יוצגו לאחר אפיון כלכלי שלהן; ובעיקר על הרשויות המקומיות בישראל, 

בסיומו ונתונים כלליים נוספים;  יםוארגוני יםמשפטימאפיינים התכליות שנועדו לשרת,  :עצמם

כיווני ובתוך כך ייבחנו יום בעבודת האשכולות, שאפשר להצביע עליהם כאתגרים יוצגו ה

 . לעתיד התפתחות אפשריים

 נתוני רקע  –הרשויות המקומיות   1.1
מוניציפלי: עירייה, ה ןמעמדלפי סוגים  שלושה, והן נחלקות לרשויות מקומיות 257 ישבישראל 

היו  2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת  על פי נתוני אזורית.מועצה ו מועצה מקומית

מועצות  124 ,(מהאוכלוסייה 74.8% –תושבים  6,532,400התגוררו בשטחיהן ) עיריות 77

 מועצות אזוריות 54-ו ,(מהאוכלוסייה 14.9% –תושבים  1,296,900 בהן התגוררו) מקומיות

שתי מועצות יש נוסף על אלה  1.(וכלוסייהמהא %10.3 –תושבים  902,000בהן )התגוררו 

רק יש מתגוררת אוכלוסייה אלא לא בתחומן ותפן,  חובב ומגדל נאות ,מקומיות תעשייתיות

 מעמד מוניציפלי. מגזר ולהלן התפלגות הרשויות המקומיות על פי מפעלי תעשייה. 

 2017, : התפלגות הרשויות המקומיות על פי מגזר ומעמד מוניציפלי1טבלה 

 לוסך הכ מגזר לא יהודי 2מגזר יהודי 

 76 11 65 עיריות

 125 70 55 מועצות מקומיות

 54 4 50 מועצות אזוריות

 2  2 מועצות מקומיות תעשייתיות

 257 85 172 לוסך הכ

                                                                    
 .2019ביוני  26, כניסה: 2017 ,הרשויות המקומיות בישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  1
 רשויות מעורבות מבחינת הרכב האוכלוסייה שיש בהן מיעוט ניכר של אוכלוסייה ערבית כלולות במגזר היהודי.  2

  257בישראל יש 
רשויות מקומיות 

לושה  הנחלקות לש
סוגים על פי מעמד  

עיריות,  77מוניציפלי: 
מועצות  124

   מקומיות
מועצות אזוריות.  54-ו

שתי מועצות  יש גם
 מקומיות תעשייתיות
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 תפקידן של הרשויות המקומיות  1.2
לתת  –האחד שני יעדים מרכזיים: יש הרשויות המקומיות, ובכלל זה השלטון המקומי, למערכות 

ציבור  מבני להקים ,הוראות החוקלפי  3לתושבים שירותים מוניציפליים ושירותים ממלכתיים

באמצעותו שפוליטי ומנגנון דמוקרטי לשמש  –השני  ;לרווחת התושבים יםישובהיאת  ולפתח

  4.על המדיניותישירות ולהשפיע  קהילות מקומיות יכולות לבטא את הרצונות הקולקטיביים שלהן

לספק עיקר וב, יהןיעד אתממש ל ןיכולת שלהאלה מאלה בנבדלות  הרשויות המקומיות בישראל

-המעמד הכלכלי: ןבמאפייניההבדלים יפליים וממלכתיים כאחד. הדבר נובע מהוניצמ ,שירותים

 פריפריה על הציר שבין ןמקומ ,ןטרוגניות של אוכלוסייתההמידת חברתי של תושביהן, גודלן, 

אשר ממלאות את תפקידן , יש רשויות חלשות כךלפישלהן ועוד.  כלכליתהאיתנות המרכז, ל

אשר יש רשויות חזקות  זאת לעומתו ,שירותים בהיקף וברמה נמוכיםבאופן חלקי מאוד ומספקות 

   5שירותים ברמה גבוהה.לתושביהן מספקות ובמלואו מצליחות למלא את תפקידן 

 גם בכך םיקשורבין הרשויות בכל הנוגע ליכולת שלהן לספק שירותים הבדלים מעבר לכך, ה

זה בהקשר  .לתושב ומחייב מינימליסל שירותים בחוק  לא קבעהיום השלטון המרכזי  עדש

חשוף אותו ת קביעת סל כזהחושש שהשלטון המרכזי שכך הדבר נובע ככל הנראה מנטען כי 

וכן לתביעות ולעתירות לבג"ץ לקיים את  ,סלהלדרישות מצד הרשויות המקומיות לתקצוב 

   6.והקבוע ב

שלטון ל מרכזיהשלטון בין הם ועדות ציבוריות שדנו ביחסיכמה  הוקמו בישראל השניםבמהלך 

צריך  :כל הוועדות הגיעו לאותה מסקנה 7.פרטב סל שירותים לתושב קבועובצורך ל ,מקומי בכלל

בו שצריכים להיכלל גודל הסל, סוג השירותים עסקו בחלקן גם  .סל שירותים לתושבקבוע ל

 אלה. השירותים מתן הדירות היקפם ותו

                                                                    
הם חינוך, רווחה, שירותי דת, איכות סביבה, קליטת עלייה, בריאות ותרבות; שירותים שירותים ממלכתיים  3

מוניציפליים הם שירותי תברואה, שמירה וביטחון, תכנון ובניין עיר, אחזקת מוסדות ציבור, תרבות, פיקוח עירוני 
 על הסדר הציבורי, מים, ביוב, תשתיות ופיתוח, וטרינריה ופיתוח כלכלי. 

 דמוקרטיה)עורכים(,  בארי ואיתי רזין ערן; 2019ביולי,  14, כניסה: ביקורת ברשויות המקומיותנים, משרד הפ 4
, מחקרי פלורסהיים באוניברסיטה מקומית ופוליטיקה השתתפות, מקומיות, ביזור: בישראל מקומית

 .  2015העברית, נובמבר 
ניתוח הפערים בין רשויות מקומיות  –השלטון המקומי בישראל  כלכלת, נהל לשלטון מקומימשרד הפנים, המי 5

 . 2016, אוגוסט בישראל
בין המדינה, הקהילה וכלכלת  –המקומי  השלטון: בתוךל", שם; איתי בארי, "השלטון המקומי כיחידת ניהו 6

: בישראל מקומית דמוקרטיהרזין ואיתי בארי )עורכים(,  ערן; 2014, רעננה, האוניברסיטה הפתוחה, השוק
 .  2015, מחקרי פלורסהיים באוניברסיטה העברית, נובמבר מקומית ופוליטיקה השתתפות, מקומיות, ביזור

( וועדה 2000(, ועדת גדיש )1993(, ועדת סוארי )1976הוועדה הממלכתית לשלטון המקומי בראשות משה זנבר ) 7
 (. 2005בראשות גד יעקבי )

לרשויות המקומיות 
שני יעדים מרכזיים: 

לתת לתושבים 
שירותים מוניציפליים  

וממלכתיים; לשמש  
מנגנון דמוקרטי 

שבאמצעותו 
ומיות הקהילות המק

יכולות להשפיע על 
 המדיניות

הרשויות המקומיות 
נבדלות אלה מאלה  
ביכולת שלהן לספק  
שירותים לתושבים. 

הדבר נובע מהבדלים  
אובייקטיביים בין  

הרשויות ומכך שעד 
סל  כה לא נקבע 

שירותים מינימלי  
 ומחייב לתושב
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צורך דבר הב המלצותובו  קורת על השלטון המקומיפרסם מבקר המדינה דוח בי 2012בשנת 

נדרש המבקר  20169בדוח מעקב משנת  8לקבוע סל שירותים מוניציפליים לרשויות המקומיות.

 הגדרה בהיעדר. לתושב שירות לתת אוה מקומית רשות של העיקרי"ייעודה  סל השירותים:שוב ל

 ובכך, חסר או, לקוי להיות עלול הרשויות לתושבי המסופק השירות, מחייב שירותים סל של

משרד המבקר שב ומעיר  [...] המקומיות הרשויות הוקמו שלשמה העיקרית המטרה תוחטא

 מזערי שירותים סל של קביעתו את מרכזי כיעד להגדיר בחיוב לשקול עליו כילמשרד הפנים 

 10."המקומיות ברשויות ומחייב

סל שירותים מינימלי קביעה של -ואיהרשויות המקומיות במאפיינים רבים ההבדלים בין 

מגוון בפערים משמעותיים בין הרשויות המקומיות בהיקף,  יםאשר עליהן לספק יוצר

 השירותים המסופקים לתושבים. של איכות בו

 אפיון כלכלי של הרשויות המקומיות  1.3
שיפור השירותים הן כפי שיתואר בהמשך, שתיים מהמטרות של הקמת האשכולות האזוריים 

שבים וצמצום פערים בין רשויות. להלן יוצגו נתוני רקע של הרשויות המקומיות הקשורים לתו

 לשתי המטרות הללו. 

מאזן התקציבי על פי יציבותן הכלכלית על סמך המקומיות הרשויות מדרג את המשרד הפנים 

  11:בסדר יורד מדורגות בחמש דרגות . הרשויות לתושביםשהן נותנות איכות השירותים ושלהן 

אפיינות בניהול תקין תמ ,השנים האחרונותשלוש : רשויות מאוזנות ברשויות איתנות -

א לפקודת 232)כפי שמפורט בסעיף  12.5%אינו עולה על שלהן מצטבר הרעון יגהו

 העיריות(. 

, אינן מקבלות %1שהגירעון התקציבי השוטף שלהן אינו עולה על  : רשויותרשויות יציבות -

  12בקריטריונים שנקבעו במשרד.ועומדות מענק איזון 

רשויות שאינן נדרשות להיכנס לתהליך התייעלות או הבראה, אך : רשויות במצב ביניים -

 של רשויות יציבות או איתנות. קריטריונים עומדות בעדיין אינן 

רשויות בהסדר הבראה מסוג התייעלות ללא חשב מלווה : כנית התייעלותורשויות בת -

 ללא מענקים(.  ,רעון בלבדיי ג)מקבלות הלוואות לכיסו

רעון מצטבר יעם ג ,7-מ ךנמוכלכלי -אשכול חברתירשויות ב :כנית הבראהורשויות בת -

  13.יהןמהכנסות %50-, וסך החוב שלהן גדול מ%17.5-גבוה מ

                                                                    
 .2012–2011, דוח על הביקורת בשלטון המקומימשרד מבקר המדינה,  8
 . 2016, ן השירות לתושב ברשויות המקומיותאיכות מת –דוח ביקורת משרד מבקר המדינה,  9

 שם. 10
, משרד  כלכלת השלטון המקומי בישראל: ניתוח הפערים בין רשויות מקומיות בישראל חגית רומנו,-סיון זהבי וגל 11

 . 2016ון מקומי, אוגוסט הפנים, המינהל לשלט
 . 4ראו הרחבה על קריטריונים אלו שם, נספח  12
 ראו הרחבה על קריטריונים אלו שם.  13
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)רשויות בתוכנית התייעלות ורשויות  לעילשלהלן פילוח הרשויות המקומיות על פי ההגדרות 

  .(בתוכנית הבראה אוחדו לקבוצה אחת

 201814, נתוני : פילוח הרשויות המקומיות על פי המאזן התקציבי שלהן1רשים ת

 
שבין מצב ביניים למצב של איתנות. טווח ב ןההרשויות תרשים, מרבית ראות בלאפשר כפי ש

ממשלתיות כניות התערבות ותמופעלות ( מהרשויות 25%-כ, 62מספר לא מבוטל של רשויות )ב

 אשר נועדו לשפר את מצבן הכלכלי. 

מקובל לאפיין את הרשויות על  בסיס המאזן התקציבי שלהן,על המקומיות לצד אפיון הרשויות 

שלושת המשתנים הללו כלכלי ודירוג פריפריאלי. -מגזר, אשכול חברתי כגוןבסיס משתנים 

 . של הרשויות הכלכליתהאיתנות משפיעים גם על זה לזה, וקשורים במידה רבה 

הן רשויות  83-הן רשויות יהודיות ו 172הרשויות בישראל )לא כולל הרשויות התעשייתיות(  255-מ

הערבי  מגזרבואילו איתנות או יציבות, כבמגזר היהודי מרבית הרשויות מוגדרות ערביות. 

כל הרשויות מוגדרות ו ,מוגדרת כאיתנה או יציבהפילו רשות אחת שאין א :המצב הפוך

  ת.וכניות התערבות ממשלתיותמופעלות בהן במצב ביניים או 

  

                                                                    
 . 2019במאי  27איתן כהן, ממונה בקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות במשרד הפנים, מכתב בדוא"ל,  14

תוכניות הבראה ותוכניות המראה. תוכנית המראה יש שלושה סוגים של תוכניות התערבות: תוכניות התייעלות, 
משרד הפנים ומשרד האוצר, ומטרתה לסייע לרשויות המקומיות לקדם שיפורים  2018היא תוכנית שגיבשו בשנת 

חשובים בארגון הרשות המקומית, באופן התנהלותה וביכולתה ליצור מקורות הכנסה נוספים שיאפשרו שיפור של 
לתושביה. נקבעו כמה תנאי סף לכניסה לתוכנית, הנוגעים לגודל האוכלוסייה, לאשכול השירותים המוניציפליים 

כלכלי של הרשות, לשיעור הגירעון של הרשות ומצב ההכנסות שלה ועוד. יצוין כי בתרשים מספר -החברתי
ופעלת , משום שיש כמה רשויות שדורגו פעמיים. אלעד למשל גם מדורגת כרשות יציבה וגם מ260הרשויות הוא 

 בה תוכנית התערבות מסוג המראה. 
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רשויות איתנות  רשויות יציבות רשויות במצב ביניים רשויות בתכניות  
התערבות  

מרבית הרשויות 
המקומיות עומדות 

מבחינה כלכלית 
בטווח שבין מצב  
ביניים למצב של  
איתנות. בכרבע 

מהרשויות מופעלות 
רבות  עתוכניות הת

שנועדו לשפר את 
 מצבן הכלכלי

במגזר היהודי מרבית  
הרשויות המקומיות 

 מוגדרות כאיתנות או
יציבות, ואילו במגזר  
הערבי המצב הפוך  

וכל הרשויות מוגדרות 
במצב ביניים או  

מופעלות בהן תוכניות 
 התערבות
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 2018מגזר והמאזן התקציבי שלהן, פי פילוח הרשויות המקומיות על : 2תרשים 

 

 של הרשויות המקומיותכלכלי -חברתידירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת 

מדד של המלהבדיל )בהן המתגוררת  האוכלוסייהכלכלית של -הרמה החברתיתהמבוסס על 

 (.  מאזן הכלכלי של הרשותהבוסס על משרד הפנים, המ

  201815כלכלי, -: פילוח הרשויות המקומיות על פי מאזן תקציבי ודירוג חברתי3תרשים 

 

ה כלכלי של האוכלוסייה גבו-כי ברשויות איתנות ויציבות הדירוג החברתיאפשר לראות תרשים ב

 כניות התערבות. ותשמופעלות בהן רשויות וברשויות במצב ביניים ביותר מאשר 

תשמש במסמך זה . רמת הפריפריאליות של הרשויות המקומיותהמשתנה השלישי שצוין הוא 

מרוחק מאפשרויות )כגון אזור  :לאזור פריפריאלישכה המרכזית לסטטיסטיקה הגדרה של הלה

 קניות, לימודים, עבודה)כגון  מפעילויותשווקים, מקומות תעסוקה ושירותי בריאות(, 

                                                                    
 .2019במאי  27איתן כהן, ממונה בקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות במשרד הפנים, מכתב בדוא"ל,  15
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רשויות איתנות ויציבות  רשויות במצב ביניים רשויות בתכניות התערבות  

1-4אשכול  5-7אשכול  8-10אשכול 

מהרשויות המקומיות 
שאוכלוסייתן באשכול  

כלכלי נמוך  -חברתי
רוב הרשויות הן 
במצב ביניים או  

תוכניות מופעלות בהן 
התערבות. ברשויות  

שאוכלוסיייתן  
-באשכול חברתי

כלכלי גבוה המצב  
הפוך, ורובן איתנות 

 או יציבות
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נבנה  רה זועל פי הגד 16.עצמו האזורובכלל זה , האזורים בכל הקיימים מנכסים או(, ופנאי

המדרג את היישובים והרשויות  17,מדד הפריפריאליותרכזית לסטטיסטיקה משכה הבל

להלן הדירוג המלא  18(.10( למרכזי ביותר )1טווח שבין הפריפריאלי ביותר )ביות בישראל המקומ

 של המדד:  

 3 ,2 ,1: אשכולות מאוד ותפריפריאלירשויות  -

 4: אשכול ותפריפריאלירשויות  -

 6 ,5: אשכולות תבינונירשויות ברמת פריפריאליות  -

 7: אשכול ותמרכזירשויות  -

  10 ,9 ,8אשכולות : מאוד ותמרכזירשויות  -

תוצג התפלגות הרשויות המקומיות לפי רמת האיתנות שלהן ולפי מידת שלהלן בתרשים 

 הפריפריאליות שלהן.

 פריפריאליות ומדדפילוח הרשויות המקומיות על פי מאזן תקציבי  :4תרשים 

 

מרבית הרשויות מוגדרות  רשויות( 27) עולה כי בקבוצת הרשויות המרכזיות מאודתרשים ב

 כניות התערבותותמופעלות בהן או  (7) בינייםומיעוטן מוגדרות במצב ( 17)כאיתנות או יציבות 

                                                                    
 ,ם ושל רשויות מקומיותשוביעמדד הפריפריאליות של יהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת:  16

 . 2017בנובמבר  16, 2015
, ואילו נתוני המאזן הכלכלי 2015הנתונים העדכניים ביותר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא הם משנת  17

 . 2018-של הרשויות שהתקבלו ממשרד הפנים הם מ
וקרבה לגבול ה שני שלישים, , שמשקלרכיבים: נגישות פוטנציאליתערך המדד מחושב כסכום משוקלל של שני  18

היישובים,  מכללאת קרבת היישוב לכל אחד  מבטאת הפוטנציאלית הנגישות. שלישמחוז תל אביב, שמשקלה 
האפשרויות, הפעילויות והנכסים ביישוב.  עוצמתהאוכלוסייה מעיד על  גודל. ,שלהם האוכלוסייה בגודל בשקלול
של המדינה.  ועסקי כלכלי מרכז הואתל אביב  שמחוזכרכיב במדד משום  נקבעהלגבול מחוז תל אביב  הקרבה

מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות , לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של עמדה ניירהמדד ראו  עללהרחבה 
 . 2009, יוני בישראל

18

11

37

17 17

36

21

29

2

7

20

13

23

3 3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

רשויות פריפריאליות 
מאוד 

רשויות פריפריאליות רשויות ברמת  
פריפריאליות בינונית

רשויות מרכזיות רשויות מרכזיות  
מאוד

רשויות איתנות ויציבות  רשויות במצב ביניים רשויות בתכניות התערבות  

בקבוצת הרשויות 
המרכזיות מאוד 

מבחינה גיאוגרפית 
מרבית הרשויות 

מוגדרות כאיתנות או 
יציבות; בקבוצת 

הרשויות 
הפריפריאליות מאוד 
המצב הפוך, ומרבית  

הרשויות מוגדרות 
או   במצב ביניים

מופעלות בהן תוכניות 
 התערבות
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מרבית הרשויות מוגדרות במצב  :המצב הפוךרשויות(  74). ברשויות פריפריאליות מאוד (3)

 . (18) ומיעוטן מוגדרות כאיתנות( 20)כניות התערבות ותמופעלות בהן או ( 36)ביניים 

יש קשר בין האיתנות הכלכלית של הרשויות לבין כל אחד פני הדברים,  על, כפי שפורט לעיל

ריפריאליות. עם כלכלי של הרשות ורמת פ-משלושת המשתנים האחרים: מגזר, דירוג חברתי

הן על פי כלכלי של הרשות )רשויות במגזר הערבי -הקשר בין מגזר לבין דירוג חברתינוכח לזאת, 

כלכליים הנמוכים יותר( ובין מגזר לבין הדירוג הפריפריאלי של -רוב באשכולות החברתיים

ים על סמך הפילוחאפשר להקיש -איבפריפריה(, שוכנים מהיישובים הערביים רבים הרשות )

. של הרשות ימאזן התקציבהלבין האלה בפני עצמו  כל אחד מהמשתנים בין הקשרעל הללו 

כי הן בכלל נמצא בדיקות אלו ב. הללוהקשרים הסטטיסטיים בין המשתנים  בדקנו גם את לפיכך

דירוג לוכלכלי של אוכלוסיית הרשות -דירוג החברתיל 19ייהודבמגזר ה רשויותוהן ב הרשויות

אם כי , האיתנות התקציבית של הרשויותעל יש השפעה מובהקת הפריפריאלי של הרשות 

  20.של משתנה הפריפריאליות פחותה קשרה עוצמת

 ת תפיסת האזוריו   .2
משרד בשנים האחרונות , אחריםגורמים בשל והפערים בין הרשויות המקומיות בישראל בשל 

בשלטון  וחברתי סביבתי, כלכלילפיתוח את תפיסת האזוריות כמנוע  לקדםמנסה הפנים 

בכירים ובכירות ממשרדי ממשלה, רשויות  45שבו  המקומי. פורום של מומחים לאזוריות

 : כדלקמןהגדיר אזוריות  ואקדמיה םמגזר שלישי, עסקיארגוני מקומיות, 

אקטיבית הנעשית באופן וולונטרי באזור גיאוגרפי לפי עניין,  "פעולה משותפת

ומשתנה על פי סדרי עדיפויות ותחומי עניין משותפים, תוך שימוש נכון ויעיל 

בנכסים האזוריים ובהתאמה לצרכים האזוריים הייחודיים. הפעולה נעשית בתוך 

                                                                    
על כן  .כלכלי, מדד הפריפריאליות ורמת האיתנות-מבחינת המדד החברתיפחות רוגניים היישובים הערביים הט 19

הדירוג הכלכלי של  וביןכלכלי של אוכלוסיית הרשות -מובהק בין הדירוג החברתיולא נמצא קשר חלש מאוד 
 הדירוג הכלכלי של הרשויות.לבין בין הדירוג הפריפריאלי של הרשות כן ו ,הרשויות

יש  הרשות של ותהפריפריאלי דירוגל והן הרשות אוכלוסיית שלכלכלי -החברתי דירוגל הן, וסייההאוכל כללב 20
כלכלי משפיע -משרד הפנים. הדירוג החברתישמודד  הרשויות של תהכלכליהאיתנות  דירוג עלהשפעה מובהקת 
(: הקשר בין Spearsman's rho. בדיקה זו בוצעה בשיטת ספירמן )מדירוג הפריפריאליות יותרעל רמת האיתנות 
 (p<0.01 מהקשר בין הדירוג הפריפריאלי לדירוג הכלכלי r) p<0.01s ,0.581 =חזק יותר )הכלכלי האשכול לדירוג 

0.284   =sr.) מהשונות בדירוגים.  %34.8כי המשתנים הללו מצליחים להסביר  יצוין 
 שהתמקדה בבדיקה גם נשמרשלה  תהכלכליהאיתנות  דירוג לבין הרשות של כלכלי-החברתי האשכול בין הקשר     

דירוג לשל הרשות היהודית והן  כלכלי-החברתי לדירוגכי הן  הבדיקות שערכנו עלב .היהודיות ברשויות רק
יוצאים  ועל הדירוג הכלכלי של הרשות. עם זאת, עולה כי קשרים אל תמובהקשלה יש השפעה  ותהפריפריאלי

אה להסתכלות הקודמת על כלל האוכלוסייה. הקשר הסטטיסטי שנבדק בשיטת ספירמן מעט פחות חזקים בהשוו
(pearsman's rhoS)  :מדגים, p<0.01) 0.463  =sr) ו-, p<0.01) 0.255  =sr)בירים מצליחים . המשתנים המס

 (.34.8%הוא מהשונות בדירוגים )הנתון המקביל על כלל האוכלוסייה  26.7%להסביר 
    
 

-דירוג החברתיל
כלכלי של אוכלוסיית  

דירוג ולהרשות 
הפריפריאלי של  

יש השפעה  הרשות 
האיתנות  על מובהקת 

התקציבית של  
, אם כי הרשויות

הקשר של   עוצמת
הפריפריאליות 

 פחותה

file:///C:/Users/michall/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QAL462HW/www.knesset.gov.il/mmm


 11 | אשכולות אזוריים בישראל

 

 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

 'מערכת אזורית', החוצה גבולות טבעיים ומוניציפאליים ומעודדת את

האינטראקציה והרישות בין שלל השחקנים הפועלים באזור )ממשל מרכזי, שלטון 

  21מקומי, מגזר שלישי, מגזר עסקי, אקדמיה ותושבים(."

היא לשפר את איכות החיים העל של תפיסת האזוריות -, מטרתפורום המומחיםלפי ההגדרה של 

 : משנה-מטרות ארבע השגתשל התושבים באזור באמצעות 

 ;מכלילה במגוון תחומי החיים )חינוך, סביבה, רווחה, כלכלה, בריאות וכדומה(צמיחה  -

הכלכליים, החברתיים  המשאבים פוטנציאל מלוא מימושתוך  ,קיימא-פיתוח בר -

 ;והסביבתיים באזור

  ;השירותים הניתנים לתושביםשל מגוון האיכות והשיפור  -

החברתית, עידוד יצירת רשתות יצירת חוסן קהילתי אזורי על ידי חיזוק הלכידות  -

  22מגזרית.-תרבותיות ופיתוח מנהיגות אזורית רב-חברתיות רב

התהליך צריך יש האומרים כי  :יש גישות שונות לאופן שבו יש לפתח ולקדם את תפיסת האזוריות

יש האומרים כי  ;בהכוונה והתערבות ישירים של השלטון המרכזי – "למעלה למטהמלהתנהל "

לפי פורום המומחים של גורמי שטח.  ביוזמתם – "למעלהלהתנהל "מלמטה  התהליך צריך

  23.עדיפה על האחרתגישה אחת לא הוכח ש ,לאזוריות

משרד הפנים מהלך של איחוד יזם לפני הדיון בתפיסת האזוריות, , 2003בשנת עוד יצוין כי 

סכון והתייעלות וליצור יחלהביא לוכך  הרשויות המקומיות בישראלמספר לצמצם את כדי  רשויות

מעטים איחודי רשויות שנוסו רק  30-ריכוזי אוכלוסייה גדולים אשר יפצו על החיסרון לקוטן. מכ

נבע המהלך  ןכישלו רים כיוסב משרד הפניםבוהרוב פורקו לאחר זמן קצר.  ,בסופו של דבר נותרו

שותפות משמעותית לי בצדדיות שלו: המהלך קודם באופן ריכוזי על ידי השלטון המרכזי ו-חדמה

    24של הרשויות.

נראה כי תפיסת האזוריות  ,"מלמעלה למטה"ניסיון לאיחוד רשויות, שהיה צעד בשנים שלאחר ה

בהמשך רק ו ,"מלמטה למעלה"שהתחיל  תהליךכ ,דווקא מהכיוון ההפוךהתפתחה בישראל 

 . בהובלת משרד הפנים "מלמעלה למטה"נתמך והורחב 

                                                                    
מסמך מסכם:  –האזוריות החדשה בישראל ג'וינט ישראל, מכון אלכא למנהיגות וממשל בשיתוף משרד הפנים,  21

 . 2018, המשגת הידע, עיצוב תפיסה והמלצות ליישום
תנאים להצמחה, תבחינים ובו  ת אזוריות מיטבית בישראליינלוח מחוונים" ככלי לבמומחים פיתח "ה פורוםשם.  22

 להרחבה ראו בגוף המסמך.  ומדדי הצלחה.
 שם.  23
 . 2019בספטמבר  4, כניסה: ניסיון איחוד רשויות – 2003משרד הפנים, מינהל הפיתוח,  24

איחוד הרשויות בשנת 
-צעד חדהיה  2003
שהכתיב צדדי 

השלטון המרכזי 
 ."מלמעלה למטה"

, תפיסת זאת לעומת
נוצרה האזוריות 

בהמשך  רק ובשטח 
משרד  אימץ אותה 

)"מלמטה  הפנים
 למעלה"(
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התקשו לתפקד, החלו כמה רשויות בצפון  כאשר רשויות ,(2006בעקבות מלחמת לבנון השנייה )

הן יסדו . ן לתת שירותים לתושביהןיכולתלשפר את כדי עולה סיוע הדדי ושיתוף פלקדם סמוכות 

ולה מול הממשלה ומול לפעול בשיתוף פעכדי  בגליל המזרחיפורום ראשי הרשויות את 

, אחריםפעל גם בתחומים פורום ה. ת פיתוח כלכלי ואזורייקידום של אסטרטגילתורמים 

 (. 2009פקולטה לרפואה בצפת ) פתיחתקידום הבולט שבהם היה ו

ראש עיריית הוביל ויזם  והקמתאת  .מערביגליל  –הראשון האזורי האשכול הוקם  2009בשנת 

 25.השלטון המקומימרכז  ראש-שביועת שימש גם השלמה בוחבוט, שבאותה תרשיחא -מעלות

ובהמשך הרחיב משרד הפנים כפיילוט, אימץ אותו בשלב הראשון  .עירוניהאשכול הוקם כתאגיד 

. בשנת תחומי-כמסגרות חדשניות לפיתוח אזורי רב אשכולות בפריפריהאת הפיילוט והקים עוד 

מכון אלכא למנהיגות ובתוכו הג'וינט )משרד הפנים, משרד האוצר ובין שיתוף פעולה החל  2012

קן הזדמנות לתבכך ראה  הפנים משרדפיתוח מודל האשכולות האזוריים בישראל. שם לוממשל( 

, מתמודדות איתם הרשויות המקומיותשמערכת השלטון המקומי ולתת מענה לאתגרים ב םכשלי

ראה הזדמנות  האוצר משרד; 2003-הניסיון הכושל של איחוד הרשויות בנוכח לבייחוד 

תה בכך הזדמנות לפיתוח חברתי, כלכלי יהי אלכא מכוןמבחינת  ;להתייעלות ולחיסכון כלכלי

  26.ואסטרטגי

פריפריה. קול קורא הראשון להקמת חמישה אשכולות ברשויות המקומיות בההופץ  2012בשנת 

כנית פיילוט של וחמישה אשכולות לת 2013מתוכן נבחרו בשנת וקורא, התשע יוזמות נענו לקול 

קידם משרד הפנים  2016-כפי שיפורט בפרק המעמד המשפטי של הרשויות, ב 27חמש שנים.

 של האשכולות.  משפטיהמעמד הלעיגון תיקון חקיקה 

אשכולות. עוד קול קורא נוסף לרשויות המקומיות להקמה של ביצא משרד הפנים  2017שנת ב

את במשרד הפנים הוחלט לאשר ו 28,רשויות מקומיות 93בקשות לאשכולות מטעם  14התקבלו 

 קיימים היום. כבר ; חמישה מהם אשכולות חדשיםשמונה הקמתם של 

                                                                    
 .2019ביולי  10, כניסה: התפתחות היסטורית של האשכולותמשרד הפנים, מינהל הפיתוח,  25
וקס, המלווה את תהליכי פיתוח האשכולות במרכז לשלטון מקומי ופיתוח אזורי במכון אלכא למנהיגות -נעה בהיר 26

 . 2019ביוני  30חת טלפון, וממשל בג'וינט, שי
 שם. 27
ביולי  9, מינהל הפיתוח במשרד הפנים, שיחת טלפון, מנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומימריה ג'יריס,  28

2019. 

האשכולות האזוריים 
הוקמו בפריפריה 

כמסגרות חדשניות 
-לפיתוח אזורי רב

תחומי. משרד הפנים 
ראה באשכולות  
הזדמנות לתקן 

כשלים במערכת 
השלטון המקומי  

ולתת מענה לאתגרים 
שהרשויות המקומיות 

 מתמודדות איתם
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 .ות בעולםתפיסת האזוריות לא הומצאה בישראל, והתפתחה זה מכבר במדינות רביצוין כי 

למשאבים משופרת גישה  ,יעילות תקציבית וחיסכון כספיהם יתרונות ה .למשל שבדיה וצרפת

תכנון וביצוע ברמה השלטון המרכזי ויכולת  מול המיקוח כושר שיפור ,ולשירותים חדשים

 המרכזי השלטון מול וסמכויותיו בה המקומי השלטון אופי, המדינה גודלש מובן 29האזורית.

 .האזורית התפיסה של הפיתוח אופן על משפיעים

 האשכולות  .3
משפטי( המוקם המעמד להלן בפרק על ה)ראו  30איגוד ערים מיוחד אאשכול רשויות מקומיות הו

האשכול  31.בובין הרשויות המקומיות החברות  פעולהלקדם שיתוף פיתוח אזורי וכדי לעודד 

פוטנציאל הטמונים בתועלת ומתוך הכרה במבוסס על התאגדות וולונטרית של רשויות סמוכות 

כדי לשפר  קדם ראייה אזורית כוללת במגוון נושאיםלולאגם משאבים חוברות ומשותפת בעבודה 

 32.ןאת איכות החיים של תושביה

  33 :מטרות כמה האזוריים לאשכולות

 ;ייעול אספקת שירותים מוניציפליים על ידי איגום משאבים וניצול היתרון לגודל .א

 ;הנגשת שירותים חדשים ומותאמים על ידי השגת ספי כניסה אזוריים .ב

  ;ניהול אזורי של תחומים מרחביים וחוצי גבולות מוניציפליים .ג

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

 חברתיים וסביבתיים. 

חיזוק הלכידות האזורית באמצעות חתירה כגון מטרות משנה יש , לאשכולות ומטרות אלנוסף על 

  34לצמצום פערים וטיפוח מרחב החיים המשותפים בין הקהילות והרשויות.

 המעמד המשפטי 3.1
בעלות הרשויות המקומיות החברות ב יםעירוני יםכתאגידהוקמו , האשכולות האזוריים חילהלכת

ממנהל ועד מנהל )דירקטוריון( אשר הורכב היה אשכול למשפטית ה. מתוקף ההתאגדות בהם

                                                                    
29 OECD Multi Level Governance Studies, Making Decentralization Work, a Handbook for Policy 

Makers, 2019.  
וד ערים הוא איגוד של רשויות מקומיות סמוכות זו , איג1955–תשט"והבחוק איגוד ערים, על פי סעיף ההגדרות  30

לזו, אף אם אינן גובלות זו בזו. איגוד ערים מהווה תאגיד, ובמסגרת סמכויותיו הוא רשאי להתקשר בחוזים, לרכוש 
 נכסים, להחזיק בהם ולהעבירם, לתבוע ולהיתבע ולעשות כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיו. 

, והנחיות להקמת והפעלת איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיותנהלים משרד הפנים, האגף לפיתוח כלכלי,  31
 .2017מאי 

 .2018משרד הפנים, אשכולות אזוריים: שיתופי פעולה מוניציפליים, אוגוסט  32
, מינהל הפיתוח במשרד הפנים, תשובה על בקשת מנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומימריה ג'יריס,  33

 .2019במאי  28דע של הכנסת, מידע של מרכז המחקר והמי
 שם.  34

אשכול רשויות  
מקומיות מבוסס על  
התאגדות וולונטרית  

של רשויות סמוכות  
מתוך הכרה בתועלת 

ובפוטנציאל הטמונים  
 בעבודה משותפת
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מראשי רשויות בלבד, ופעילותו התבססה על תקנון המסדיר את מערכת היחסים בין כללי ו

הדירקטוריון, גובה דמי החבר, חלוקת המניות, דרכי הכניסה והיציאה  הרשויות החברות בו: הרכב

להיקשר בחוזים, להעסיק עובדים רשאי כתאגיד עירוני היה האשכול  35מההסדר וכדומה.

פעל כמעט ללא הכוונה ופיקוח הוא סמכויות סטטוטוריות ולא היו לו ולפרסם מכרזים, אולם 

   36ממשלתיים.

של האשכולות במעמד של תאגיד עירוני לפעילותם שנים הראשונות סיון שהצטבר במן הני

עליהם מעמד סטטוטורי יקל , משום שמעמדם המשפטי להסדיר בחקיקה אתצורך הסתבר שיש 

)לרבות סמכויות  מהרשויות לאשכולל סמכויות ילהאציאפשר להם ב ממשלתי, יתקצלקבל 

שימור כן יסייע בריכת מכרזים משותפים ומכרזי מדף, ועיאפשר אכיפה וסמכויות סטטוטוריות(, 

  37תחומי וולונטרי.-הייחודיות של האשכול כגוף אזורי רב

 חוק איגודי ערים, למעמדם המשפטי של האשכולות בתיקון עוגן  2016בשנת 

בתיקון "איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות". ואשכול רשויות הוגדר  1955,38–התשט"ו

 וולונטריתייעשו על פי יוזמה הקמת האשכול והגדרת תחומי פעילותו שעיקרון הזה הודגש 

נתונה  פרישה מהאשכולההחלטה על הצטרפות לאשכול או  ,בכלל זה 39;של הרשויות עצמן

לרשויות. יצוין כי שר הפנים יכול לכפות פרישה של רשות מקומית מסוימת לבקשת מועצת 

 כי אותה רשות פוגעת בניהול התקין של האשכול. האשכול אם השתכנע 

(, איגוד "הצו המקים"לחוק שר הפנים רשאי להקים, בצו שיפורסם ברשומות ) 1ד17על פי סעיף 

: הרשויות אלהבין היתר הסוגיות היפורטו ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות. בצו המקים 

ו של האיגוד; מספר נציגיה של כל המקומיות המתאגדות; תחום האיגוד; תפקידיו וסמכויותי

רשות מקומית במועצה; תקופת כהונתה של המועצה ותקופת כהונתם של חבריה; תפקידיהם 

 40להקמת אשכול רשויות גליל מערבי וסמכויותיהם של המועצה וחבריה. למשל, בצו איגוד ערים

כניות ותשל וביצוע  הכדלקמן: ליזום ולקדם פעולות לצורך הכנמוגדרים תפקידי האשכול 

לפיתוח אזורי ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות החברות באשכול, בתחומים שעליהם 

 תחליט מועצת האשכול. 

                                                                    
 . 2019ביולי  3, כניסה: אשכולות אזורייםאתר מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל,  35
דוח מחקר: רפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה, יעל עבאדה, דבורה שמואלי ונורית קליאוט, החוג לגיאוג 36

 . 2018, פברואר שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות, צורות ומבנים חדשים
, מינהל הפיתוח במשרד הפנים, תשובה על בקשת מנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומימריה ג'יריס,  37

 .2019במאי  28מידע של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 
 .1955–חוק איגודי ערים, התשט"ול 1פרק א' 38
 .2019במאי  13, כניסה: אשכולות אזוריים בישראל מינהל הפיתוח במשרד הפנים, 39
 .2018–צו איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(, התשע"ח 40

עוגן   2016בשנת 
מעמדם של  

האשכולות בתיקון 
לחוק איגודי ערים,  

, והם 1955–התשט"ו
קיבלו הגדרה חדשה: 

"איגוד ערים מסוג  
אשכול רשויות  

 מקומיות"
 

בתיקון החקיקה 
הודגש עקרון 

הוולונטריות, שלפיו 
הקמת האשכול  
והגדרת תחומי  

פעילותו ייעשו ביוזמה 
וולונטרית של 
 הרשויות עצמן
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, רשות מקומית החברה באשכול רשאית לאצול לאשכול מקיםסמכויות המפורטות בצו ההמלבד 

ילה לו שמועצת הרשות האצובלבד  ,מסמכותה או להטיל עליו תפקיד שהוטל עליה במקור

סמכות זו ומועצת האשכול אישרה את ההאצלה. אצילת תפקיד טעונה החלטה של מועצת 

החל  2018פברואר ב, הלדוגמ 41מבנה הארגוני(.פרק על ההאשכול ברוב חבריה )ראו פירוט ב

אופקים,  –באשכול  החברות רשויותהשירות וטרינרי מלא בחמש מ תתאשכול נגב מערבי ל

ארגון יסונים, לכידת כלבים משוטטים, מתן חובכלל זה  – ושדות נגב נתיבות, שדרות, מרחבים

  42מזון ופיקוח על עסקים המוכרים מזון מן החי.ימי אימוץ, בדיקת 

כדי מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה אל מרכז השלטון המקומי בישראל )להלן: מש"מ( 

בנוגע לתפיסת מקומם של האשכולות האזוריים במפת השלטון המקומי. לשמוע את עמדתו 

כללי של ברעיון הכי מש"מ תומך מתשובתו של איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה במש"מ, עולה 

למעמד המשפטי . מנגד, מש"מ מתנגד האשכולות כפי שצמח מלמטה למעלה באופן וולונטרי

שציין הסיבות אלה  43של האשכולות והפיכתם מתאגיד עירוני לאיגוד ערים כפי שקבוע בחוק.

 להתנגדות זו: 

קביעת האשכולות כאיגוד ערים תיצור מסלול עוקף לאיחוד רשויות. עולה חשש  .1

הנרחבות של האשכולות ומכך שאלה יחליפו את שיקול הדעת של הרשויות מהסמכויות 

כי עם השנים האשכולות מרכז השלטון המקומי חושש  ,החברות בהם. במילים אחרות

 יהפכו לרובד שלטוני חדש ולפלטפורמה שתייתר רשויות מקומיות רבות. 

פעולה שיתוף קדם ל יומנגנון הפעילות של איגוד הערים מסורבל וביורוקרטי ויקשה על .2

 רמת השירותים הניתנים לתושבים. בפגע הדבר יבין הרשויות המקומיות. 

דבר עלול והולא לרשות המקומית,  ,ל לאיגוד העריםוחברי המועצה מחויבים קודם כ .3

נוצר ליצור ניגוד עניינים בין טובת האשכול ובין טובת הרשות המקומית. מצב זה לא היה 

 ד של תאגיד עירוני. ם האשכול היה נותר במעמא

של כמה היבטים הוראות החוק משאירות בידי שר הפנים סמכויות להתערב ב .4

וכן בנושאי העיסוק של  ,צירוף ופרישה של רשויות מהאשכול(למשל ההתאגדות )

 אשר הודגש בלשון החוק.  ,על אף האופי הוולונטרי של האשכולות ,האשכול

מנהלת אגף מש"מ. לדברי מריה ג'יריס, עמדת  לעמשרד הפנים תגובת ביקשנו לקבל את 

לא הבנה מ יםנובע מות של מש"חששה, שבמשרד הפנים פיתוח אזוריות בשלטון המקומי

במסגרתו עוגן בחוק ש ,מתאגיד לאיגודוהפיכתם מהלך אסדרת האשכולות מספקת של 

                                                                    
 .   כאןלפירוט התהליך הטכני של הקמת האשכול, מטופס הבקשה ועד למתן האישור, ראו  41
 . 2019ותוכנית עבודה של שנת  2018אשכול רשויות נגב מערבי, סיכום שנת  42
 .2019במאי  29השלטון המקומי, תשובה על בקשת מידע של מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה במרכז 43

מרכז השלטון  
המקומי )מש"מ(  

מביע תמיכה ברעיון  
הכללי של האשכולות  

כפי שצמח מלמטה 
למעלה באופן  
וולונטרי, אולם 

מתנגד לאופן שבו  
 עוגן מעמדם

המשפטי בחוק 
רים מסוג כאיגוד ע

 אשכול
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המקומיות שמירת האוטונומיה של הרשויות מעמד האשכול והרשויות החברות בו, לרבות 

 44.בעבודה מול האשכול הוחופש הבחיר

 המבנה הארגוני  3.2
 45:המבנה הארגוני של האשכול

גוף סטטוטורי שבידיו נתונים התפקידים והסמכויות של האשכול. בראש  – האשכול מועצת

ראשי הרשויות החברות באשכול חברים מועצה ב. ראש שהמועצה בוחרת-שבהמועצה מכהן יו

מכלל חברי  50%לפחות , יהיה מקצועי מועצההאופי כדי  שרים ברשויות. ועובדים מקצועיים בכי

עובדים מקצועיים ברשויות. יצוין כי תיתכן תחלופה של נציגים במועצה, צריכים להיות המועצה 

לאפשר השתתפות פעילה של ראשי הרשויות ובעלי התפקידים הבכירים במועצת האשכול. כדי 

 תקופת כהונתה של מועצה הוא ארבע שנים או עד מינוי מועצה חדשה. 

מביאות לשינוי , היבחרם של ראשי רשויות חדשיםעיקר מטבע הדברים, בחירות מוניציפליות, וב

. עם זאת, משיחות עם מנכ"לי האשכולות והלותלהשפיע על התנ ההרכב מועצת האשכול ועשוי

( כמעט לא היו שינויים 2018בשנה האחרונה )לאחר הבחירות המוניציפליות באוקטובר עלה כי 

הרשויות ות של על אף השינויים שחלו בהרכבי המועצמשמעותיים בהתנהלות האשכולות, 

  החברות בהם.

תחומי על פי  ההדרגה בהצוות נבנ .האשכול וצוותהאשכול "ל מנכ יםמתחת למועצה פועל

קשת התחומים תלוי בגודל הצוות  כך, הפעילות אשר נבחרים לטיפול במסגרת האשכול.

 . באשכול המטופלים

החלטות משותפות שמטרתן הנחיית שתפקידו לקבל  ,רשויות ראשי פורוםנוסף על כך פועל 

והוא מושתת על  ,מעמד סטטוטורילפורום זה אין מועצת האשכול, להבדיל מ. ווהכוונתהאשכול 

יחסי אמון ושותפות בין ראשי הרשויות. הפורום עוסק בהתוויית האסטרטגיה האזורית וקביעת 

 יםאתגרים ודילמות אשר עוללהתמודדות עם פלטפורמה שמש ומ ,יעדים לקידום האשכול

 ברשויות האשכול. 

אשי רשויות ובעלי מקצוע רשחברים בהם  אזוריים אסטרטגיים פורומיםכמה יש מעבר לכך 

 נוספים נציגים עם פעולה בשיתוף ,זאתהעוסקים בתחומי הפעילות המרכזיים שהאשכול מקדם. 

אקדמיה, מחוזות ממשלתיים ועוד. יצוין העסקי, המגזר המגזר שלישי, ארגוני : שונים ממגזרים

 . מולקידוהדבר מסייע ו ,רוב בראש כל פורום עומד ראש רשות המחויב לתחוםפי  לעכי 

                                                                    
 . 2019באוגוסט  8, מינהל הפיתוח במשרד הפנים, מכתב בדוא"ל, מנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומימריה ג'יריס,  44
 . 2019ביולי  29, כניסה: מהו אשכול? מנגנון ניהול האשכולמינהל הפיתוח במשרד הפנים,  45
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 תהליך הגשת הבקשה להקמת אשכול  3.3
בקשה פרסם האגף לפיתוח כלכלי במשרד הפנים "נוהל בדיקת ואישור  2017בספטמבר 

בנוהל מפורטים השלבים בבדיקת בקשה  46".להקמת איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות

 רשויות מקומיות אשר מעוניינות להקים אשכול משותף.  מגישות ש

בקשה בהרשויות המבקשות להתאגד. של נוהל השלב הראשון הוא הגשת בקשה משותפת הלפי 

הרשויות המבקשות להקים את האשכול, מצע אסטרטגי ראשי כל בחתימת מכתב פנייה ייכללו 

פעולה בין הרשויות, מיפוי של שיתופי ושיתוף חזון ראשוני לפיתוח אזורי ובו לפעילות האשכול )

אזור אשר ישמשו מנוף לפעילות האשכול הפעולה קודמים, נכסים ועוגנים מרכזיים ברשויות 

יים לפעילות אזורית ולשיתופי פעולה התחומים האסטרטגיים המרכזפירוט ופיתוח אזורי ו

לאחר הגשת הבקשה במסגרת האשכול( וטופס בקשה להקמת איגוד ערים מסוג אשכול. 

כדי לבחון האגף לפיתוח כלכלי במשרד הפנים מטעם מתקיימת בדיקה מקצועית מקדימה 

 סף וגיבוש חוות דעת מקצועית לקראת דיון בוועדה )ראו בהמשך(. העמידה בתנאי 

  :האשכולות להקמת נקבעו אשר הסף תנאי

ראשי הרשויות פחות רשויות, אבל או  ,רשויות לפחותיהיו שש אשכול המוצע ב: גודל .1

 50,000 יהיו אשכול המוצעבנכונות לצרף רשויות נוספות. כמו כן,  מביעיםהמבקשות 

 תושבים לפחות. 

מגוון סוגי רשויות ומגזרים מבחינת מעמד מוניציפלי, וצע יש באשכול המ :הטרוגניות .2

 כלכלי וכדומה. מצב הרכב אוכלוסייה, 

לכך באשכול המוצע מתקיים רצף גיאוגרפי בין הרשויות המבקשות. חריג  :רצף גיאוגרפי .3

אולם  הצטרפות רשויות במרחב האשכול-איבשל חלקי  גיאוגרפיה רצףהשבו מצב הוא 

אינם הרשויות שהצטרפו  בין גושיהמרחקים טרפו בעתיד, ויצשהן היתכנות גבוהה יש 

 ק"מ.  15עולים על 

נהל הפיתוח במשרד יבמש מנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומי, ג'יריסמריה  לדברי

גם אשכולות אשר אינם נבחנים ו ,העמידה בתנאי הסףשת ייש גמישות מסוימת בדרהפנים, 

  47.במלואםעומדים בתנאי הסף 

חוות דעת מקצועית של האגף לפיתוח כלכלי במשרד הפנים בשלב הבא של הבדיקה מגובשת 

על ידי חברה חוות הדעת נכתבת פעמים רבות הקמת האשכול וסיכויי ההצלחה שלו. דבר ב

למשל את חוות הדעת על הקמת אשכול שורק דרומי כתבה  חוץ.-חיצונית בתהליך של מיקור

: נתונים אובייקטיבים ואפיון הטרוגניות אלהנושאים העוסקת בוהיא  ,חברת "אורבניקס בע"מ"

                                                                    
ול רשויות נוהל בדיקת ואישור בקשה להקמת איגוד ערים מסוג אשכהאגף לפיתוח כלכלי במשרד הפנים,  46

 . 2017, ספטמבר מקומיות
ביולי  17, מינהל הפיתוח במשרד הפנים, שיחת טלפון, מנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומימריה ג'יריס,  47

2019. 

הגשת בקשה למשרד  
הפנים להקמת 

אשכול כרוכה  
בעמידה בכמה תנאי  

 הנוגעיםסף 
של גודל,    לפרמטרים

הטרוגניות מגזרית  
בין   גיאוגרפי ורצף

הרשויות המבקשות 
 להתאגד
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האשכול לפי חלוקה מגזרית וסוגי רשויות; הערכת עוצמת האשכול על פי נתוני ההון האנושי 

בעלי שהם לכל רשות בנפרד ולכלל האשכול; מיפוי הנכסים האזוריים  –והחוסן הכלכלי 

עוד(; הצעה ראשונית לתכנון אזורי ולתכנון פוטנציאל )תשתיות, משאבי טבע, מוקדי תיירות ו

 48שיתופי פעולה.

כל רשות מקומית הנוגעת בה ש ,ועדת חקירה מטעם שר הפניםבוהבקשה נדונה  נוסף על כך

 להשמיע את עמדתה. ועדה זו בוחנת שלושה נושאים: יכולה בדבר 

, יהסיהאוכלוהרכב הרכב האשכול המוצע )בין היתר גודל האשכול, תמהיל הרשויות ו -

  ;ומרחקים(רציפות גיאוגרפית עוצמת הרשויות, 

  ;בשלות ארגונית ונכונות הרשויות לעבוד במסגרת משותפת -

 ,כנית האשכולותוהעל של ת-האשכול במימוש מטרות ה שלהצלחה יפוטנציאל וסיכויה -

התייעלות כלכלית, השבחת השירות לתושב, צמצום פערים ופיתוח אזורי. ובכלל זה 

 לבדוקברור מהם הכלים העומדים לרשות הוועדה בבואה  לאבהקשר זה יצוין כי 

 פרמטרים. הלפחות חלק מ להעריךו

מועצות הרשויות המבקשות להתאגד( ה של מליאה)למשל המצאת אישורי כמה הליכים לאחר 

המלצה להקמת האשכול לפי ההרכב  היותעשויות לאשר  ,הוועדה מגבשת את המלצותיה

תנאים שיתקיימו השהיית הקמת האשכול עד המלצה על שינוי ההרכב, ללצה המשהוגש, 

לשר נמסרות סופו של דבר המלצות הוועדה בהקמת האשכול ועוד. -נוספים, המלצה על אי

 ולחתום על הצו המקים. את הקמת האשכול עם שר האוצר אם לאשר והוא בוחן  ,הפנים

 14הוגשו עקבותיו ב 49אזוריים. אשכולותלהקמת ני שפורסם קול קורא  2017שנת ב ,כאמור

מהאשכולות שאושרו חמישה אשכולות כבר אשכולות. שמונה ל אושרה הקמתם שו ,בקשות

של הקמה הומלץ על  ;נרת והעמקים, הגליל והעמקים, המפרץ, השרון ושורק דרומי(י)הכ הוקמו

משום שחסרים אישורי לא הוקמו הם ( אולם )חוף הכרמל וואדי עארהשני אשכולות נוספים 

עוכבה  –באזור יהודה ושומרון  –נוסף  הקמתו של אשכול ;תוהבחירות המוניציפליבשל רשויות ו

מנהלת מריה ג'יריס,  לדברי (.לאחרונה ההושלמהיא עד להשלמת החקיקה הדרושה לשם כך )

 אזורייםאשכולות כמה להקמת שבמשרד הפנים, הסירוב  אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומי

בדיקה ואישור בקשות להקמת איגוד ערים מסוג "נוהל תנאי הסף הקבועים בעמידה ב-מאי נבע

                                                                    
 . 2017באוקטובר  31, אשכול שורק דרומיחוות דעת מקצועית בעניין הבקשה להקמת ראו   48
 רשויות אשכול של והפעלה בהקמה לסיוע קורא קולהאגף לפיתוח כלכלי,  –משרד הפנים, המינהל לשלטון מקומי  49

 . 2017, מאי מקומיות
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גודל מינימלי של דרישה ל בין היתריש נוהל זה, כפי שפורט לעיל, ב 50."אשכול רשויות מקומיות

 לדברי אופק פיתוח אזורי רוחבי. והיעדר יםנושאגיוון  ,רצף גיאוגרפיהאשכול, הטרוגניות מגזרית, 

לקבלת אישור בכפוף  ,למשרד הפנים אין מדיניות לסרב להקמת אשכולותאף ש ,מריה ג'יריס

לא יוקם אשכול ללא  ואף שיש גמישות מסוימת בבחינת העמידה בדרישות הסף, ,מהרשויות

  51פוטנציאל קיימות.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה למשרד הפנים בבקשה לקבל את רשימת הבקשות 

להקמת אשכול אשר נדחו. להלן טבלה המסכמת את שמות האשכולות הללו והרשויות אשר 

  ביקשו להתאגד במסגרתם.

 52דחה משרד הפניםש: הבקשות להקמת אשכולות 2טבלה 

 הרשויות הכלולות בבקשה להקמה שם האשכול

-אללית את טבעון, דילית, נשר, קריייקנעם ע הר כרמל

 , כעביה אכרמל, עוספי

 53ת עקרון, מזכרת בתיה, ברנריקרי יהודהמטה 

 עיריית נתניה, לב השרון  לב השרון –נתניה 

קריית ים, קריית ביאליק, קריית אתא, רכסים,  אשכול קריות

 מכסור-שפרעם, ביר אל

 חברון, גוש עציון-אפרת, קריית ארבע ללא שם

"אשכול רשויות לסיוע הדדי : נוסף על האשכולות שבטבלה שני אשכולות הגישו בקשה להקמה 

אזורי -לע"אשכול  ;בעת חירום" )הרשויות החתומות הן הרצליה, רמת השרון וכפר שמריהו(

אשכולות  ,דיגיטלי" )הרשויות החתומות הן אשדוד, נתניה ורעננה(. כאמור, לדברי מריה ג'יריס

 . נוהלעמידתם בתנאי הסף הקבועים ב-בשל איית לו קיבלו תשובה שליאל

                                                                    
נוהל בדיקת ואישור בקשה להקמת איגוד ערים מסוג אשכול רשויות האגף לפיתוח כלכלי במשרד הפנים,  50

 .2017, ספטמבר מקומיות
 8מכתב בדוא"ל, , מינהל הפיתוח במשרד הפנים, מנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומימריה ג'יריס,  51

 .2019באוגוסט 
שלומי מירון, תיאום ומעקב אשכולות אזוריים באגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומי שבמשרד הפנים, מכתב  52

 .2019באוגוסט  13בדוא"ל, 
בבקשה להקמת האשכול צוין כי נוסף על שלוש הרשויות החתומות על הבקשה יש רשויות אשר עתידות להעביר  53

 משך. את חתימתן בה
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 נתונים כלליים –ולות האזוריים האשכ 3.4
נגב  – 2017–2013הוקמו בשנים ראשונים ה תחמש .אשכולות אזורייםעשרה בישראל יש היום 

חדשים הוקמו אשכולות מזרחי, נגב מערבי, גליל מזרחי, גליל מערבי ובית הכרם הגלילי; חמישה 

 תעשרב 54שורק דרומי.ו נרת והעמקים, הגליל והעמקים, המפרץ, השרוןיהכ – 2018בשנת 

אשכולות שלושה  55מחצית הרשויות המקומיות בארץ.כאלה מאוגדות היום האשכולות ה

רה. להלן תוצג אואדי ע-, אזור הכרמל ומרחב עירוןהודה ושומרון: יכבר אושרו אולם טרם הוקמו

 פריסתם של האשכולות הקיימים על פני מפה.

 56: האשכולות האזוריים בישראל על פני מפה5תרשים 

 

                                                                    
 .2019במאי  22, כניסה: אשכולות אזורייםמינהל הפיתוח במשרד הפנים,  54
 . 9201במאי  13, כניסה: אשכולות אזוריים בישראל מינהל הפיתוח במשרד הפנים, 55
 גרפיקה במחלקת הדפוס של הכנסת. -את המפה הכין עמי זילברמן, ראש תחום גרפיקה ממוחשבת ואינפו 56

היום קיימים בישראל  
עשרה אשכולות 
אזוריים. חמשת  

הראשונים הוקמו 
  2017–2013בשנים 

וחמישה הוקמו בשנת  
.  בעשרת 2018

האשכולות האלה, 
תר מאוגדות היום יו

ממחצית הרשויות 
 המקומיות בארץ
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האשכול הקטן  בפריפריה הגיאוגרפית.הם האשכולות  תעשרמתוך  שמונהמפה, מוצג בכפי ש

קמ"ר( והאשכול הגדול ביותר הוא אשכול נגב  64)המפרץ הוא אשכול  וביותר מבחינת שטח

 שורק דרומיהוא מבחינת היקף האוכלוסייה קמ"ר(. האשכול הקטן ביותר  8,610מזרחי )

אשכולות כלל הבנפש(.  364,800) הגליל והעמקיםוהאשכול הגדול ביותר הוא  (נפש 123,500)

להלן פילוח מגזרי של  מהאוכלוסייה במדינת ישראל.חמישית כ –נפש  1,865,700מתגוררים 

-ובחמשת האשכולות שקמו ב 2017–2013בשנים בחמשת האשכולות שקמו הרכבי האוכלוסייה 

בתחומן ראו נספח  תהיקף האוכלוסייה המתגוררשטחן ולרשימת הרשויות בכל אשכול, ) 2018

 .(א'

  2017-מעודכן ל עשרת האשכולות,ב: הרכב האוכלוסייה 6תרשים 

 

בתנאי הסף שקבע , כנדרש מבחינה מגזריתכל האשכולות מעורבים  ,בגרףכפי שאפשר לראות 

  57., חוץ מאשכול שורק דרומימשרד הפנים

 של האשכולות כלכלי-חברתידירוג הה 3.5
כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרג את הרשויות -המדד החברתיכאמור, 

הרשויות  תגוררת בשטחן.כלכלית של האוכלוסייה המ-המקומיות בישראל לפי הרמה החברתית

את הרמה  – 10-כלכלית הנמוכה ביותר ו-מציין את הרמה החברתית 1 :מסווגות לקבוצות

 58הגבוהה ביותר.

                                                                    
מתושבי הרשויות המקומיות  %97לפי חוות דעת מקצועית שנכתבה להערכת הפוטנציאל של אשכול שורק דרומי,  57

ה אף שהוא אינו עומד בתנאי הכלולות באשכול הם יהודים והיתר נוצרים ומוסלמים. הקמת האשכול התאפשר
 הסף בזכות גמישות מסוימת שהפעיל משרד הפנים בבואו לבחון את העמידה בתנאי סף.

כלכלית -החברתית הרמה לפי וסיווגן גיאוגרפיות יחידות אפיוןהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת:  58
 . 2018בנובמבר  28, 2015 בשנת האוכלוסייה של
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אף שברוב האשכולות  
יש רוב גדול  

לאוכלוסייה היהודית, 
גם לרשויות הערביות 

חשוב  יש חלק 
 בהרכבן
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בפני  כגופים האזוריים האשכולותשל כלכלי -חברתיהמצב השל דירוג רשמי ואחיד  אין כיום

מדד ". במשרד הפנים פותח שונה באופן האשכולות את מדרגים שונים גופיםלכן ועצמם, 

המענק השוטף סכום לחשב את ההקצאה של תקציבי המשרד, ובעיקר את כדי  "אשכולותה

: מדד אלהלאשכולות )ראו בהמשך(. מדד זה נקבע על ידי שקלול הפרמטרים ה שולםהמ

, (30% :)משקל מדד פריפריאליות של הרשויות הכלולות באשכולו( 50% :)משקל כלכלי-חברתי

מרכז המחקר והמידע . (10% :)משקל התושבים פרומס (10% :)משקלבאשכול מספר הרשויות 

. את הדירוג של האשכולות על פי מדד זהשל הכנסת פנה למשרד הפנים בבקשה לקבל 

. )הגבוה ביותר( לג' )הנמוך ביותר( בין א'שמדורגים על סולם הם מהתשובה שהתקבלה עולה כי 

  59א'.בדרגה  –ר האשכולות שאו, מדורגים בדרגה ב' שורק דרומיאשכול יום אשכול השרון וכ

מהם פועל לפי כל אחד ו על פי מדד זה מדרגים את האשכולות אינםאחרים שרדי ממשלה מ

 קריטריונים משלו. 

–2013שהוקמו בשנים  המנכ"לים של חמשת האשכולותמשיחות עם  ,אשר לאשכולות עצמם

מדרגים את עצמם אחרת. יש אשכולות אשר בשיטה כל אשכול מדרג את עצמו עולה ש 2017

מדרגים את ויש אשכולות אשר הרשויות בהם של כלכלי -חברתישל הדירוג הממוצע פשוט לפי 

 בחשבון גם משקל האוכלוסייה בכל רשות. שמובא בו  ,ממוצע משוקללעצמם לפי 

 שלכלכלי -חברתידירוג השיטת החוסר האחידות בין האשכולות ובין משרדי הממשלה ב

המדדים הרלוונטיים לפי בהרכבת מאפשר למשרדי הממשלה גמישות מסוימת האשכולות 

עולה  ,מנגד .לקדםרוצה אשכול וכל משרד כל שהמטרות שבאחריותם והשונים תחומי הטיפול 

על בסיס אילו והם יודעים מול האשכולות עצמם בשקיפות נעשה דירוג האשכולות השאלה אם 

 פרסם. תיצוין שדירוג האשכולות לפי המדד אינו מפרמטרים אלה נמדדים. 

נהל הפיתוח במשרד יבמש מנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומיג'יריס, לדברי מריה 

יתחיל, בשיתוף  הפניםשמשרד תכן י, ישנים אחדות אשכולות כבר פועליםעתה, משה, הפנים

 לשימושם של ד רשמי ואחיד לאשכולותדמשל בתהליך גיבוש , שכה המרכזית לסטטיסטיקההל

   60.אחריםכלל משרדי הממשלה וגופים 

 תחומי הטיפול באשכולות  3.6
האשכולות האזוריים נועדו להוות פלטפורמה עבור הרשויות המקומיות לשיתוף פעולה כאמור, 

מכוח יתרון  ,סביבתיו חברתי, ולפעולה משותפת למען פיתוח כלכלילשם אספקת שירותים 

 אלומטרות מהגודל ומתוך ראייה אזורית משותפת. בחירת תחומי הטיפול של האשכולות נגזרת 

 כניות אסטרטגיות ועבודות מטה, הפעלת שירותים משותפים ופרויקטים אזוריים. והכנת ת –

                                                                    
תיאום ומעקב אשכולות אזוריים באגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומי שבמשרד הפנים, מכתב  שלומי מירון, 59

 . 2019באוגוסט  13בדוא"ל, 
ביולי  9, מינהל הפיתוח במשרד הפנים, שיחת טלפון, מנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומימריה ג'יריס,  60

2019 . 

כיום אין דירוג רשמי  
ואחיד הבודק את 

-המצב החברתי
כלכלי של האשכולות  

האזוריים כגופים בפני 
עצמם, ולכן גופים  

שונים, ובהם משרדי  
, מדרגים את  ממשלה

האשכולות באופן  
 שונה
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מלמטה  – כיווני-נעשית בתהליך דו כי בפועל בחירת תחומי הפעילות של האשכולנראה 

 :למעלה ומלמעלה למטה

הפרויקטים והשירותים הספציפיים  זה כללוב ,מלמטה למעלה הטיפול תחומי בחירת .א

, שיטות ההפעלה של השירותים והפרויקטים ורמת המעורבות האשכול יגבש או יספקש

בהפעלתם, נעשית בתהליכי קבלת החלטות משותפים בין הרשויות  של האשכול

 רמת הזהות ובהםמושפעים ממגוון גורמים,  ושיתופי פעולה אל 61החברות באשכול.

אופי ו משקעים שהותירובאינטרסים, היסטוריית שיתופי הפעולה וההישגים או ה

רשות מחליטה לעצמה באופן וולונטרי לאיזה תחום  כל 62המנהיגים המעורבים.

אשכול הלא בכל תחום טיפול של )כלומר,  בו עוסק האשכול ברצונה להצטרףשטיפול 

 .(כלולות כל הרשויות החברות בו

נעשה  כיצדמרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה למנכ"לי האשכולות כדי להבין 

 .אשכול יטפלהבהם שהתחומים כדי לקבוע את  התושבים צורכישל איתור התהליך 

אלא נשען בעיקר על ות בכך ישירמהתשובות שהתקבלו עולה כי האשכול אינו מעורב 

הדבר  .מנהלי המחלקות המקצועיות ברשויותעושים ראשי הרשויות וזיהוי הצרכים ש

ות התפיסה שהרשויות המקומיות )גם הדרג הנבחר וגם הדרך המקצועי( מכירנשען על 

נורית צור רבינו, מנכ"לית אשכול  לדעת ,עם זאת 63בשטח.את הצרכים טוב יותר 

המרכזי בעבודת הם הקושי רכי התושבים וצה של הבנהאיתור וההגליל המזרחי, 

רכי התושבים באמצעות תהליכים ועמוק של צנעשה מיפוי כיום לא  לדבריה,האשכול. 

  64עם הנושא. כיצד להתמודדאשכול זה מושקעת מחשבה בולפחות  כגון שיתוף ציבור,

, וגם רווחהוסביבה הכגון איכות  תחומיםפורומים מקצועיים הפועלים ב ישנוסף על כך 

 רכי התושבים.וצנדונים בהם 

דעת החוות ב . כך,מלמעלה למטהתים בחירת תחומי הטיפול נעשית יכאמור, לע .ב

שנכתבת כאמור במסגרת , האשכולה של הצלחהלהערכת פוטנציאל  מקצועיתה

היכולים להיות רלוונטיים נכסים אזוריים  נבדקים גם ,בקשה להקמת אשכולהבדיקת 

, גם כמו כןכגון משאבי טבע ונוף ומוקדי תיירות עיקריים(. לתכנון אזורי ופיתוח כלכלי )

אם הם  משרדי ממשלה עשויים להצביע על תחומי טיפול רלוונטיים לאשכולות מסוימים

 . או קשיים בפעילותםהזדמנויות מזהים 

בשלב נתונה )כל אחת  קטגוריותכמה ל באשכולותשנבחרו  הטיפול תחומי את לסווגאפשר 

 ןתומכים לרשויות בעבודת םשירותים מוניציפליים סביבתיים, שירותי: (התכנון וביצוע שונ

                                                                    
  .תאריך ללא אשכול רשויות: מהו?, המקומי והשלטון המינהל לפיתוח אזורי מרכז – מפעם 61
  שם. 62
 . 2019במאי  16יעל רון, מנכ"לית אשכול גליל מערבי, שיחת טלפון,  63
 .2019באפריל  14רבינו, מנכ"לית אשכול גליל מזרחי, שיחת טלפון, -נורית צור 64

ים הנבחרים התחומ
ברמת  לטיפול 

האשכולות נשענים על 
תהליך איתור של  

צורכי התושבים  
שנעשה ברמת 

הרשויות המקומיות.  
שכולות אינם הא

 מעורבים בכך ישירות
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כלכלי הפיתוח ההשוטפת, שירותים בתחום החינוך, הרווחה והקהילה ושירותים בתחום 

  66.(האשכולות השונים ראו נספח ב'לרשימה מפורטת של נושאי הטיפול של ) 65אסטרטגיהו

 ברשויות הפסולת מערך לניהול אזורי שירותמטפלים בהם הם  אשכולותם שכל החומיהת

נזוס בין סקל להשיג קונ ככל הנראה. מתחדשות אנרגיות ושילוב אנרגטית והתייעלות

אורי פינטו, מנכ"ל לדברי אשר מקדמים יעילות כלכלית ותפעולית.  ,הרשויות על נושאים מסוג זה

בהם יש שהאשכולות על נושאים של פעילות התחילת בביסוס אשכול נגב מערבי, יש חשיבות 

האמון, טים מוצלחים תורמים לביסוס בהסתכלות קדימה, פרויקנזוס רחב בין הרשויות, שכן סקונ

והנכונות להתמודד עם נושאים מורכבים יותר שמאתגר  הרשויות עבור האשכול של הרלוונטיות

  67נזוס.סקונסביבם יותר לגייס 

 השיהוקמו חמ 2018, בשנת 2017–2013האשכולות שהוקמו בשנים  תחמשנוסף על כאמור, 

 שהם היות 68והעמקים, המפרץ, השרון ושורק דרומי.נרת יאשכולות חדשים: הגליל והעמקים, הכ

של מינוי הבחלקם אף טרם הושלם הליך ו, אלוחדשים, טרם נוצק תוכן לפעילותם של אשכולות 

 את לבחון יהיה ויצרו ,ולאשכולות איעסוק בהמסמך לא לפיכך, מנכ"ל האשכול על ידי המועצה. 

  .אחדות שנים בעוד פעילותם

 תקציב האשכולות 3.7
כמה גורמים: משרד הפנים, הרשויות המקומיות החברות באשכול, במקורו תקציב האשכולות 

 ים. שלושת הראשונביא פרטים על להלן נמשרדי ממשלה וגורמי פילנתרופיה. 

 משרד הפנים 3.7.1
 את מטרותיהם משרד הפנים מעמיד תקציבים ייעודייםהאשכולות האזוריים ו לקדם אתכדי 

בפעילותם השוטפת ובקידום ותכנון של פרויקטים  ,לתמיכה באשכולות בשלבי ההקמה שלהם

  69משותפים לרשויות החברות באשכולות.

 : כך נעשיתמשרד הפנים מהתקציב השנתי לאשכולות  חלוקת

: נועד לתמיכה בהוצאות הניהול השוטף של האשכול )הוצאות מענק שוטף לאשכולות -

שכר, הוצאות משרד, הפעלת פורומים וועדות וכדומה(. תקציב זה נועד להשלים את 

  . של האשכול ההשתתפות העצמית של הרשויות בתקציב השוטף

                                                                    
יתופי פעולה מוניציפליים, הצצה לפעילויות ופרויקטים אשכולות אזוריים: שמשרד הפנים, מינהל הפיתוח,  65

 . 2018, אוגוסט באשכולות
גזר לצד משרדי הממשלה יש עוד גורמים שמעורבים בכך, כגון חברות פרטיות, מוסדות אקדמיה ועמותות מ 66

 שלישי. אלה אינם כלולים בפירוט שבנספח ב'. 
 .2019במאי  12אורי פינטו, מנכ"ל אשכול נגב מערבי, פגישה,  67
  '.ב בנספח האוכלוסייה ונתוני אשכול בכל הכלולות הרשויות על פירוט ראו 68
 .2017בנובמבר  16, 2018–2017נוהל תקצוב אשכולות רשויות מקומיות לשנים משרד הפנים,  69

מרכיבים  כמה גורמים 
את תקציב 

האשכולות: משרד 
הפנים, הרשויות  

המקומיות החברות 
, משרדי  באשכול

ממשלה וגורמי  
 פילנתרופיה

תחומי הטיפול 
המשותפים לכלל  

האשכולות הם שירות 
אזורי לניהול מערך  
הפסולת והתייעלות  

אנרגטית ושילוב 
 אנרגיות מתחדשות
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לי על פי "המדד ק בין האשכולות הזכאים באופן דיפרנציאנחליצוין כי המענק השוטף 

הרשויות החברות של פרמטרים , המבוסס על שקלול כמה שהוזכר לעיללאשכולות" 

תושבים. הפר רשויות ומסה פר, מדד פריפריאליות, מסכלכלי-חברתיבאשכול: מדד 

 האשכול מענק שוטף גבוה יותר:יקבל ככל שהמדד נמוך יותר כך 

 

מדד האשכולות, שלו בדירוג על פי ההמענק השנתי לאשכול סכום : 3טבלה 

2017 70 

 המענק השנתיסכום  אשכולותהדרגה במדד 

 ש"ח 1,000,000 5-נמוך מ  –א' 

 ש"ח 800,000 7-ל 5בין  –ב' 

 ש"ח 500,000 7-גבוה מ –ג' 

שירותים ופרויקטים של : נועד לסיוע בתכנון וביסוס תקציב שירותים ופרויקטים אזוריים -

הקצאת התקציב לכל אשכול מבוססת על החלטת ועדת רשויות האשכול. למשותפים 

  71תקצוב האשכולות.

ואינם  ,לאשכולות הם תוספתייםמקצה  המשרדהתקציבים ש ,לפי משרד הפנים יצוין כי

עשויות להחליט הרשויות . באים על חשבון התקציבים המיועדים לרשויות המקומיות

 אשכול. לתקציבים שקיבלו קצות לה

 הרשויות המקומיות החברות באשכולות 3.7.2
השתתפות הרשויות בתקציב בתקצוב האשכול. שותפות משרד הפנים, גם הרשויות על נוסף 

מעצם חברותן באשכול, ללא קשר לתקצוב של פרויקטים ושירותים  תהשוטף של האשכול נקבע

. לצורך השתתפות בתקציב השוטף יבחרו להשתתף בהםהרשויות מפעיל ו האשכולשפיים ספצי

הנהלה של האשכולות נקבעים בכל אשכול דמי השתתפות כללית של הרשויות על בתקציב הו

 . פי מכסות שמועצת האשכול מטילה

מודל מומלץ לקביעת מכסות הרשויות בתקציב מציע  משרד הפנים המשרד שלבנוהל התקצוב 

של כל רשות ומוצע גובה  כלכלי-חברתיבחשבון המקדם המובא האשכול. במודל זה השוטף של 

ברירת המחדל בכל הנוגע לקביעת המכסה של הוא דירוג זה. מודל זה לפי ההפחתה בתשלום 

נוסחת חישוב אחרת משתמשים בש במודל זה וחרים שלא להשתמכל רשות. אשכולות אשר בו

  72משרד הפנים.מלגביית המכסות מהרשויות צריכות לקבל אישור 

                                                                    
 שם.  70
 .2018–2017נוהל תקצוב אשכולות רשויות מקומיות לשנים להרחבה על נושא התקצוב ראו:  71
 .2019ביולי  24, כניסה: נהלהיכול? תקציב שוטף וממהו אשמשרד הפנים, מינהל הפיתוח,  72

לפי משרד הפנים, 
התקציבים שהמשרד   
מקצה לאשכולות הם  

תוספתיים, ואינם  
באים על חשבון  

התקציבים המיועדים 
 המקומיות לרשויות
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באשכול לדוגמה, נקבע פר תושב.  מימון פרויקטים ספציפייםסכום ההשתתפות של כל רשות ב

 זה מעבירות לאשכול תקציב מעוניינות בשירותשהרשויות ו ,גליל מזרחי פועל פרויקט וטרינריה

 פר תושב. ש"ח  22של 

 אחריםמשרדי ממשלה  3.7.3
 הגשת בקשותבאמצעות עבור פרויקטים ושירותים ספציפיים ס תקציבים ילגייכולים האשכולות 

יש קולות קוראים ייעודיים לאשכולות תר על כן, . ימפרסמים משרדי הממשלהשלקולות קוראים 

הוכרזו האשכולות  2018באפריל  15מיום  3738בהחלטת ממשלה מס' כמו כן,  73האזוריים.

זו מאפשרת למשרדי הממשלה לקבוע קריטריונים החלטה  האזוריים כבעלי עדיפות לאומית.

   74.נקבעוש היעדים ובראיהוקמו על פי החוק לאשכולות למטרות שלשמן ייעודיות למתן הטבות 

 האשכולות עובד מולאשר  הממשלבולטת למשרד  ההוא דוגמ הסביבה להגנת משרדה

אנרגיות לקידום פינוי פסולת ול בעיקר ,בתחומי איכות הסביבה פרויקטים באמצעות מימון

של סיוע לאשכולות  המשרד להגנת הסביבההציע  7714קול קורא מס' בלמשל, מתחדשות. 

. התקציב 2019–2017רשויות בפריפריה להקמת תשתיות פסולת ועידוד המחזור לשנים 

קול הקורא היצוין כי על פי  75.ש"חמיליון  150עמיד במסגרת קול קורא זה הוא עד המשרד הש

מכספים המיועדים לרשויות קוזזו הכספים המועברים לאשכול לצורך פרויקטים אלו ישתכן יי

 . לצורך קידום המחזור

אגף העברת התקציב טעונה אישור של בתחומי טיפול אשר נתמכים על ידי משרדי הממשלה 

לדברי איתי טמקין, רכז תחום פנים ושלטון מקומי באגף  76התקציבים במשרד האוצר.

התקציבים, משרד האוצר מאשר את העברת התקציב הממשלתי לאשכול לאחר בחינת שני 

האם ניתן שירות חדש שלא  –על פי רוב רות הניתן לתושב )פרמטרים: חיסכון כלכלי ושיפור בשי

שכן מדובר  ,פשוטה יחסית , למשל,בחינת שני פרמטרים אלו בתחום הפסולת ניתן קודם לכן(.

המשרד מנם עד היום המשרד להגנת הסביבה היה ובהקשר זה ציין טמקין כי אבתחום מדיד. 

בתוכנית העבודה  לקדם אגף התקציביםבכוונת אך  המרכזי אשר העביר תקציבים לאשכולות,

למדוד אותם יותר מורכב אשר  ,התחומים של רווחה וחינוךגם את ברמת האשכולות  2020לשנת 

  שני הפרמטרים שצוינו לעיל. על פי 

וריים כאזורי האשכולות האז כמו קביעתמהלכים  ,ש"מל כלכלה במלדברי איתי חוטר, סמנכ"

גורמים  תמיכות ייעודיות לאשכולותהמציעים קולות קוראים ממשלתיים פרסום ועדיפות לאומית 

אשכול אולם ששייכות לרשויות של באשכול או חברות "ייבוש" של הרשויות המקומיות אשר אינן ל

לדבריו, מהלכים או אחרת לידי האשכול ויוצרים אפליה כלפיהם.  אתפעילות כז טרם העבירו

                                                                    
 .  כאןלמאגר החלטות ממשלה וקולות קוראים הרלוונטיים לאשכולות ראו  73
 . 2018באפריל  15, הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית, 3738החלטת ממשלה מס'  74
לאשכולות של רשויות בפריפריה לסיוע באיסוף ופינוי פסולת ועידוד  7714קול קורא מס' המשרד להגנת הסביבה,  75

 . 2019–2017לשנים  2 מחזור מס'
 אגף התקציבים במשרד האוצר אינו הגורם המאשר מעבר של תקציבים מהרשויות לאשכולות.  76

לטענת מש"מ, 
הגדרת האשכולות 

כאזורי עדיפות  
לאומית מביאה  

לחתירה תחת עקרון  
הוולונטריות של 

הצטרפות רשויות  
לאשכול, שכן בדרך זו  

תקציבים  נמנעים 
מרשויות שבוחרות 

 שלא להצטרף

עיגון  לענוסף 
מעמדם של  

האשכולות האזוריים 
הוגדרו   הםבחקיקה, 

גם בהחלטת ממשלה  
כבעלי עדיפות 

לאומית. החלטה זו 
מאפשרת למשרדי  

הממשלה לקבוע 
קריטריונים למתן 

הטבות לאשכולות 
לקידום המטרות 

 הוקמו שלשמן
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, שכן ולונטריות של הצטרפות רשויות מקומיות לאשכולתחת עקרון הולמעשה חותרים  כאלו

 . יימנעו ממנה תקציבים אלו –רשות שלא תצטרף לאשכול 

 פיקוח ובקרה על עבודת האשכולות  .4
מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה אל מנהל הפיתוח במשרד הפנים ואל מנכ"לי האשכולות 

אופן בהשוואה לייחוד ולות, בטיפול האשכשבתחומי כיצד מודדים ומעריכים את הבשאלה 

להבין בהקשר רחב יותר את האופן שבו האשכולות , כדי ברמת הרשויות המקומיותניהולם בעבר 

 שנקבעו הכמותיים יעדיםהעל  ,למשל ,שאלנו בתוך כךאת המטרות שלשמן הוקמו. ממלאים 

 המשמש הנתונים בסיסעל ו ביעדים העמידה בדיקת על מוניםמה הגורמיםעל , למדידה

  .הבדיקה לצורך

מצוינים יעדים כמותיים  2019כניות העבודה של משרד הפנים לשנת ויצוין כי בספר תבהקשר זה 

-ל 2018-ב 10-בהקשר של האשכולות האזוריים, למשל העלאת מספר האשכולות האזוריים מ

בשנת  49-העלאת מספר הפרויקטים והשירותים המופעלים על ידי האשכולות מ ,2019-ב 12

 200-והעלאת היקף הפעולות התקציביות של האשכולות האזוריים מ 2019בשנת  90-ל 2018

לא כניות העבודה וספר תבעם זאת, . 2019בשנת ש"ח מיליון  250-ל 2018בשנת ש"ח מיליון 

 77.יפור השירות לתושבי האשכולותאו מדדים לש יעדים איכותייםנקבעו 

יש פרק העוסק באופן  2018–2017לשנים  בנוהל תקצוב האשכולות האזוריים של משרד הפנים

קריטריונים מובאים בו  .מפעילים האשכולותשאת הפרויקטים מדרגת ועדת התקצוב  בוש

התייעלות כלכלית, שיפור השירות , ובכלל זה איכותיים להערכת תרומת הפרויקט וישימותו

קידום ו נוספים כגון צמצום פערים בין הרשויותהשגת יעדים לתושב, פיתוח כלכלי, פיתוח אזורי ו

ר מהם הכלים העומדים לרשות משרד לא ברועם זאת,  78חדשנות.ו מותלכידות חברתית, קיי

 העמידה של האשכולות ביעדים אלו. כת הפנים להער

משרד מדדים להצלחה ולהערכת אופן העמידה ביעדים לכיום אין  'יריסגמריה  לדברי

  79בתכנון.נתון דבר ה ,לדבריה. עם זאת, שהגדיר משרד הפנים עבור האשכולות

ההערכה והמדידה ה על והמידע של הכנסת פנה גם למנכ"לי האשכולות בשאל מרכז המחקר

. בין האשכולות באופן ביצוע הבקרההבדלים  תשובותיהם מלמדות עלשל פעילות האשכולות. 

בהם מעקב שיטתי אחר נעשה יש אשכולות אשר מהמידע שמסרו מנכ"לי האשכולות נראה כי 

תים חברה יהשוואת התכנון מול הביצוע. לעבכלל זה כל פרויקט המנוהל ברמת האשכול, ו

לא ו ,מבצעת את הבקרה. לעומת זאת, באשכולות אחרים המעקב אינו כה שיטתיהיא שחיצונית 

                                                                    
 . 2019 –כניות העבודה של משרד הפנים וספר ת 77
 . 2017, נובמבר 2018–2017נוהל תקצוב אשכול רשויות מקומיות לשנים משרד הפנים, האגף לפיתוח כלכלי,  78
 . 2019במאי  20הפיתוח במשרד הפנים, פגישה,  , מינהלמנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומימריה ג'יריס,  79

אין כיום למשרד  
הפנים מדדים 
להערכת אופן 

העמידה ביעדים 
שהגדיר המשרד 

עבור האשכולות. גם 
בין האשכולות עצמם  

דלים באופן  יש הב
הבקרה על פעילותם 

 זו
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 ,מטבע הדברים, בתחומים כלכלייםאחר הפרויקטים ועמידתם ביעדים. תמיד נעשה מעקב 

בו החיסכון לרשויות הוא , שלמשל בתחום הפסולת 80,יותרעקבית , הבקרה ודלמדיותר קל ש

 מדיד. 

בהן מוגדרים שכניות עבודה ות באשכול לדברי אורי פינטו, מנכ"ל אשכול נגב מערבי, אף שיש

אפקטיביות היעדים ומסגרת תקציב, אין מחקר הערכה שבודק את אפקטיביות הטיפול. לדבריו, 

העת את עבודת  בודקות כלהן שכן  ,נמדדת באופן טבעי על ידי הרשויות החברות באשכול

אם ברצונן להצטרף לתחום פעילות מסוים המנוהל ברמת החליט האשכול, בין היתר כדי ל

  81רשויות מהווה מעין אישור להצלחה.הצטרפות מבחינת האשכול, לכן, האשכול. 

פרמטר של שביעות גם בדבר ההכנסת שאל את מנכ"לי האשכולות מרכז המחקר והמידע של 

מתשובותיהן של רונית עובדיה, מנכ"לית אשכול תושבי הרשויות מפעילות האשכולות. של רצון ה

האשכולות אינם באים במגע עלה כי  ,, ויעל רון, מנכ"לית אשכול גליל מערביהגלילי בית הכרם

עוסקים אינם ומכאן שהם  ,התושבים עצמם ,ישיר עם לקוחות הקצה של השירותים

אלא מתבססים על המידע שהם מקבלים מהרשויות  םבמדידת שביעות הרצון של התושבי

 . החברות

 כולות אתגרים בעבודת האש .5
לעומק, פעילותם לבחון את אפשר -ולכן עדיין אי, רק שנים ספורותכאמור , מיזם האשכולות פועל 

למרות זאת יש . נתונים בתהליך של גיבוש ולימודעדיין ששיש מהלכים ייחוד בהתחשב בכך ב

בשנתיים האחרונות בעיקר מכיוון שמקום לעמוד על האתגרים המרכזיים בפעילות האשכולות, 

חמשת מרכז המחקר והמידע של הכנסת אל מנכ"לי  זה פנהמו אשכולות נוספים. לצורך הוק

 יגליל מזרחי, גליל מערבי, בית הכרם הגלילי, נגב מערב ,2017–2013שהוקמו בשנים האשכולות 

מתשובותיהם עלו הנקודות  אתגרים בפעילותם.וונגב מזרחי, בבקשה שיצביעו על קשיים 

 82:אלהה

 לאשכול: ובין הרשויותהחברות באשכול  שיתוף הפעולה והאמון בין הרשויותביסוס קושי ב .א

סדר עדיפויות לקידום גיבוש אינטרסים משותפים, צרכים ויצירת הבנה משותפת של 

אמון הדדי.  של בנייתבעבודה רבה  כיםכניות עבודה כרווותרגומם לת ואינטרסים אל

כי הרשויות החזקות פועלות בעיקר  ערבי,אורי פינטו, מנכ"ל אשכול נגב מ ציין בהקשר זה

הרשויות המאתגרות ואילו הרשויות החלשות פועלות בגלל הצורך הכלכלי,  ,מתוך מניע ערכי

  83באמצע מבחינת החוזק הכלכלי שלהן.אלו הניצבות ביותר לשיתוף פעולה הן 

                                                                    
; רונית עובדיה, מנכ"לית אשכול 2019באפריל  14רבינו, מנכ"לית אשכול גליל מזרחי, שיחת טלפון, -נורית צור 80

במאי  16; יעל רון, מנכ"לית אשכול גליל מערבי, שיחת טלפון, 2019במאי  6בית הכרם הגלילי, שיחת טלפון, 
2019. 

 .2019במאי  12נטו, מנכ"ל אשכול נגב מערבי, פגישה, אורי פי 81
 האתגרים המרכזיים שעלו מתשובות מנכ"לי האשכולות אינם מובאים על פי סדר חשיבותם אלא בסדר אקראי.  82
 .2019במאי  12אורי פינטו, מנכ"ל אשכול נגב מערבי, פגישה,  83

מיזם האשכולות פועל  
רק שנים ספורות, 

-ובפרק זמן זה אי
אפשר לבחון לעומק  

 את פעילותם.  
עם זאת, יש מקום 

לעמוד על האתגרים 
המרכזיים בפעילותם, 

בעיקר מכיוון  
שבשנתיים האחרונות 

הוקמו אשכולות  
 חדשים
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 זםויגוף : בעוד האשכול תופס את עצמו כתפיסת האשכול ותפקידו במפת השלטון המקומי .ב

קידום תפיסת האזוריות, רשויות רבות רואות בהרואה ברשויות שותפות לעשייה שלו  וחדשני

בהם.  לעסוקשלא  מעדיפות הןבתחומים אשר ייחוד ספק שירות, בזרוע ביצועית או בו 

פעולה בין שיתוף מנם תומך בקידום וא , אשרמש"מעמדת את שוב נזכיר בהקשר זה 

פלטפורמת האשכולות סבור שאת היתרון לגודל, אולם  הרשויות המקומיות כדי לנצל

, האשכולות ש"מפי מאמצעי הנכון לממש זאת. לאינה הבחוק כפי שהיא מוגדרת האזוריים 

הרשויות מהלך איחוד הרשויות, פוגמים בעצמאות שיקול הדעת של כמו האזוריים, 

  המקומיות.

ונדרש זמן כדי השפה האזורית היא שפה חדשה יחסית  :הטמעת תפיסת האזוריותב קושי .ג

במשרדי הממשלה , בקרב הרשויות המקומיות, והן כלפי חוץ ,הן כלפי פנים ,להטמיע אותה

, אשר מתקשות להעביר תקציבים לקידום שבהן חלשותה, בעיקר רשויותיש . אחריםגופים בו

שסבורות הן יכולות יש רשויות  נוסף על כך .פעילות כאשר הן אינן רואות בה חיסכון תקציבי

  האשכול.מלנהל תחומים מסוימים טוב יותר 

הבדלים  על בותיהם של מנכ"לי האשכולות מלמדות, תשומבחינת משרדי הממשלה

 בעבודה מול האשכולותערך מוסף רואים : יש משרדי ממשלה אשר התייחסותם לאשכולותב

פעילותם מול האשכולות יש משרדים אשר  .תותומכים באופן אקטיבי בהם ובתפיסת האזוריו  

העדפה להמשיך מבין היתר הדבר נובע  84.ויש אף שאינם פועלים מולם כללמצומצמת יותר, 

אינם שולטים משום שהחלוקה המחוזית( או לעבוד בפלטפורמה המוכרת להם )למשל על פי 

אגפים שונים תים י, לעיתר על כן 85.העבודה מול האשכולות )למשל בהעברת כספים(הלי ובנ

 כלפי האשכולות.  אחד נבדלים ביחס שלהם בתוך משרד 

עבודת האשכולות אינה מתנהלת על פי אג'נדה סדורה : מיסוד של עבודת האשכולות אין .ד

למידה  תהליכיקידום תפיסת האזוריות. על אף לשם שכל האשכולות מתיישרים לפיה 

הדבר  ת לקידום האזוריות ויעדיה., אין דרך שיטתיבאשכולות והפקת לקחים המתקיימים

 תוצר לוואי של מידת החופש הגבוהה שניתנה לאשכולות. הוא 

האופן כאמור, האשכולות נסמכים על : רכי התושביםותהליך של שיתוף ציבור לאיתור צאין  .ה

ומכאן  ,רכי השטחובתוך הרשויות מבינים את צהבכירים המקצוע  וגורמישבו ראשי הרשויות 

, ציבורהבאמצעות שיתוף ישיר, למשל ומי הפעילות. תהליך איתור צרכים גוזרים את תח

האשכולות וכך לחזק את הערך המוסף יטפלו  בהםשהתחומים בחירת את  לטייבעשוי 

 שלהם. 

מקיף  הערכה תהליךכאמור, אין  :תהליך מסודר של בקרה והערכה על עבודת האשכולות אין .ו

נשענת לעת עתה על שנעשית הערכה ההאפקטיביות של עבודת האשכולות. של  ויסודי
                                                                    

 . 2019אי במ 16יעל רון, מנכ"לית אשכול גליל מערבי, שיחת טלפון,  84
; אליעזר יעקב, מנכ"ל אשכול נגב 2019במאי  6רונית עובדיה, מנכ"לית אשכול בית הכרם הגלילי, שיחת טלפון,  85

רבינו, מנכ"לית -; נורית צור2019ביולי  2מזרחי, תשובה על בקשת מידע של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 
 .2019באפריל  14אשכול גליל מזרחי, שיחת טלפון, 
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עדויות לחיסכון ו כגון הצטרפותן של רשויות נוספות לתחומי פעילות)אינדיקציות ספורדיות 

 . (כלכלי בתחומים מדידים

בנגב, הרשויות החברות באשכול שבשני האשכולות עיקר במקרים רבים, וב ריחוק גיאוגרפי: .ז

 שיתופי פעולה. יהן ליצור דבר מקשה עלוה, זו מזואוגרפית מרוחקות גי

 דיון  .6
לשיפור השירות הניתן לתושב, במטרה להביא להתייעלות כלכלית, האשכולות האזוריים הוקמו 

יתרון לגודל, איגום משאבים ניצול באמצעות  לצמצום פערים חברתיים ולקידום פיתוח אזורי

עוד מוקדם לבחון את כי יתכן יו זמן רב,קיימים אינם כאמור, האשכולות וקידום ראייה אזורית. 

זה לפתח מנגנונים ומדדים הבשלב  חשוב כברזאת, עם . אלההבמטרות את עמידתם  לעומק

חולשה בפיקוח של משרד נקודת כיום זו נדמה כי . להערכה ובקרה של עבודת האשכולות

 . על האשכולות הפנים

בעוד כמה שבמשרד הפנים,  מנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומילדברי מריה ג'יריס, 

 םתחומיבדבר תובנות לבכוונת המשרד להגיע האשכולות,  תעבודכשיצטבר עוד ניסיון בשנים, 

  86כי יטופלו ברמה המקומית.רצוי אשר  םיטופלו ברמה האזורית ותחומיכדאי שאשר 

חלוקת תחומי האחריות בין הרשויות המקומיות ובין בדבר החשיבות של הגעה לתובנות 

האזוריים עתידים מתחדדת עוד יותר לנוכח השאלה אם האשכולות האשכולות האזוריים 

 כיווני התפתחות אפשריים:  נראה כי יש שני . להשתנות אולהישאר במתכונתם הנוכחית 

הרשויות  ןהיום האשכולות האזוריים מקבלים את הסמכויות לפעול באופן וולונטרי מ .א

מהלך של לבין המהלך הקמתם זה אחד ההבדלים העיקריים בין  כאמור,הכלולות בהם )

אולם, בשלב זה לא ברור אם מצב זה יישאר ואשר נכפה מלמעלה וכשל(.  ,איחוד הרשויות

סמכויות בעלי שכולות לגופים בדרך להפוך את האשלב ביניים על כנו או אם מדובר ב

ועל תחומי  על יחסי הכוחות בין הגורמים הפועלים בשלטון המקומישישליך צעד קבועות, 

  87.הסמכות שלהם

והעברת חלק הקמת האשכולות עד כה כפי שעלה במהלך העבודה על מסמך זה, 

 גררהבאופן מהותי את המבנה הארגוני בתוך הרשויות אלא  שינתהלא אליהם מהסמכויות 

תים רחוקות ינראה כי רק לע 88כגון הסבה או שינוי של תפקידים קיימים. ,שינויים בשוליים

יעל כי  ןם ברשויות מתפקידיהם. בהקשר זה יצויהעברת הסמכויות מובילה להעברת עובדי

לא ביקשו להעביר סמכויות  באשכול שלהמסרה שרון, מנכ"לית אשכול גליל מערבי, 

עולה  89מהרשויות עקב הרגישות הכרוכה בכך והרצון להימנע מלייתר תפקידים ברשויות.

                                                                    
 .2019במאי  20, מינהל הפיתוח במשרד הפנים, פגישה, מנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומיריה ג'יריס, מ 86
 שם.  87
 . 2019באפריל  14רבינו, מנכ"לית אשכול גליל מזרחי, שיחת טלפון, -נורית צור 88
 . 2019במאי  16יעל רון, מנכ"לית אשכול גליל מערבי, שיחת טלפון,  89

אף שהאשכולות אינם  
קיימים זמן רב, חשוב  

כבר בשלב הזה  
לפתח מנגנונים 

ומדדים להערכה 
ובקרה של עבודתם. 

כיום נדמה כי זו  
נקודת חולשה 

בפיקוח של משרד  
 הפנים על האשכולות
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בהם יטפלו ישפיע שהשאלה אם עיגון סטטוטורי מקיף של סמכויות האשכולות והתחומים 

על  –אלה, ומכאן הבאופן מרחיק לכת יותר על הטיפול של הרשויות המקומיות בנושאים 

 המבנה הארגוני שלהן. 

 אשר יחצוץ שלטוני אזורי חדשרובד חזון של לקדם מנסה משרד הפנים בתקופה האחרונה  .ב

נבחר  יותככל הנראה להעתיד  רובד זה 90השלטון המרכזי. ביןבין הרשויות המקומיות ל

כיום  .מהרשויות המקומיות ,ממשרדי הממשלה, ומלמטה ,מכויות מלמעלהלקבל סו

לדברי נועה בהיר וקס, המלווה את  .האשכולות האזוריים מהווים ביטוי לתפיסת האזוריות

חלק האשכולות אינם  בשלב זהעבודת האשכולות במכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט, 

בדרך  החדש. עם זאת, נשאלת השאלה אם האשכולות עשוייםמחזון הרובד השלטוני 

  91לחלק מרובד זה. להפוך ובשינויים מסוימים כלשהי

  

                                                                    
ביולי  17, מינהל הפיתוח במשרד הפנים, שיחת טלפון, מנהלת אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומי, מריה ג'יריס 90

2019. 
וקס, המלווה את תהליכי הפיתוח של האשכולות במכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, שיחת -נועה בהיר 91

 . 2019ביולי  24טלפון, 

file:///C:/Users/michall/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QAL462HW/www.knesset.gov.il/mmm


 32 | אשכולות אזוריים בישראל

 

 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

 ספח א'נ

היקף , 2017–2013 שניםת שקמו בובחמשת האשכול: רשימת הרשויות הכלולות 1טבלה 

 92בקמ"רהכולל  ןושטח בהן תהאוכלוסייה המתגורר

בית הכרם 
 הגלילי

 נגב מזרחי נגב מערבי מערביגליל  גליל מזרחי

 ראמה

 נפש(  7,600)

 בוקעתא

 נפש( 6,500)

 בית ג'ן

 נפש( 11,700)

 אשכול

(13,900) 

 קסום-אל

 נפש( 10,000)

 נחף

 נפש( 12,600)

 גולן

 נפש( 17,000)

 חורפיש

 נפש( 6,200)

 שדרות

 נפש( 25,100)

 דימונה

 נפש( 33,700)

 כרמיאל

 נפש( 45,900)

 גוש חלב

 נפש( 3,100)

 כפר ורדים

 נפש( 5,500)

 שער הנגב

 נפש( 8,000)

 חורה

 נפש( 20,800)

 בענה

 נפש( 8,100)

 הגליל העליון

 נפש( 17,800)

 מזרעה

 נפש( 3,800)

 שדות נגב

 נפש( 10,300)

 ירוחם

 נפש( 9,500)

 אסד-דיר אל

 נפש( 12,100)

 חצור הגלילית

 נפש( 9,100)

 מטה אשר

 נפש( 28,700)

 אופקים

 נפש( 27,800)

 ערערה בנגב

 נפש( 17,100)

 כרום-מג'ד אל

 נפש( 15,100)

 יהיזנגר-טובא

 נפש( 6,500)

 מעיליא

 נפש( 3,200)

 בני שמעון

 נפש( 7,700)

 מצפה רמון

 נפש( 5,200)

 משגב 

 נפש( 28,000)

 יסוד המעלה

 נפש( 1,700)

 מעלה יוסף

 נפש( 10,500)

 רהט

 נפש( 66,800)

 נווה מדבר

 נפש( 9,100)

 החרמוןמבואות  

 נפש( 7,200)

 מעלות תרשיחא

 נפש( 21,300)

 מרחבים

 נפש( 13,700)

 הערבה התיכונה

 נפש( 3,300)

 מג'דל שמס 

 נפש( 10,900)

 עכו

 נפש( 48,300)

 נתיבות

 נפש( 33,800)

 ערד

 נפש( 25,500)

 מטולה 

 נפש( 1,600)

 פסוטה

 נפש( 3,100)

 שגב שלום 

 נפש( 9,900)

                                                                    
לקח מתוך קובץ הרשויות המקומיות של הלשכה המרכזית לשם האחידות, היקף האוכלוסייה ברשויות נ 92

במקורות אחרים, כמו אתרי האינטרנט של האשכולות או נתונים שהתקבלו . יצוין כי 2017לסטטיסטיקה לשנת 
  ממשרד הפנים, נתוני האוכלוסייה שונים מעט.  
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בית הכרם 
 הגלילי

 נגב מזרחי נגב מערבי מערביגליל  גליל מזרחי

 מסעדה 

 נפש( 3,600)

 שלומי

 נפש( 6,200)

 רמת הנגב 

 נפש( 7,600)

 מרום הגליל 

 נפש( 15,400)

 תפן

 

 כסייפה 

 נפש( 20,300)

 מע'ר 

 נפש( 22,300)

 תמר   

 נפש( 1,500)

 עין קיניא 

 נפש( 2,000)

   

 צפת 

 נפש( 35,300)

   

 קצרין 

 נפש( 7,100)

   

 קריית שמונה 

 נפש( 22,800)

   

 ראש פינה  

(3,100) 

   

 : האוכלוסייהכלל 

 נפש 129,400

 נפש 173,500 נפש 207,100 נפש 148,500 נפש 193,000

 : כוללשטח 

 קמ"ר  2,690

 קמ"ר  8,610 קמ"ר  1,007 קמ"ר  822 קמ"ר  2,743
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והיקף האוכלוסייה  2018-בחמשת האשכולות שקמו ב: רשימת הרשויות הכלולות 2טבלה 

 בהן  תהמתגורר

 המפרץ שורק דרומי השרון והעמקיםהגליל  נרת והעמקיםיהכ

 בטוף-אל

 נפש( 7,800)

 אכסאל

 נפש( 14,200)

 טייבה

 נפש( 42,400)

 באר טוביה

 נפש( 23,100)

 מכסור-ביר אל

 נפש( 9,100)

 נוג'ידאת-בועיינה

 נפש( 9,500)

 מרג'-בוסתן אל

 נפש( 7,700)

 כפר ברא

 נפש( 3,500)

 בני עי"ש

 נפש( 7,000)

 קריית אתא

 נפש( 57,500)

 בית שאן

 נפש( 17,700)

 דבורייה

 נפש( 10,200)

 כפר סבא

 נפש( 100,000)

 ברנר

 נפש( 7,900)

 קריית ביאליק

 נפש( 39,600)

 הגליל התחתון

 נפש( 12,100)

 הגלבוע

 נפש( 29,900)

 צורן-קדימה

 נפש( 22,000)

 גדרה

 נפש( 27,500)

 קריית ים

 נפש( 39,700)

 טבריה

 נפש( 43,700)

 יפיע

 נפש( 18,700)

 קלנסווה

 נפש( 22,400)

 חבל יבנה

 נפש( 7,000)

 קריית מוצקין

 נפש( 41,400)

 טורעאן

(13,700) 

 כפר כנא

 נפש( 22,000)

 רעננה 

 נפש( 72,800)

 יואב

 נפש( 8,600)

 רכסים

 נפש( 11,800)

 כפר כמא

 נפש( 3,300)

 מגדל העמק

 נפש( 25,400)

 נחל שורק 

 נפש( 9,200)

 שפרעם

 נפש( 41,000)

 ארר'מ

 נפש( 22,300)

 מגידו

 נפש( 11,600)

 קריית מלאכי 

 נפש( 22,300)

 

 מגדל

 נפש( 1,900)

 נצרת

 נפש( 76,600)

 קריית עקרון 

 נפש( 10,900)

 

 עילבון

 נפש( 5,600)

 ליתינצרת ע

 נפש( 40,600)

   

 עמק הירדן

 נפש( 13,500)

 עילוט

 נפש( 7,900)

   

 עמק המעיינות

 נפש( 13,100)

 עין מאהל

 נפש( 12,800)
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 המפרץ שורק דרומי השרון והעמקיםהגליל  נרת והעמקיםיהכ

 גנם-אל שבלי אום

 נפש( 5,900)

 עמק יזרעאל

 נפש( 38,000)

   

 עפולה 

 נפש( 49,200)

   

 אוכלוסייה:כלל ה

 נפש 174,200

 

 נפש 240,100 נפש 123,500 נפש 285,800 נפש 364,800

 כולל:שטח 

 קמ"ר   573.6

 קמ"ר  64 קמ"ר 972.1 קמ"ר 78.6 קמ"ר  568.7
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 נספח ב'

 2019-דוגמאות לתחומי הטיפול של האשכולות, מעודכן ל :3טבלה 

 דוגמאות למשרדים שותפים של האשכולות תחומי הטיפולדוגמאות ל שם האשכול
אספקה של ניהול ו ;שירות אזורי לניהול מערך הפסולת ברשויות 93בית הכרם הגלילי

התייעלות  ;אוט וניקיון רחובות לרשויות האשכולישירותי ט
נהל מערכות ישירותי מ ;אנרגטית ושילוב אנרגיות מתחדשות

הכולל שירותי מחשוב ודיגיטציה לניהול  ,מידע )מנמ"ר(
 ;טכנולוגי-אזורית לחינוך מדעיכנית ות ;המערכת העירונית

פיתוח כלכלי אזורי באמצעות פיתוח תשתיות בתחומים 
 המשלבים תיירות, פיתוח עסקים ותעסוקה 

המשרד להגנת הסביבה, משרד 
האנרגיה, משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים; מטה 
ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון 
חברתי, מפ"י ומשרד הפנים, 

 משרד החינוך

 ;שירותי וטרינריה ;שירות אזורי לניהול מערך הפסולת ברשויות גליל מזרחי 
 –"גליליום"  ;התייעלות אנרגטית ושילוב אנרגיות מתחדשות

מרכז  ;שותפות אזורית לקידום מצוינות במדעים וטכנולוגיה
תעסוקתי לאנשים עם -הטיפולילמשל בתחום , שיקום אזורי

תהליך דיגיטציה  ;ציבורייםקידום שירותי תחבורה  ;מוגבלויות
 בתחומי האשכול

המשרד להגנת הסביבה, משרד 
החקלאות, משרד האנרגיה, מטה 
ישראל דיגיטלית, משרד החינוך, 
 משרד הרווחה, משרד התחבורה.

התייעלות אנרגטית  ;שירות אזורי לניהול מערך הפסולת ברשויות גליל מערבי
 ;תאורת רחוב חסכונית באנרגיה ;ושילוב אנרגיות מתחדשות

הכולל שירותי מחשוב  ,נהל מערכות מידע )מנמ"ר(ישירותי מ
יחידת התקשרויות מדף  ;ודיגיטציה לניהול המערכת העירונית

 ;עבור רשויות האשכול(התייעלות כלכלית שם מכרזים ל)ביצוע 
כניות ופרויקטים אזוריים בתחומי החינוך ותה של פיתוח והפעל

פיתוח אזורי פיתוח כלכלי )כולל  ;מלי, רווחה ותרבותפור-הבלתי
 ;הקמת מרחב שבילי אופניים ;תיירות ופיתוח אזורי תעשייה(
 קידום שירותי תחבורה ציבוריים 

המשרד להגנת הסביבה, משרד 
הכלכלה )כולל מרכז ההשקעות, 
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 
ומנהל סחר חוץ(, רשות החדשנות, 

ות, משרד המדע, משרד התייר
משרד האנרגיה, מטה ישראל 
דיגיטאלית, משרד הפנים, משרד 
 החינוך, משרד התרבות והספורט. 

התייעלות אנרגטית  ;שירות אזורי לניהול מערך הפסולת ברשויות נגב מערבי
הצבת גגות  ;שירותי וטרינריה ;ושילוב אנרגיות מתחדשות

-חינוך מדעי פרויקט אזורי לקידום ;סולריים במבני ציבור
פלטפורמה  ;פיתוח מרכז הכוון תעסוקתי לגיל השלישי ;טכנולוגי

 דיגיטלית לריכוז מידע בתחום אירועי התרבות, הפנאי והקהילה 

המשרד להגנת הסביבה, משרד 
משרד  האנרגיה, משרד החקלאות,

הרווחה, המשרד לשוויון חברתי, 
משרד החינוך, המשרד לפיתוח 

 הפריפריה, הנגב והגליל
 

התייעלות אנרגטית  ;שירות אזורי לניהול מערך הפסולת ברשויות נגב מזרחי 
-פרויקט אזורי לקידום חינוך מדעי ;ושילוב אנרגיות מתחדשות

נהלת יהקמת מ ;פיתוח מרכזי הזמנות דיגיטלי לתיירות ;טכנולוגי
משותפת לכלל אזורי התעשייה במטרה לקדם פיתוח אזורי 

 שיווק של אזורי התעשייה ועוד   ;זיהוי נכסים והזדמנויות ;תעשייה

המשרד להגנת הסביבה, משרד 
האנרגיה , משרד החקלאות, 
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל, משרד החינוך, משרד 
החינוך, משרד התיירות, משרד 

 הכלכלה. 
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