
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 2020בנובמבר  17
 תשפ"א  כסלוב א'

 000055סימוכין : 
 

 לכבוד 
 אופיר אקוניסח"כ 

 השר לפיתוח אזורי 
 
 
 

 רב, נכבדי שלום

 

 2021קיום ישיבה מקצועית על יוזמות בשטחי המועצות האזוריות לשנת  הנדון:
 

יוזם לטובת קידום ופיתוח אזורי במדינת  בחודשים האחרונים נחשפנו לפעילות הנפלאה שמשרדך  
 ישראל. 

קראתי בעיון את הפרסומים הנוגעים לשיתופי הפעולה מטעם משרדך ואלו מהווים עבורנו קרקע  
עם   ייחודיות  ליוזמות  וענפה  כל  המרכז  פורייה  את  המייצג  גג  ארגון  המהווה  האזוריות  מועצות 
 המועצות האזוריות במדינת ישראל. 

מספר פרויקטים הנוגעים לתחום פעילות משרדך    וזמתי  המועצות  מרכזהוועדה האסטרטגית של  
  מעוניינים להציג בפניך יוזמות אלו. אנו ו

תחומים של  רחב  במגוון  הללו  האזורים  את  ולפתח  לקדם  עסקים    -ברצוני  תיירות,  חקלאות, 
  מקומיים ועוד.

את   בפניך  להציג  של  אשמח  העבודה  האזוריות  מרכזתוכנית  עם    2021לשנת    המועצות  ולקיים 
ותושבי  המיזמים  הצלחת  לטובת  פעולה  שיתופי  על  דיון  ממשרדך  המובילים  המקצוע  אנשי 

 המועצות האזוריות המהווים עורף משמעותי עבור מדינת ישראל. 
 

 להלן מספר דוגמאות ליוזמות שהיינו רוצים לקדם : 

האזוריות"   .1 המועצות  רחבי    -"שביל  בכל  האזוריות  המועצות  את  שמקשרים  דרך  שבילי 
סיפורי   את  יספר  השביל  מועצה.  בכל  הקיימת  הפעילות  את  בתוכם  ומשלבים  המדינה 
המועצות החל מחקלאות, התעשייה היצרנית באזור, חינוך לאהבת הארץ, הכרות עם שטחי 

 המועצות וסיפורי הקמתם ותרומתם לארץ. 
של תושבי המדינה ותיירים מבחוץ יותר    מעמיקהלי והכרות  המטרה המרכזית היא חיבור רג

היצרניים   העסקים  וחיזוק  פריפריאליים  באזורים  פנים  תיירות  עידוד  האזוריות,  למועצות 
 המקומיים. 

על   .2 ישראל  במדינת  הכפרי  המרחב  של  שנתית  נושאים.  ועידה  של  רחב  במגוון  התפתחותו 
ונציג ממשל  גורמי  גם  יוזמנו  שכנות  לועידה  ממדינות  והציבורי  העסקי  מהמגזר  בכירים  ים 

.  ומהאזור לטובת קיום שולחנות עגולים ושיתופי פעולה בתחומים המשיקים בפיתוח האזורי
 פיתוח תיירות פנים, חילופי ידע בתחום החקלאות וכך הלאה. –כדוגמת 

 .  הקמת מרכזי חדשנות טכנולוגיים .3
  

סבו שאני  לפרויקטים  דוגמאות  מספר  את  אלו  קדימה  ולהוביל  משרדך  עם  יחד  לקדם  שנוכל  ר 
 . תהליכי הפיתוח באזורים אלו

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

אשמח להגיע יחד עם נציגי הוועדה האסטרטגית לפגישה מסודרת כדי להציג את מגוון הרעיונות 
אזור  פעולה  שיתופי  ולקדם  לצעוד  יחד  שנוכל  האזוריות  יוהיוזמות  המועצות  קידום  לטובת  ים 

 בישראל.
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 ראשי המועצות האזוריות
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