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ולבקשת הרשויות המקומיות המפורטות  עם שר האוצרהתייעצות לאחר החוק(,  –)להלן 

 :בתוספת הראשונה, אני מצווה לאמור

   

הקמת אשכול 

 רשויות מקומיות

אשכול מוקם בזה איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות שייקרא "  .1

האשכול(, כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי  –" )להלן השרוןרשויות 

פעולה בנושאים שונים בין הרשויות המקומיות החברות בו, שתחומו הוא 

 .שטח שיפוטן של הרשויות המקומיות שבתוספת

 וסמכויות תפקידי

 האשכול

 אלה תפקידי האשכול:  .2

  

ליזום ולקדם פעולות לצורך הכנת וביצוע תכניות לפיתוח אזורי  (1)   

ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות החברות באשכול, בתחומים 

ואולם לא יהיה באמור כדי להקנות  ,מועצת האשכול שעליהם תחליט

את הסמכויות והתפקידים של כל אחת מהרשויות המקומיות  לאשכול

 ;(3) פסקה אלא לפישבתחומו בתחומים אלה, 

ככל שרשות מקומית החברה באשכול אצלה לאשכול מסמכותה  (2)   

לפי כל חיקוק או הטילה עליו תפקיד שהוטל עליה לפי כל חיקוק 

כויות ( לחוק, האיגוד יפעל במסגרת הסמ2)1ד17בהתאם ובכפוף לסעיף 

 לו ויבצע את התפקידים שהוטלו עליו, כאמור. נאצלוש

מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות החברות באשכול  יהתהמועצת האשכול   .3 הרכב המועצה

 כמפורט בתוספת.

 מועצת האשכול תודיע בפומבי על כוונתה למנות מנהל כללי לאשכול (א)  .4 מינוי מנהל כללי

 .ועל האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד

תונח  א לחוק8לפי סעיף  טרם החלטת המועצה על מינוי מנהל כללי (ב)  

 בדבר המועמד המתאיםשל ועדה לאיתור ולבחינת מועמדים בפניה המלצה 

  למשרה.  ביותר

                                                                    

1
  .65; התשע"ז, עמ' 48ס"ח התשט"ו, עמ'  



הוועדה תקבע ותפרסם את מאפייני המשרה ואת תנאי הסף הנדרשים  (ג)  

למשרה בכל מן המועמדים, תבחן את כישוריהם וסגולותיהם של המועמדים 

 דרך שתיראה לה ותנמק את המלצותיה.

 אלה יהיו חברי הוועדה לבחינת מועמדים לפי סעיף קטן )ב(: (ד)  

מועצת מנה תש ות באשכולחברנציג הרשויות המקומיות ה (1)   

 ;יושב ראש הוועדה האשכול, והוא יהיה

 המנהל הכללי של משרד הפנים או נציגו; (2)   

, שימנה המנהל הכללי מסוג אשכול מנהל כללי של איגוד ערים (3)   

 .של משרד הפנים

 המנהל הכללי ימונה לתקופת כהונה אחת של שמונה שנים. (ה)  

1950-א לצו המועצות המקומיות, התשי"א146סעיף   .5 ייסוד תאגיד
2

יחול על האשכול  

 בשינויים המחויבים.

   

 תוספת   

 (3-ו 1)סעיפים 

 במועצהמספר נציגי הרשות  הרשות המקומית  

 1 טייבהעיריית 

 1 כפר בראמועצה מקומית 

 1 כפר סבאעיריית 

 1 כפר קאסםעיריית 

 1 צורן-קדימהמועצה מקומית 

 1 קלנסווה עיריית

 1 רעננהעיריית 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( ח  " ע ש ת ה  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2 0 1 8) 

מ  ח (_ _ _ _ _ _) 

י ע ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר  א

ם י נ פ ה ר   ש
                                                                    

 .419, עמ' "ההתשמ; 178עמ'  ק"ת התשי"א, 2
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