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דבר המנכ"ל  -חוק חופש המידע 2019
גם השנה מדיניות המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל היא צמצום פערים ומתן שוויון
הזדמנויות לתושבי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית .כלל הפרויקטים והתוכניות של המשרד
מכוונות ליישום מדיניות זו המתבטאת במגוון רחב של עשייה ,תוך שימת דגש מרכזי על תחומי
התעסוקה ,הפיתוח הכלכלי ,פיתוח הדור הצעיר ,החינוך הבלתי פורמלי וחיזוק החוסן הקהילתי.
מטרת העל של המשרד היא להשאיר ולחזק את צעירי הפריפריה ביישוביהם ולהצמיח דור של
מנהיגות מקומית איתנה.
בשנה הנוכחית המשרד פועל בצורה משמעותית בתחום התעסוקה והפיתוח הכלכלי כאשר המטרה
העיקרית היא עידוד יזמים ומשקיעים להעתיק את פעילותם הכלכלית לנגב ולגליל תוך ליווי וסיוע
צמוד של המשרד וקידום פרויקטים מחוללי מפנה בתחומים שונים .המשרד מבצע פרויקטים
מגוונים המעניקים אפשרויות לתושבים ומסייעים לפיתוח עסקי של האזור על ידי דחיפת מנועי
צמיחה מקומיים ולאומיים וחיבור בין ההזדמנויות הכלכליות לבין העסקים בנגב ,בגליל ובפריפריה
החברתית .בימים אלו המשרד מקים כ 50-האבים ,מקדם מיזמים כלכליים ברשויות המקומיות
ומסייע לחברות בקבלת מענקים עבור קליטת עובדים חדשים .כמו כן ,פורטל העסקים המקומי
שפעל בהצלחה בנגב" ,ביז בנגב" ,הורחב ופועל בהצלחה גם במרחב הגליל.
המשרד משקיע רבות בחינוך הבלתי פורמלי ושואף להעניק לילדי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית
מסגרות העשרה חינוכיות בתחומים שונים מתוך רצון להעניק הזדמנות שווה לזו שמקבלים ילדי
מרכז הארץ .המשרד יוזם פרויקטים ייחודיים בתחום כמו :מערך חונכויות ,חוגי ספורט
וטכנולוגיה ,מרכזי מצוינות ומרכזי נעורים לחברה הדרוזית והצ'רקסית .בנוסף ,זוכים כ120,000 -
ילדים לקייטנות במחיר מסובסד ומספר זהה של בני נוער זוכים לשיעורי בגרות מתוקשבים ללא
עלות.
עבור אוכלוסיית הצעירים ,המשרד מפעיל את מרכזי הצעירים הפרוסים ברחבי הנגב ,הגליל
והפריפריה החברתית המספקים תמיכה בפיתוח קריירה ,מנהיגות מקומית ,מעורבות חברתית
ופיתוח חיי קהילה שיסייעו להצמחת מנהיגי העתיד באזור .בנוסף ,הקים המשרד מרכזי צעירים
במגזר החרדי ובמגזר הלא יהודי.
לטובת חיזוק החוסן הקהילתי ועזרה למשפחות צעירות ,המשרד החל בהקמת מתקני משחקים
ברשויות המקומיות בנגב ,בגליל ובפריפריה החברתית .כמו כן ,הקים המשרד בשנה זו מתחמים של
משחקיות ,מרכזי מיני פיצ' ומתחמים מוזיקליים .בשנה הקרובה עתיד הוא להקים גם גנים
ופארקים מדעיים .המטרה של פרויקטים אלו הינה לתת מענה למשפחות צעירות ,לילדים ולנוער
במטרה להעשיר את חיי החברה והקהילה של היישוב .המשרד מסייע גם לגיל השלישי באמצעות
תוכנית "תור הזהב" ,שמטרתה לפתח מנהיגות מקומית ולהעצים את אותם מבוגרים נפלאים בכל
יישובי הפריפריה החברתית .בנוסף ,ממשיך המשרד בשיפוץ ובניית מוסדות ציבור בהיקפים
משמעותיים ומרחיב את תמיכתו בתחום אירועי התרבות למאות אירועי תרבות מדי שנה.
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החזון והיעד העומד לנגד עינינו הוא להוביל ,להעצים ולממש את עתידה של הפריפריה .העצמת חיי
התושבים המקומיים היא משימה חברתית ולאומית כאחת המנחה את פעילות המשרד .צמצום
הפערים ושוויון ההזדמנויות הם תהליכים רב שנתיים ממושכים ומאתגרים .אני בטוח כי מדי שנה
נוכל לראות כיצד תהליכים ארוכי הטווח הללו מתממשים וכולי תפילה כי בעתיד הנראה לעין נפסיק
לדבר על שוויון הזדמנויות וצמצום פערים בין תושבי המרכז לתושבי הפריפריה ,כי לא יהיו פערים
כלל.
דו"ח חופש המידע שלפניכם ,המוגש על פי חוק ,חושף בפני הקורא את עיקר פעילות המשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל לשנת  .2019דו"ח זה ממחיש לקורא את הפעילות הרבה של המשרד ואת
התוצאות החיוביות שיש לעשייה מרובה זו.

אריאל משעל
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מדינת ישראל
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
חופש המידע

דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל לשנת 2019
על פי סעיף (5א) לחוק חופש המידע התשנ"ח 1998

דבר הממונה
אני מתכבדת להגיש את הדו"ח השנתי על פעילות המשרד לשנת  2019ואת "דו"ח הממונה על
הפעלת חוק חופש המידע – התשנ"ח ."1998
הדו"ח כולל את תחומי האחריות של המשרד ,המבנה הארגוני ,רשימת בעלי התפקידים ,תקציב
המשרד ועיקרי פעילות המשרד.

בברכה,

לי סרוב
הממונה על יישום חוק חופש המידע
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בקשות לקבלת מידע שהוגשו לממונה
הדו"ח מתייחס לבקשות שהגיעו בתקופה מינואר-דצמבר :2019

השנה

2019

מס'
הבקשות

לא
הוגשו
כחוק

הוגשו
כחוק

בקשות
שנענו
במלואן

בקשות
שנדחו

בקשות שלא
טופלו
מטעמים
הקשורים
לפונה

בקשות
שנענו
במועד

27

0

27

27

0

0

26

התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
שם :לי סרוב
כתובת :רח' שאול המלך  ,8תל אביב
טלפון ,03-6060794 :פקס03-6958414 :
דואר אלקטרוניlees@png.gov.il :
דואר להגשת בקשות על פי חוקHofesh.Meida-png@png.gov.il :

פניות ציבור במשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
דואר אלקטרוניpniot@png.gov.il :
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אודות המשרד


מטרתו העיקרית של המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל היא לפעול לצמצום הפערים
החברתיים והכלכליים בין תושבי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית לבין תושבי המרכז .לצד
זאת ,המשרד פועל לעידוד וחיזוק מגמות ההגירה החיוביות לנגב ולגליל.



המשרד פועל באופן משמעותי בתחום הפיתוח הכלכלי ויצירת מקומות תעסוקה ,והיוזמות
השונות של המשרד מייצרות מקומות תעסוקה חדשים רבים.



המשרד הרחיב את פעילותו ביצירת מוקדי תרבות ופנאי וחיזוק אוכלוסיית הצעירים ומסבסד
קייטנות קיץ המקלות על הורים צעירים בחודשי החופש הגדול.



המשרד משפץ ובונה מאות מוסדות ציבור בכל רחבי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית.



המשרד מקים מתקני שעשועים ,משחקיות ,מיני פיץ' וגנים מוזיקליים.



המשרד פועל בתחום החינוך הבלתי פורמאלי ליצירת מסגרות בשעות אחר הצהריים ויצירת
שוויון הזדמנויות .המשרד מפעיל  2תוכניות מצוינות ,תוכנית הכנה לבגרות ועוד.



המשרד מיצב את עצמו כמשרד עצמאי וביצועי ,ומבצע נכון להיום את הפרויקטים והפעילויות
שלו באופן עצמאי וישיר מול גורמי הביצוע בשטח.



המשרד פועל בשיתוף פעולה מלא עם משרדי הממשלה המקצועיים ומאגם עימם תקציבים
ניכרים על מנת לקדם מספר גדול יותר של פרויקטים בסדרי גודל תקציביים משמעותיים.



המשרד פועל בשיתוף פעולה מלא עם אגף התקציבים ומקדם עמו תוכניות רוחביות לקידום
הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית .אגף התקציבים ומשרד ראש הממשלה רואים במשרד
משרד ביצועי ויעיל ומטילים עליו משימות רבות ותקציבים תוספתיים לביצוע משימות אלו.
המשרד הוא גוף מבצע של החלטות ממשלה רבות.

פריסה גיאוגרפית
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ממוקם בתל אביב ובירושלים.
תל אביב :בניין המשרדים "בית אמות משפט" ,רחוב שאול המלך .8
ירושלים :כנפי נשרים .7
דרך התקשרות עם המשרד :תל אביב  ,03-6060700פקס  ,03-6958414 -ירושלים .072-3994518
לשכות השר לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל והמנהל הכללי של המשרד ממוקמות במשרדים אלו.
נכון להיום אין למשרד מחוזות גיאוגרפיים ,וכל פעילותו מתבצעת מהמשרדים לעיל .כל עובדי
המשרד עובדים במשרדים אלו.
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מטרות המשרד


סיוע לאוכלוסיות חלשות ומוחלשות.



תעסוקה :יצירת מקומות תעסוקה איכותיים.



חינוך בלתי פורמאלי :יצירת מגוון רחב של פעילויות בתחום החינוך הבלתי פורמאלי לאחר
שעות הלימודים.



תרבות פנאי :חיזוק מרכיבי תרבות הפנאי לרבות הקמת מוסדות תרבות ,מבני ציבור ,מתקני
שעשועים ,מיני פיץ' ,משחקיות ,תמיכה באירועי תרבות ,תור הזהב ועוד.



עידוד ההגירה החיובית וההתיישבות ביישובי הנגב והגליל.



רפואה :צמצום פערי הרפואה בין יישובי הנגב והגליל ומרכז הארץ.



צעירים :חיזוק אוכלוסיית הצעירים ,השארת הצעירים בנגב ובגליל ועידוד הגירת צעירים
לנגב ולגליל.

צמצום פערים חברתיים וכלכליים ויצירת שוויון הזדמנויות
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מבנה ארגוני
השר לפיתוח
הפריפריה ,הנגב
והגליל

חשב
המשרד

הרשות
לפיתוח
הנגב

המנהל הכללי

לשכה
משפטית

אגף ארגון,
מנהל
ומשאבים

אגף
פריפריה
חברתית

האגף
לפיתוח
הנגב
והגליל

אגף
הסברה

הרשות
לפיתוח
הגליל

אגף צעירים

אגף תכנון,
תקצוב
ואסטרטגיה

משאבי
אנוש
הדרכה
ורווחה
ביטחון

רכש
ולוגיסטיקה

7

תקציב המשרד לשנת  - 2019בסיס
מקורות

התקציב

שכר

₪ 18,966,000

אמרכלות.

₪ 12,728,000

תקציב לפרויקטים

₪ 463,306,000

קיצוצים והתאמות.

- ₪ 39,800,000

רזרבות לעמידה ביעד ושכר

- ₪ 11,784,000

סה"כ בסיס תקציב המשרד לאחר קיצוצים ורזרבות

₪ 411,722,000

סה"כ בסיס תקציב המשרד לפרויקטים לאחר קיצוצים ורזרבות

₪ 443,416,000

תקציב המשרד לשנת  – 2019כולל תוספות
מקורות

התקציב

סה"כ בסיס תקציב המשרד לאחר קיצוצים ורזרבות.

₪ 443,416,000

סה"כ בסיס תקציב המשרד לפרויקטים.

₪ 411,722,000

תוספות אוצר.

₪ 34,025,000

תוספות ממשרדי ממשלה אחרים.

₪ 14,080,000

סה"כ תקציב המשרד ,כולל תוספות.

.₪ 491,521,000

סה"כ תקציב המשרד לפרויקטים ,כולל תוספות.

₪ 459,827,000

תקציב המשרד לשנת 2019


בסיס תקציב המשרד לשנת  ,2019לרבות שכר ,אמרכלות ותוכנית עבודה עמד על  ₪ 491,521,000כולל
קיצוצים ,תוספות תקציביות והחלטות ממשלה.

תמיכות ,קרנות ומלגות


למשרד יש מבחן תמיכה אחד  -תמיכה במוסדות ציבור לצורך פיתוח כפר נוער לנוער נושר
בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות המצויות בפריפריה הגאוגרפית .בשנת  2019אושרה
תמיכה בגובה של  1.33מיליון  ₪לעמותת רמות יהודה כפר זוהרים.



המשרד אינו תומך במוסדות למיניהם או בקרנות ,ואינו מקצה מלגות.
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תוכניות העבודה המרכזיות של המשרד לשנת 2019
 .1תעסוקה
 1.1סטודנטים "בונים עתיד"
מטרת התוכני ת היא לקשר בין סטודנטים בשנתם האחרונה לתואר לבין מעסיקים באזור הנגב
והגליל ולגרום לבוגרי המכללות בנגב ובגליל להישאר ולהתגורר באזורים אלו במשך שנתיים לאחר
סיום לימודיהם וכך למשוך אוכלוסייה איכותית לאזורים אלו .הסטודנטים המשתתפים בתוכנית
זוכים למענקי קיום ,והמעסיקים זוכים להשתתפות בשכר .באופן זה הסטודנטים צוברים ניסיון
תעסוקתי חשוב ויישארו להתגורר באחד מיישובי הנגב והגליל .התוכנית החלה לפעול במהלך שנת
 .2016נכון להיום ,בתוכנית משתתפים כ 500-סטודנטים ועוד כ 30-מקומות תעסוקה.
 1.2נוהל הקמת האבים – חללי תעסוקה
מתוך היכרות עם הצורך לסייע לעסקים קטנים ובעלי מקצועות חופשיים ,המשרד פרסם נוהל
לרשויות המקומיות המעוניינות להקים ולהפעיל חללי עבודה עירוניים – האבים .המטרה המרכזית
היא לייצר עמדות לעסקים קטנים ועצמאיים בשכירות חודשית נמוכה  .עלות השכרת עמדה פתוחה
עולה לכל היותר  ₪ 500ועלות עמדה במשרד עולה לכל היותר  .₪ 1,300במסגרת קול קורא 2019
הוקצה תקציב עבור הקמה והפעלה של מתחמי עבודה משותפים בסך כ.₪ 18,000,000 -
מעבר לעלויות המופחתות ,מתחמי העבודה המשותפים מעניקים ליזמים שירותים כגון חדרי
ישיבות המצוידים במערכות תקשורת מתקדמות המאפשרות שיחות וידאו ויצירת קשר עם מתחמי
עבודה משותפים נוספים וזאת ,לצד הרצאות מקצועיות בנושא קידום עסקים ,פיתוח כלכלי ועסקי,
מיסוי לעסקים קטנים ,שיווק באינטרנט ,מנטורינג ועוד.
ב 2019 -הוקמו  13מתחמי עבודה משותפים ברחבי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית.
 1.3פורטל ביזנגב וביזבגליל
פורטל ביזבנגב הינו חלק ממיזם יה"ב  -מוסדות העוגן ,אשר פועל ללא מטרת רווח ,בהובלת המשרד
באמצעות הרשות לפיתוח הנגב ,ובשיתוף הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה,
עמותת אג'יק מכון הנגב ושותפים רבים נוספים .המיזם שם לו למטרה למנף את תקציבי הרכש של
המוסדות המרכזיים בנגב לטובת גידול בפעילות הכלכלית -עסקית בקרב העסקים המקומיים,
ומתוך כך פועל ליצירת חיבורים ושיתופי פעולה מתמשכים בין העסקים המקומיים להזדמנויות
העסקיות באמצעים שונים .פורטל ביזבנגב הינו מהלך אחד מתוך מספר אמצעים לקידום העסקים.
בשנת  2018החל לפעול פורטל מקביל גם בגליל ,ביזבגליל ,שמהות ואופן הפעלתו זהים לביזבנגב.
בשנת  2019פעלו  2הפורטלים בנגב ובגליל.

 .2חינוך
 2.1סבסוד קייטנות
הקייטנות הן השלמה למפעל החינוך המתנהל במוסדות החינוך במהלך שנת הלימודים הסדירה.
הקייטנות נערכות בחופשת הקיץ ,בדרך כלל במחזורים של שבועיים עד שלושה שבועות ולעתים אף
חודש שלם ,והן פועלות משעות הבוקר עד שעות הצהריים או אחר הצהריים .לקייטנות יש חשיבות
מנקודת המבט של סיוע להורים עובדים ,שכן הן מצמצמות את הפער בין זמני הפעילות של מערכת
החינוך ובין זמני העבודה של ההורים .עלויות הקייטנות גבוהות מאוד ומהוות נטל כלכלי משמעותי
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על ההורים .כמו כן ,הורים רבים לא רושמים את ילדיהם לקייטנות לאור עלויות אלה .המשרד
סבסד בשנת  2019את עלות הקייטנות ל 126,900-ילדים בגילאי הגן .הסבסוד היה  ₪ 100/200לכל
ילד ו ₪ 150/300-לילד שאחד מהוריו מוכר על ידי מחלקת הרווחה.
 2.2הפעלת מרכזי מדע מצוינות
במרכזה של התוכנית עומד ביסוס מרכזי מדע ומצוינות באזורי הפריפריה ,שמאפשרים את מימוש
כישוריהם ויכולותיהם הייחודיים של בני נוער מצטיינים ,תוך מתן דגש על פיתוח ערכי מצוינות
אישית וחברתית .התוכנית מיועדת לבני נוער בעלי כישורים ,פוטנציאל ומוטיבציה למצוינות,
בתחומי המדעים ,החיים באזורי הפריפריה של מדינת ישראל .מרכזי המצוינות מספקים לתלמידים
מסגרת איכותית שמאפשרת להם חשיפה והעשרה למגוון רחב של תחומי המדעים ,טכניקות למידה
וכלים לשיפור יכולתם המקצועית בתחום בו הם מצטיינים .התוכנית מתמקדת בהרחבת האופקים
וחיזוק ביטחונם העצמי של התלמידים וכן בחיזוק היכולות שלהם להתמודד עם אתגרים מקצועיים
וחברתיים .הפעילות נערכת לאחר שעות הלימודים ומהווה מסגרת חינוכית בלתי פורמלית.
המרכזים מציעים לבני הנוער תכנים מקוריים וחדשניים בסטנדרטים אקדמיים הלקוחים
מעולמות המדע והטכנולוגיה ומיועדים להעשרתם ולחשיפתם של באי ובאות המרכז לעולמות אלו.
התוכנית מבקשת לקדם את משתתפי ובוגרי מרכז המצוינות כמובילי תהליכי שינוי לחיזוק הסביבה
בה צמחו .בשנת  2019פעלו  5מרכזי מצוינות בגליל ובנגב ו 13-שלוחות בהשתתפות עשרות אלפי
ילדים ובני נוער.
 2.3מיזם מתוקשב לבגרויות
מיזם הלימודים האינטרנטי  yschoolמציע ספריית שיעורים מצולמים לתלמידים המתכוננים
לבחינות בגרות .האתר מתבסס על שיעורי וידיאו קצרים ,ממוקדים שהצפייה בהם יעילה מאוד
מבחינה לימודית ,ומאפשרת קליטה אפקטיבית יותר של החומר לעומת לימוד אותו נושא בכיתה,
בסביבה הרועשת וגדושת ההפרעות .הספרייה מכילה אלפי סרטונים בכל נושאי הלימוד בתיכון
ולקראת מבחני הבגרות .כל סרטון מתמקד בנושא לימודי נקודתי ,והוא נמשך כעשר דקות .את
השיעורים המצולמים מעבירים מורים מנוסים במיוחד ,כשהם נעזרים ב"לוח כיתה" דיגיטלי,
מתוחכם ואפקטיבי .המשרד רכש שמות משתמש וסיסמאות והקצה אותם ללא תמורה כלשהי לכ-
 140,000תלמידים בעשרות רשויות מקומיות בנגב ,בגליל ובפריפריה החברתית.

 .3תרבות וספורט
 3.1מוסדות ציבור
המשרד תומך בהקמת ובשיפוץ מוסדות ציבור (מתנ"סים ,מבנים רב תכליתיים ,מרכזי תרבות,
פארקים ועוד) במטרה לקדם פרויקטים ציבוריים פיסיים באמצעות תקצוב הרשויות .מוסדות
ציבור ותרבות דוגמת מתנ"סים ,בתי עם ואולמות תרבות ,מקיימים עבור מגוון רחב של ילדים ,בני
נוער ומבוגרים פעילויות לימודיות ,חברתיות ותרבותיות בשנת  2014פרסם המשרד לראשונה מספר
קולות קוראים לרשויות המקומיות לתמיכה בבניית ושיפוץ מוסדות ציבור .עד  2018פרסם המשרד
עשרות קולות קוראים להם הוקצו מאות מיליוני  ₪בתמיכה בבניית ובשיפוץ מאות מוסדות ציבור
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במצטבר .במהלך  2019הסתיימה הבנייה של מאות פרויקטים אשר אושרו במסגרת נהלים אלו
לאורך השנים.
במהלך  2019תמך המשרד בהקמת ושיפוץ מוסדות ציבור ביישובי עוטף עזה ובשדרות בגובה של
 16.5מיליון  ₪במסגרת החלטת ממשלה .4328
 3.2אירועי תרבות
קיום ותמיכה באירועי תרבות ופסטיבלים המהווים מוקדי משיכה .המשרד תומך בקיום אירועי
תרבות ופסטיבלים ייחודיים בפריפריה החברתית ,בנגב ובגליל ,המושכים מבקרים רבים מרחבי
הארץ .מאות אירועי תרבות ופסטיבלים זוכים לתמיכה כספית על ידי המשרד .בשנת  2019פורסם
על ידי המשרד נוהל לתמיכה באירועי תרבות .במסגרת הנוהל נתמכו אירועי תרבות בפריפריה
החברתית ,שיתופי פעולה תרבותיים בין רשויות מקומיות ,יוזמות תרבות ואירועי תרבות לבעלי
מוגבלויות .ב 2019-אושרו תכניות תרבות של  48רשויות בפריפריה החברתית ,אשר כוללות כ530 -
אירועים ופעילויות תרבות שונות.
 3.3הקמת מתקני שעשועים
במטרה לעודד חיי פנאי וקהילה ,בריאות ואיכות חיים ,המשרד מקים עשרות מתחמים של מתקני
משחקים בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית .המשרד פרסם
בשנת מכרז פומבי בו נבחרו  3חברות .במסגרת המכרז נקבע כי יוקמו  6דגמים שונים של מתקני
שעשועים ברשויות המקומיות השונות .במהלך  2019הוקמו כ 100-גני שעשועים חדשים ברחבי
הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית המספקים מענה לשעות הפנאי למאות אלפי ילדים ולהוריהם.
ב 2020-יוקמו כ 100-גני שעשועים נוספים.
 3.4התוכנית להקמת מתחמי מיני פיץ' (מגרש משולב)
במסגרת תוכנית העבודה של המשרד ,ומתוך מטרה לעודד מודעות לספורט ושיפור תנאי הקהילה,
המשרד קיבל החלטה לפעול להקמת עשרות מגרשי מיני פיץ' בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי
הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית .המשרד פרסם מכרז פומבי בו נבחרו חברה לביצוע .במסגרת
המכרז נקבע כי יוקמו  3דגמים שונים של מגרשים .בסופו של ההליך יוקמו מאות מגרשי מיני פיץ'
ברחבי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית שיספקו מענה לשעות הפנאי למאות אלפי תושבים.
במהלך  2019הוקמו עשרות מתחמי מיני פיץ' ובמהלך  2020יוקמו כ 100-מתחמים נוספים.
 3.5התוכנית להקמת מתחמים מוזיקליים
במסגרת תוכנית העבודה של המשרד ,ומתוך מטרה לעודד חיי פנאי וקהילה מגוונים ,המשרד קיבל
החלטה להקים עשרות מתחמים מוזיקליים בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי הנגב ,הגליל
והפריפריה החברתית .המשרד פרסם מכרז פומבי בו נבחרה חברה לביצוע .במסגרת המכרז נקבע
כי יוקמו  3דגמים שונים של מתחמים מוזיקליים .בסופו של ההליך יוקמו מאות מתחמים
מוזיקליים ברחבי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית שיספקו מענה לשעות הפנאי למאות אלפי
ילדים ולהוריהם .במהלך  2019הוקמו מספר מתחמים מוזיקליים .ובמהלך  2020יוקמו עשרות
מתחמים מוזיקליים נוספים.
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 3.6התוכנית להקמת משחקיות (ג'ימבורי)
במסגרת תוכנית העבודה של המשרד ,ומתוך מטרה לעודד חיי פנאי וקהילה ואיכות חיים ,המשרד
קיבל החלטה לפעול להקמת עשרות משחקיות (ג'ימבורי) בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי
הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית .המשרד פרסם בשנת  2018מכרז פומבי בו נבחרו חברה אחת.
במסגרת המכרז נקבע כי יוקמו  3דגמים שונים של משחקיות (ג'ימבורי) .בסופו של ההליך יוקמו
עשרות משחקיות (ג'ימבורי) חדשות ברחבי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית שיספקו מענה
לשעות הפנאי למאות אלפי ילדים ולהוריהם .במהלך  2019הוקמו  6משחקיות וב 2020-צפויות
להתפתח כ 30-משחקיות נוספות.

 .4חברה וקהילה
 4.1טיפוח אוכלוסיית הצעירים  -מרכזי הצעירים
אוכלוסיית הצעירים בנגב ובגליל היא אוכלוסייה מחוללת שינוי אשר בכוחה לחולל שינוי ,לבסס
את הנגב והגליל ולשנות את פניהם ברמה הכלכלית ,הקהילתית והתרבותית .המשרד פועל להקמת
ופיתוח מסגרות מתאימות ,שירותים ותוכניות פעולה לטיפול ,ייזום ,תקצוב ,עשייה ,שירותים
והקצאות ,בתחום הצעירים .פרויקט הדגל בהקשר זה הוא פרויקט מרכזי הצעירים .תחומי הליבה
של מרכזי הצעירים מגוונים ונוגעים במגוון תחומי חיים :תעסוקה ,השכלה והכשרה ,יזמות עסקית,
מלגות ,דיור ,תרבות פנאי ופיתוח מנהיגות צעירה ומעורבות חברתית .במרכזי הצעירים מבקרים
אלפי צעירים במהלך השנה ,וזוכים לשירותים בתחומי התעסוקה (הצעות עבודה) ,הדיור (דירות
להשכרה) ,מלגות ,מגוון רחב של קורסים ,פעילויות תרבות (הופעות למיניהן) .כיום פועלים בנגב
ובגליל  43מרכזי צעירים ב 46-רשויות מקומיות .המשרד פועל להקמת  12מרכזי צעירים בישובי
הפריפריה החברתית כאשר ב 2019-הוקמו  3מרכזי צעירים חדשים בפורדיס ,מודיעין עלית
וירושלים כאשר ב 2020-יוקמו רבים נוספים בין השאר בדליית אל כרמל ,אום אל פחם ,בני ברק,
ביתר עילית ועוד.
 4.2צומחים יחד  -חונכויות
אגף הפריפריה החברתית פעל להוספת מסגרות חינוכיות משלימות מחוץ לשעות ביה"ס
הפורמליות .המטרה היא לצמצם פערים ולטפח מצוינות בקרב התלמידים באזורי הפריפריה
החברתית .החניכה מיועדת לתלמידי כיתות א'-י"ב.
סוגי החונכות:


חונכות פרטנית  -מפגשים שבועיים בין חניך וחונך.



חונכות קבוצתית  -מפגשים שבועיים של  5-15חניכים לחונך.

 חונכות רגשית (במקרי קצה)  -מפגשים שבועיים בין חניך למטפל רגשי מוסמך.
ב( ,2019-שנה"ל תשע"ט) פעל הפרויקט ב 52-רשויות ,בפרויקט לקחו חלק כ 8,000 -חניכים במגזר
החרדי 4,200 ,במגזר הלא יהודי ו 7,500-במגזר הכללי ,ע"י  3,075חונכים בשלושת המגזרים.
 4.3תור הזהב
המשרד יזם מהלך חדשני של פעילות עבור הגיל השלישי ביישובי הפריפריה החברתית אשר נמצאים
במצב סוציו אקונומי נמוך .הפרויקט מתקיים בכל ישובי הפריפריה החברתית .שלב א' של הפעילות
כולל שישה קורסים בני  30שעות אקדמיות כל אחד ,אשר מטרתם להכשיר תושבים ,בני הדור
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השלישי ,להיות מנהיגי העתיד בקהילה בה הם חיים ,להניע את הקהל לפעולה ,להדריך סיורים
ביישובים ולסייע להנהיג את הקהל המקומי לצרוך פעילות תרבות ומורשת שתתקיים ביישובם.
הפעילויות כולל שפע של פעילויות תרבות ,סיורי מורשת ,מערכי התנדבות ואירועים אזוריים
גדולים המתקיימים בישובי הפריפריה החברתית .ב 2019-התכנית פעלה ב 71-רשויות בפריפריה
החברתית ,במגזר הכללי ,החרדי והלא יהודי.
 4.4נטועים גאווה מקומית
תכנית נטועים גאווה מקומית ,הינה תכנית דו שנתית המתקיימת על בסיס יישובי בשותפות גורמים
בני מקום .המטרה היא להכשיר סטודנטים צעירים בני מקום כמובילים לשינוי חברתי ,הפועלים
לטיפול עתודת מנהיגות של בני נוער בקהילתם .במסגרת המיזם המשותף הסטודנטים משתתפים
בתכנית המעצבת זהות אישית והזדהות מקומית והמפתחת כישורי מנהיגות ,יוזמה ונטילת
אחריות .התכנית פתוחה בפני כל סטודנט בן מקום ,שיימצא מתאים לאחר תהליך מיון .התוכנית
פועלת ב 6-רשויות בנגב ,בגליל ובפריפריה החברתית וצפויה להכפיל פעילותה בשנת .2019
 4.5מרכזי מיצוי זכויות
הפרויקט כולל הקמה והפעלה של  8מרכזים ברשויות בנגב ,בגליל ובקרב ערי הפריפריה החברתית
ו 2-מרכזי זכויות ניידים וממותגים .המרכזים יציעו סיוע במידע על זכויות ומימושן לתושבי העיר
והאזור ,וכן ייעוץ משפטי – בתחומי הדיור ,צרכנות ,ביטוח לאומי ,תעסוקה זכויות עובדים ועוד.
בין הנושאים שיטופלו במרכזי מיצוי הזכויות :טיפול בזכויות בתחומי הדיור – משכנתאות ,דיור
ציבורי ,סיוע בשכ"ד מניעת ניתוקי חשמל ומים ,מו"מ מול מוסדות להשגת פריסת חובות ,סיוע
בהגשת תביעות קטנות ,שיקום כלכלי ותכנון תקציב המשפחה .בנוסף ,יטפלו המרכזים בתחומים
ייחודיים :סיוע לניצולי שואה ,שילוב אזרחים ותיקים בקרב המתנדבים וקיום הרצאות וסדנאות
בתחומי התנהלות כלכלית נכונה.
 4.6תכנית להעצמה קהילתית בעוטף עזה
יישובי עוטף עזה ושדרות מתמודדים עם איום ביטחוני מתמשך כבר לאורך כשני עשורים .מבצע
צוק איתן הביא להתרוקנות משמעותית של יישובי המועצות האזוריות בעוטף ,לפגיעה בחוסן
האזרחי ביישובים ולהגירה שלילית מהאזור .אפיקי הפעילות של המשרד ביישובי העוטף כוללים
תוכניות לצמיחה דמוגרפית בתחום הדיור ,מבני ציבור ותשתיות פיזיות לטובת מענה לאתגרים
ולהעלאת האטרקטיביות של האזור למתיישבים חדשים .לצד אלו ,הובן כי לא ניתן למשוך
מתיישבים חדשים ומבלי מתן תשתית אזרחית ראויה ובנייה של קהילה חזקה הנשענת על עקרונות
חזקים וחיבור בין קהילות וזאת למען חיזוק הישובים הקיימים ,העלאת החוסן היישובי והמועצתי
ובכך למנוע שיעורי נטישה שיעלו את שיעורי ההגירה החיובית .התכנית מתמקדת בארבעה תחומים
עיקריים לבניית קהילה חזקה.
א .צמיחה דמוגרפית -חיזוק האטרקטיביות וביסוס התשתיות לקליטת תושבים חדשים.
ב .פיתוח קהילתי -תהליכים התומכים בבניית יכולות ומסוגלות קהילתית.
ג .פיתוח וייעוץ ארגוני במטרה לשפר התשתיות הארגוניות.
ד .אירועים והפוגות – אירועים קהילתיים בוני קהילה והפגות קהילתיות אד-הוק בעקבות
המצב הביטחוני.
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 .5תוכנית הצפון
בתחילת שנת  2017הוצגה תוכנית הצפון .במסגרת התוכנית ,הוקצו תקציבים נרחבים לפיתוח
התשתיות ,עידוד התעשייה והתעסוקה ,שדרוג מערכת הרפואה הציבורית ,חיזוק השלטון המקומי
והעלאת רמת החינוך וההשכלה הגבוהה .במסגרת התוכנית אף תיבחן העתקת חלק ממחנות צה"ל
לצפון.
המשרד קיבל אחריות ישירה על  3פרויקטים:
 .1הרחבת מכללות להוראה :במסגרת ההליך שהתקיים ,נקבע כי תתבצע הרחבה של המכללה
להוראה באוהלו כחלק מתהליך איחוד חוגי ההוראה בין המכללה לבין מכללת תל-חי.
 .2הקמת  2מרכזי שיקום תעסוקתי שיוקמו באשכול גליל מזרחי ובמועצה האזורית מעלה יוסף.
 .3ביצוע תוכנית בהיקף של  20מיליון  ₪ל 12-רשויות מקומיות לפיתוח תוכניות ופרויקטים
להתמודדות עם הגירה שלילית.

רשימת החלטות ממשלה במעורבות המשרד בשנת 2019
תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף עזה לשנים  – 2019-2020החלטת ממשלה
מספר  4328מיום 2/12/2018

הפרויקט

התקציב

העצמה קהילתית.

.₪ 7,000,000

מרכזי צעירים

₪ 2,000,000

מבני ומוסדות ציבור

₪ 16,500,000

סה"כ.

.₪ 25,500,000

תוכנית רב שנתית לחיזוק ירוחם – החלטת ממשלה מספר  3741מיום 15/04/2018

הפרויקט

התקציב

"עם הפנים לעיר" – פיתוח עירוני

.₪ 8,500,000

מבני ציבור

₪ 3,000,000

סה"כ.

.₪ 11,500,000

גיבוש ויישום תכנית רב שנתית לפיתוח ושיקום תשתיות – החלטת ממשלה מספר  2968מיום
10/08/2017

הפרויקט
פיתוח ושיקום תשתיות בישובים מוחלשים:
קוממיות ,יסודות ותפרח -תשתיות תחבורה
וביוב
סה"כ.

התקציב
₪ 29,500,000
₪ 29,500,000
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פיתוח כלכלי מודיעין עילית– החלטת ממשלה מספר  3717מיום 29/03/2018

הפרויקט

התקציב

פיתוח כלכלי במודיעין עילית -פרויקטים
כלכליים

₪ 6,000,000

סה"כ.

₪ 6,000,000

תאגידים שהמשרד אחראי על תחום פעילותם
הרשות לפיתוח הגליל
רקע כללי
הרשות לפיתוח הגליל הוקמה בשנת  1993עפ"י חוק הרשות לפיתוח הגליל .תפקידי הרשות הוגדרו
בחוק כדלקמן:
 .1ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל.
 .2להכין תכניות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל.
 .3לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הגליל.
 .4לתאם בין משרדי הממשלה ,הרשויות והגופים העושים לפיתוח הגליל.
 .5ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות ,לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים
ומדעיים-טכנולוגיים בגליל.
 .6לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים ומדעיים-טכנולוגיים בגליל,
לרבות להליכים הדרושים לעניין זה לפי כל דין.
 .7לפעול למען ריכוז מושבם בגליל של הנהלות גופים ,ובעיקר יחידות ממשלתיות וחברות
ממשלתיות.
 .8ליזום פעילות ליישוב הגליל ולהגברת יכולת קליטת העלייה בו.
הרשות לפיתוח הגליל מורכבת ממועצה מנהלת בת כ 150-חברים אשר בה חברים כל ראשי הרשויות
בגליל ,מנהלי משרדי הממשלה ,נציגי שרים ,נציגי האוניברסיטה ובית החולים ,נציגי לשכות
המסחר והתאחדות התעשיינים .בראשות המועצה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה .המועצה ממנה
באישור השר מנהל לרשות .עניני הרשות מנוהלים בידי מנהלה מבין חברי המועצה .המנהלה מונה
 18חברים ובראשה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה.
עד לשנת  ,2005השרים הממונים על יישום החוק היו שר הכלכלה והתכנון ושר האוצר .במסגרת
החלטת הממשלה מספר  3024של הממשלה מיום ה 10/1/2005-נקבע כי הרשות לפיתוח הגליל
תועבר לאחריות המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.
תקציב הרשות
על פי החוק ,הממשלה מחויבת להקצות מדי שנה לרשות סכומים להשתתפות בפעולות פיתוח הגליל
ובהוצאות הרשות .הלכה למעשה ,עד לשנת  ,2005תחת משרד הכלכלה והתכנון ומשרד התשתיות
הלאומיות ,תקציב הרשות לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל היה כ 1.5-מיליון  .₪התקציב יועד
להוצאות השכר והמנהלה של הרשות בלבד ,ולרשות לא הועמד תקציב לפעילות אופרטיבית כלשהי.
החל משנת  2005חל גידול הדרגתי בתקציב הרשות לפיתוח הגליל .בשנת  2005תקציב הרשות
הועלה לכ 4-מיליון  .₪בשנים  2007-2008תקציב הרשות הועלה לכ 8-מיליון  .₪החל משנת 2009
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תקציב הרשות הועלה ל 10-12 -מיליון  ₪בבסיס .לרשות מוקצים עוד תקציבים תוספתיים
מהמשרד בהתאם לפרויקטים נקודתיים .למעלה מ 90%-מתקציב הרשות ממומן ממקורות
המשרד .תקציב המשרד מאפשר לרשות לתפקד כגוף אופרטיבי .המשרד הקצה לרשות בשנת ,2019
כ 49-מיליון .₪
הרשות לפיתוח הנגב
רקע כללי
הרשות לפיתוח הנגב הוקמה בשנת  1991עפ"י חוק הרשות לפיתוח הנגב .תפקידי הרשות הוגדרו
בחוק כדלקמן:
 .1ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב.
 .2להכין תכניות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב.
 .3לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הנגב.
 .4לתאם בין משרדי הממשלה ,הרשויות והגופים העושים לפיתוח הנגב.
 .5ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות ,לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים
בנגב.
 .6לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים וחברתיים בנגב לרבות
להליכים הדרושים לעניין זה לפי כל דין.
 .7לפעול למען ריכוז מושבם בנגב של הנהלות גופים ,יחידות ממשלתיות וחברות ממשלתיות
הפועלים בעיקר בנגב.
 .8ליזום פעילות ליישוב הנגב ולהגברת יכולת קליטת העלייה בו.
הרשות לפיתוח הנגב מורכבת ממועצה מנהלת בת  61חברים אשר בה חברים כל ראשי הרשויות
בנגב ,מנהלי משרדי הממשלה ,נציגי שרים ,נציגי האוניברסיטה ובית החולים ,נציגי לשכות המסחר
והתאחדות התעשיינים .בראשות המועצה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה .המועצה ממנה באישור
השר מנהל לרשות .עניני הרשות מנוהלים בידי מינהלה מבין חברי המועצה .המנהלה מונה 19
חברים ובראשה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה.
עד לשנת  ,2005השרים הממונים על יישום החוק היו שר הכלכלה והתכנון ושר האוצר .במסגרת
החלטת הממשלה מספר  3024של הממשלה מיום ה 10/1/2005-נקבע כי הרשות לפיתוח הנגב תועבר
לאחריות המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.
תקציב הרשות
על פי החוק ,הממשלה מחויבת להקצות מדי שנה לרשות סכומים להשתתפות בפעולות פיתוח הנגב
ובהוצאות הרשות .הלכה למעשה ,עד לשנת  ,2005תחת משרד הכלכלה והתכנון ומשרד התשתיות
הלאומיות ,תקציב הרשות לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל היה כ 1.5-מיליון  .₪התקציב יועד
להוצאות השכר והמנהלה של הרשות בלבד ,ולרשות לא הועמד תקציב לפעילות אופרטיבית כלשהי.
החל משנת  2005חל גידול הדרגתי בתקציב הרשות לפיתוח הנגב .בשנת  2005תקציב הרשות הועלה
לכ 4-מיליון  .₪בשנים  2007-2008תקציב הרשות הועלה לכ 8-מיליון  .₪החל משנת  2009תקציב
הרשות הועלה ל 10-12 -מיליון  ₪בבסיס .לרשות מוקצים עוד תקציבים תוספתיים מהמשרד
בהתאם לפרויקטים נקודתיים .למעלה מ 90%-מתקציב הרשות ממומן ממקורות המשרד .תקציב
המשרד מאפשר לרשות לתפקד כגוף אופרטיבי .המשרד הקצה לרשות בשנת  ,2019כ 41-מיליון .₪
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האגף לפיתוח הנגב והגליל
מטרות האגף  -נגב


פועל ליישום תוכנית ההערכות האזרחית למעבר מחנות צה"ל דרומה ומינוף המהלך ליצירת
תנופת פיתוח בנגב במגוון תחומים.



פועל לשינוי התודעה ותדמית הנגב.



פועל לחיזוק ההתיישבות בנגב.



מגבש את תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית שבתחום אחריותו ,בשיתוף ובתיאום משרדי
הממשלה הנוגעים בדבר ,ומעדכן את תוכנית העבודה בהתאם לצורך.



שם דגש על תכנון ,קידום ויישום פרויקטים מחוללי שינוי בנגב.



פועל מול ראשי הרשויות בנגב לקידום הרשויות המקומיות בנגב ולקידום נושאים ופרויקטים
מקומיים.



פועל לשילוב הסקטור העסקי וגורמים פילנתרופיים בהשקעות לפיתוח הנגב ,בתיאום עם
הגורמים הנוספים במשרד.



פועל לשילוב הקהילה הבדואית במרקם החברתי והכלכלי כמנוף לצמיחה של הנגב.

פעילות האגף בשנת 2019
החלטת הממשלה  4328הפעלת תוכנית לחיזוק החוסן הקהילתי
 .1הפעלת תוכניות לחיזוק החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה.
 .2ישום תוכנית אסטרטגית חדשה ליישובי העוטף.
 .3קידום תוכניות לצמיחה דמוגרפית בתחום הדיור בישובי עוטף עזה.
החלטת ממשלה 3741
 .1גיבוש תוכנית לפיתוח עירוני בירוחם .תקציב .₪ 1,700,000 2019
 .2מבני ציבור .תקציב .₪ 3,000,000 2019
תעסוקה ופיתוח כלכלי
 .1השארת בוגרי מוסדות ההשכלה בנגב.


הפעלת תוכנית מלגות מוטות תעסוקה להשארת בוגרי מוסדות אקדמאיים בנגב.



הפעלת תוכנית סטודנטים בונים עתיד :תכנית מלגות תלת-שנתית להשמת סטודנטים
בשנת הלימודים האחרונה שלהם במקומות תעסוקה בנגב.

תיירות
 .1קידום פרויקט פינוי שפת מכתש רמון.
 .2קידום התיירות הבדואית.
חינוך
 .1הפעלת תכנית מצוינגב .פיתוח והטמעת תכנית המצוינות בחינוך ,ב 20-רשויות בנגב.
 .2קידום מרכזי מצוינות.
 .3הפעלת תוכנית נגב-סל לקידום מצוינות בתחום הכדורסל בישובי הנגב.
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בריאות
 .1מתן פתרונות להגדלת מספר האחיות במגזר הבדואי.
 .2סיוע בישום החלטת ממשלה לתפעול והקמת בית חולים שיקומי בנגב.
המגזר הבדואי
 .1קידום הקמת קרייה שיקומית לחברה הבדואית בתל שבע.
 .2פעילויות תומכות תעסוקה באמצעות היסעים כאמצעי לעידוד תעסוקה.

מטרות האגף – גליל


פועל ליישום החלטות ממשלה באחריות המשרד הנוגעות לגליל ולמינוף פיתוח במגוון תחומים.



פועל לחיזוק ההתיישבות בגליל.



מגבש את תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית שבתחום אחריותו ,בשיתוף ובתיאום משרדי
הממשלה הנוגעים בדבר ,ומעדכן את תוכנית העבודה בהתאם לצורך.



תכנון ,קידום ויישום פרויקטים מחוללי שינוי בגליל.



פועל מול ראשי הרשויות בנגב לקידום הרשויות המקומיות בגליל ולקידום נושאים ופרויקטים
מקומיים.

פעילות האגף בשנת 2019
.1

תוכנית הצפון – החלטת ממשלה 2262

האגף סייע לקידום ואישור החלטת הממשלה שהתקבלה בתחילת שנת  .2017באחריות האגף
הפעלת  3תוכניות ממסגרת ההחלטה :הרחבת מכללות להוראה ,הקמת מרכזי שיקום תעסוקתי
ותוכנית להתמודדות עם הגירה שלילית ב 12-רשויות מקומיות בגליל.
 4.1תכנית להרחבת החשיפה הציבורית לקצרין ,לחיזוק תדמיתה ולמיצובה כיישוב המציע
איכות חיים גבוהה
בהתאם להחלטת הממשלה  1739הקצה המשרד סכום של עד  ₪ 1,000,000התקציב יועד למימון
תכנית להרחבת החשיפה הציבורית לקצרין ,לחיזוק תדמיתה ולמיצובה כיישוב המציע איכות חיים
גבוהה אך בת השגה בלבד .במסגרת התקציב בוצעו ב 2019-פרסומים במדיות השונות ,סרטוני
תדמית ,קמפיינים ,חברת ייעוץ מיתוגי ,יחסי ציבור שוטפים  ,פסטיבלים ,הנגשת שירותים ,שילוט
לקידום תיירותי ,אסטרטגיה למיתוג ושיווק ,תכנית מיתוג ושיווק וכדומה.
 4.2הפעלת קהילת סטודנטים בשכונות השיכון הותיקות בקצרין.
בהסתמך על סעיף  9להחלטת הממשלה מספר  ,1739הקצה המשרד למועצה המקומית קצרין סכום
של  ₪ 200,000לטובת הפעלת קהילת סטודנטים בשכונות השיכון הוותיקות בקצרין.
הפעילות ב 2019-כללה פעילויות רווחה ,קהילה ,תרבות ,גיבוש ,הדרכה עבור הסטודנטים .כמו כן,
פעילות חברתית קהילתית לתושבי קצרין המופעלת על ידי הסטודנטים ובכלל זה :פעילות לפיתוח
קהילה ,גיבוש ,סדנאות ,הרצאות ,פעולות שיווק ,פרסום ,הדרכה ,חינוך ,תרבות .ורכזת קהילת
סטודנטים.
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 .5החלטת ממשלה  – 1741פיתוח והעצמה של המועצה המקומית חצור הגלילית
בהמשך להחלטת הממשלה  1741ולאור הגדרתה של המועצה המקומית חצור הגלילית כיישוב בעל
עדיפות לאומית ,עומל המשרד להעלאת חוסנה הכלכלי והחברתי של חצור הגלילית ,חיזוק מעמדה
וכן תדמיתה של המועצה המקומית כמוקד התיישבותי אטרקטיבי בגליל.
החלטה מס'  1532באה לתקן את החלטת הממשלה מספר  1741מיום  22.6.2014 ,שעניינה פיתוח
והעצמה של המועצה המקומית חצור הגלילית ובמסגרתה הוקצו למועצה  3מיליון  ₪לטובת פיתוח
ושדרוג מוסדות ציבור .המועצה בחרה להשקיע את התקציב הנ"ל ב 3-פרויקטים אשר בוצעו
ב:2019
א) שיפוץ מבנה המועצה.₪ 1,000,000 -
ב) בנית בית כנסת בקריה החסידית.₪ 1,000,000 -
ג) שיפוץ בית ספר –.₪ 1,000,000

 .6שיפוץ מוסדות ציבור ביישובים בעלי דירוג סוציואקונומי  7ומעלה
בהתאם לנוהל הקצאה שעניינו "סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים למועצות מקומיות בנגב ובגליל
המדורגות סוציו-אקונומי  7ומעלה" ומתוקף תפקידו ליזום פעולות לפיתוחם של מרחבי הנגב
והגליל על ידי פיתוח חיי התרבות ,הקהילה ,התעסוקה והספורט ,הקצה המשרד בשנת 2019
המשרד  1.5מיליון  ₪לטובת שיפוץ ובינוי מבנים ואתרים ברשויות המקומיות כפר תבור ,קריית
טבעון וראש פינה.

 .7החלטת ממשלה ( 1480ג')  -תכנית ממשלתית להעצמה וחיזוק כלכלי-חברתי
של היישובים הבדואים בצפון לשנים .2016-2020
סעיף מס'  17בהחלטת ממשלה מס'  1480מתאריך  ,2.6.2016קובע כי המשרד יקדם תכנית לקידום
ולמיתוג התיירות ביישובים הבדואים בצפון הכלולים בהחלטה בהיקף  1.1מיליון ש"ח בכל אחת
מהשנים  .2016-2021התכנית למיתוג התיירות ביישובים הבדואית בצפון מופעלת על-ידי המשרד
ברשויות איבטין וחוואלד ובאמצעות הרשות לפיתוח הגליל אל מול  18רשויות הנכללות בהחלטה.
במהלך שנת פעילות  2019התקיימו פעילויות רבות:


פסטיבל הקפה הבדואי (פסטיבל המזמין את הקהל הרחב לחוויה של קליית קפה ,סיפורי קפה,
טעימות וקשר של הקפה וקשר של הקפה לאירוע הבדואי העתיק  .במסגרת הפסטיבל
מתקיימים סיורים בכפרים ועוד).



לילות רמאדן  -פסטיבל חגיגי וססגוני ,סיורים במסגדים וארוחת האיפטאר ,מופעי פולקלור,
סדנאות "קטאייף" ומאכלים מסורתיים וסיורים בכפרים.



הכשרות צוותי עבודה חדשים  -קורס מורי דרך מורי דרך  ,קורס רכזי תיירות ,תיירנים ועוד.

 .8נתיבי דהת
בהתאם להחלטת הממשלה מספר  773מיום ה" 26.11.2015 -תוכנית לעידוד תיירות בנתיבי
ההיסטוריה ,הדת והמורשת באזורי עדיפות לאומית" ניתנה הקצאה תקציבית לרשויות המקומיות
למטרת יצירת מסלולי פיתוח תשתיות תיירות ,אתרים היסטוריים וטיפוח מערך שטחים פתוחים,
שימור ופיתוח ערכי טבע ומורשת ,ויצירת מקומות תעסוקה .הפרויקטים בביצוע במהלך שנת .2019
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 .9מענקי מחקר
הפעלת מנהלת מחקר
חברת "גליל מחקר ביו-רפואי" מפעילה שירותי ייעוץ בתחום המחקר הביו רופאי בגליל  .הפעילות
כרוכה בסקירת תמורות בקרב מוסדות הרפואה בגליל ,הקמת סדנאות לצוותי המחקר בבתי
החולים בגליל ,ייזום והעברת הכשרות לרופאים ולסגלי מקצועות הרפואה ולסגלי מקצועות
הרפואה ומחקר ,סיפוק שירותי תמיכה מקצועית כתשתית לרשות כל החוקרים בבתי החולים
לביצוע מחקריהם –בתחומים הבאים :תכנון המחקר ,כתיבת בקשות למענקי המחקר ,עריכה
מדעית ,מתן ייעוץ סטטיסטי אפדימיולוגי ,ניתוח סטטיסטי של תוצאות המחקרים קידום ויישום
מחקרים שזכו למענקים ; המלצה למשרד על היקף ואופי הקולות הקוראים התקופתיים למחקרים
המבוצעים בבתי החולים בגליל; הכנת הקולות הקוראים ,ניהול תהליך הסקירה המדעית ,מעקב
ופיקוח אודות התשלומים ושלבי המחקרים ,קידום שיתופי פעולה בין בתי החולים לבין האקדמיה,
ותעשיית הפארמה.
קול קורא מימון הצעות מחקר
ב 17.02.2019-פורסם קול קורא להגשות בקשות למימון הצעות מחקר ביו -רפואי בגליל .מימון
למחקרים אלה מאפשר לרופאים וחוקרים לבצע מחקרים שיקדמו את בריאות הציבור באזור צפון
הארץ ,יקדמו את בתי החולים מבחינה אקדמית ורפואית .המנהלת מלווה את החוקרים בתכנון
וביצוע המחקרים ובהמשך – בניתוח התוצאות ופרסום מדעי ,כולל עריכה לשונית ,מדעית ושירותי
סטטיסטיקה למאמרים ,ניהול דרישות התשלום בגין המחקרים למול נציג המשרד ובמסגרת זו
איסוף הצהרות מבתי החולים ,הכנת דו"חות מקצועיים על עמידה באבני דרך מקצועיות שנקבעו
למחקר .בנוסף לכך ,המנהלת מסייעת לרופאים להגיש הצעות לקולות קוראים בארץ ובעולם,
לטובת מימון מחקרים נוספים או רכישת ציוד.
למשרד הוגשו  102בקשות במסגרת הקול קורא ,ובאמצעות חברת גליל ביו רפואי ,נבחרו 26
חוקרים שיתוקצבו בסכום כולל של כ 2-מיליון .₪

 .10החלטת ממשלה  - 1531תכנון מפורט למתחם הקבע בפקולטה לרפואה בצפת
על רקע המשבר במערכת הבריאות והמחסור ברופאים ובמיוחד ביישובי הפריפריה הנגב והגליל,
הוטלה על המשרד לקחת חלק בהקמת בית הספר לרפואה הראשון בגליל בעיר צפת ,שיהיה שלוחה
לאוניברסיטת בר אילן .ביום  27.10.2016התקשר המשרד במיזם משותף עם אוניברסיטת בר אילן
לטובת התכנון המפורט של הקמת מתחם הקבע של הפקולטה צפת  .במהלך  ,2019מומשה אופציה
להסכם כך שתהליך התכנון ממשיך גם לאורך תקופה זו.

 .11קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית ,בנגב ובגליל למטרת
קידום מיזמים כלכליים ,עידוד וגיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי לשנת .2019
ב 2019-פרסם המשרד קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית ,בנגב ובגליל ,על
מנת לקדם מיזמים כלכליים .מטרת קול הקורא היתה לעודד תעסוקה איכותית ,שילוב בתעסוקה
של אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ,צמצום פערים באמצעות הקניית מיומנויות
נדרשות לשוק העבודה ,תיאום והשמה למיומנויות הנדרשות בסקטור העסקי ,הציבורי ועוד.
במסגרת הקול הקורא אושר תקציב עבור  6רשויות מקומיות בסך כולל של  5,181,596ש"ח
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אגף הצעירים
 .1ייעוד האגף
נושא הצעירים במשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל הינו חלק מרכזי מחזון השר והמנכ"לית,
ובהנהגתם הוקם לראשונה מבין כל משרדי הממשלה אגף צעירים .אגף הצעירים פועל במישורים
מגוונים ובשיתופי פעולה בין מגזריים הדוקים עם משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,מגזר שלישי,
פילנתרופיה ,קרנות ,מגזר עסקי ,אקדמיה ומחקר ,על מנת לקדם את אוכלוסיית הצעירים בנגב
ובגליל.
האגף פועל לקידום ויצירת שינוי כלכלי ,ערכי וחברתי בנגב ובגליל בתחום הצעירים באמצעות:


הובלת פרויקטים משמעותיים אשר מחוללים שינוי בנגב ובגליל לרבות הובלת פרויקט הדגל
של מרכזי הצעירים.



גיבוש תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית שבתחום אחריותו ,בשיתוף ובתיאום משרדי הממשלה
הנוגעים בדבר ,ועדכון תוכנית העבודה בהתאם לצורך.



איגום משאבים ותקציבים ממספר מקורות.



ניהול שותפויות מאתגרות ברמה הארצית והמקומית.



בנייה והתוויות אסטרטגיה ומדיניות ממשלתית לטווח ארוך.



בניית תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית בתחומי השכלה גבוהה ,פיתוח קריירה ויזמות עסקית,
קהילה והתיישבות ,דיור ותרבות עבור אוכלוסיית הצעירים ביישובי הנגב והגליל



עידוד הישארות צעירים בנגב ובגליל והגירת צעירים לנגב ולגליל.



קידום פרויקטים עבור אוכלוסיית הצעירים מול ראשי הרשויות.

.2

פעילות האגף בשנת 2019

 2.1פרויקט הדגל  -מרכזי הצעירים בנגב ובגליל
אגף הצעירים מנהל ,מתכלל ומפתח את מיזם "מרכזי הצעירים" בנגב ובגליל .המיזם ,המיועד
לצעירים בגילאי  ,18-40הינו תוכנית אסטרטגית ,מחוללת שינוי מערכתי המבקשת לשים את נושא
הצעירים על סדר היום הלאומי ,החברתי והכלכלי ולגבש מענה כולל ,מוסדר ומקיף לצרכי הצעירים
ביישובים בהם הם בנגב ובגליל .מיזם "מרכזי צעירים" פועל כ 12-שנים ,ובתקופת פעילותו צמח,
גדל והתרחב בכל שנה .כיום ,פועלים  43מרכזי צעירים בנגב ובגליל .האגף פועל להקמת  12מרכזי
צעירים חדשים בפריפריה החברתית –  6עבור מגזר המיעוטים ו 6-עבור המגזר החרדי.
ב 2019-הוקמו  3מרכזי צעירים חדשים בפורדיס ,מודיעין עלית וירושלים כאשר ב 2020-יוקמו
רבים נוספים בין השאר בדליית אל כרמל ,אום אל פחם ,בני ברק ,ביתר עילית ועוד.
מטרות מרכזי הצעירים הן:
 .1הבטחת מיצוי הפוטנציאל האישי של צעירים ,ללא קשר למוצאם ולמצבם הכלכלי-חברתי.
 .2חיזוק הפריפריה של מדינת ישראל על ידי מתן הזדמנויות לצעירים להשתלב ולהצליח שם.
 .3הצבת נושא הצעירים על סדר היום המוניציפאלי והלאומי והבטחת מדיניות ומתן מענים
מערכתיים שהולמים אוכלוסייה זו.
 .4יצירת רצף טיפול ומענים לצעירים בראשית דרכם במעבר מגילאי הנוער.
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 2.2תחומי ליבה
בשנת  2019פעלו במרכזי הצעירים ארבעה תחומי ליבה :פיתוח קריירה ויזמות עסקית ,השכלה
גבוהה ,מנהיגות ומעורבות חברתית ,צמיחה דמוגרפית ופיתוח קהילה.
א" .פיתוח קריירה ויזמות עסקית"
תחום פיתוח קריירה ויזמות עסקית הפועל במרכזי צעירים ,הנו עוגן משמעותי להישארות
הצעירים ביישובים בהם הם חיים .מטרת הפעילות בתחום זה להביא לידי מיצוי את
הפוטנציאל של הצעירים ,תוך הסתכלות רחבה וארוכת טווח על עתידם .בתוך כך ,מרכזי
הצעירים פועלים למציאת פתרונות תעסוקה הולמים ,השמות איכותיות טיפוח יזמות עסקית,
עידוד יוזמות מקומיות ופיתוח הכשרות מקצועיות מוטות תעסוקה .נושאים אלו נמצאים
בראש סדר העדיפויות של צעירים בקבלת ההחלטה על עתידם ,בחירת מקום המגורים והקמת
המשפחה .ההכוונה לתעסוקה במרכזי הצעירים ,ניתנת בתוך מערך אנושי מכיל אשר מאפשר
לצעיר להתלבט ,לבחון ולהבשיל לתוך תעסוקה (המשלבת לעיתים השכלה מקצועית או גבוהה)
אשר תעצב ותקבע את עתידו וייעודו בחיים הבוגרים .המשרד מתקצב רכזי פיתוח קריירה
במרכזי הצעירים ובתחום הפריפריה החברתית המשרד מתקצב במסגרת קול קורא נפרד רכזי
פיתוח קריירה ( 6רכזים בפריפריה החברתית :רמלה ,לוד ,ירושלים ,בית אל ,בית שמש וקרית
מלאכי)
השכלה גבוהה
ב.
השכלה גבוהה היא כלי מרכזי למוביליות כלכלית -תעסוקתית והשתלבות חברתית .מרכזי
הצעירים שמים דגש על הכנת הצעירים לקראת לימודיים אקדמאיים ,הכוונתם וליווים לקראת
כניסתם בשערי האקדמיה בראייה ארוכת טווח על עתידם המקצועי ,שמירת קשר רציף עם
הסטודנטים תוך מציאת אופק תעסוקתי הולם כבר בשלב הלימודים ,באמצעות תכניות מלגות
מוטות תעסוקה ותכניות התמחות .במרכזי הצעירים פועלת תוכנית להנגשת השכלה גבוהה
בשם "הישגים" .בנוסף ,מרכזי הצעירים מהווים פלטפורמה ייחודית ליחידה להכוונת חיילים
משוחררים במשרד הביטחון ,בכל הקשור לעידוד מצוינות להשכלה גבוהה ,תוך מתן דגש על
שילוב הצעירים במקצועות איכותניים בעלי אופק תעסוקתי משמעותי וזאת לצד טיפול
באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
צמיחה דמוגרפית
ג.
המשרד רואה חשיבות רבה בעידוד ההתיישבות ליישובי הנגב והגליל .על כן ,המשרד מינה בכל
מרכז צעירים רכז צמיחה דמוגרפית ,שתפקידו לסייע לרשות המקומית לקדם פעילויות
ופרויקטים שנועדו לעודד את ההתיישבות בתחומי הרשות המקומית .המשרד מתקצב רכזי
צמיחה דמוגרפית במרכזי הצעירים.
פיתוח קהילה
ד.
אחת מהבעיות הקשות ביותר הקיימות בפריפריה לצעירים הינה העדר מסגרות לבילוי ופנאי.
אנו עדים לכך שלעיתים גם כשיש תעסוקה והשכלה צעיר יבחר לעזוב את היישוב בחיפוש אחר
חברה ,עניין ופעילות תרבותיות הכוללת :ספורט ,בילויים ,חברותא ועוד .מרכזי הצעירים
מקדמים עשייה מקומית ואזורית בתחום זה כחלק מחינוך לצריכת תרבות ,פיתוח תרבות פנאי
וכבסיס לשותפות עם בעלי העסקים המקומיים כמהלך להרחבת המענים לצעירים .המשרד
מתקצב רכזי פיתוח קהילה במרכזי הצעירים.
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 2.3מיעוטים
בשנת  2019פעלו מספר מרכזי צעירים בחברה הערבית :בית ג'אן בחברה הדרוזית ,רהט ,חורה ,נוה
מדבר ותל שבע בחברה הבדואית בנגב ,ומספר מרכזים בחברה הערבית בפריפריה החברתית :באקה
אלגרביה ,פורדיס וג'סר אזרקא (מרכז אזורי לשתי הרשויות) ,כפר קרע .כמו כן ,בערים מעורבות
ניתנים שירותים לאוכלוסיית המיעוטים ביישובים הבאים :עכו ,נצרת עלית ומעלות תרשיחא.
 2.4חברה חרדית
בשנת  2019נפתחו שני מרכזי צעירים בחברה החרדית -ירושלים ומודיעין עילית.
 2.5הגדרת תיאור תפקיד מנהל יחידת צעירים ברשות המקומית
יוזמה משותפת של המשרד עם משרד הפנים .במסגרתה ,כל רשות מקומית תוכל לייעד תקן עבור
מנהל צעירים .התקן יכלול מתן סיוע וייעוץ לבני  ,18-35מעטפת של ליווי ותמיכה בפיתוח קריירה,
יזמות עסקית ,מנהיגות ,מעורבות חברתית ופיתוח חיי קהילה.
 2.6הרצאה נודדת
תכנית "הרצאה נודדת" הינה ייחודית ומטרתה לעורר שיח פתוח ,מקדם ומרחב אופקים ,על ידי
חשיפת צעירים למגוון של הרצאות ,רעיונות ועולמות ותוכן באמצעות מפגש עם מרצים
ואמנים ידועים ובעלי שם בתחומם בחברה הישראלית .התכנית באה לתת מענה להעשרה וחיזוק
המערך התרבותי חברתי הקיים במרכזי הצעירים ברשויות ולמען הצעירים בפריפריה הגאוגרפית
ו החברתית של ישראל תוך העצמתן של קהילות היעד .במסגרת התכנית מתקיימות הרצאות
במרכזי הצעירים ברשויות בפריפריה בנגב ובגליל במגוון רחב ובנושאים שונים כמו קהילתיות,
מימוש עצמי ,סיפורי הצלחה ,פעילות חברתית ,חדשנות ,יזמות ,זהות אישית וקבוצתית הנוגעים
לתחומי העניין המעסיקים את הצעירים בתחום הרשות .במסגרת התוכנית נערכו הרצאות רבות
ביניהן של עדי קיסר ,ניר דבורי ,חיים אוליאל ,שמעון אמסלם ,יפעת ביטון ועוד.
 2.7טורניר כדורגל של מרכזי הצעירים
אחד מיעדי של המשרד הינו חיזוק צעירי הקהילות המקומיות ולכן המשרד פועל ליצירת פעילות
בתחום איכות החיים ותרבות הפנאי במטרה לבסס איכות חיים נאותה בתחום החברתי-קהילת
על מנת לקדם יעד זה הוחלט על הקמת תחרות ארצית בכדורגל בין כל מרכזי הצעירים שתתרום
לחיזוק תחושת השייכות .המהלך נעשה במיזם משותף עם עמותת מדינת הכדורגל .הטורניר
התקיים על פני כשלושה חודשים כאשר הגמר הארצי התקיים בחודשי הקיץ ,בטורניר השתתפו
כ  12-קבוצות מרחבי הארץ ,מאילת ועד קריית שמונה.
 2.8מיזם משותף "נטועים" עם כל ישראל חברים (כי"ח)
ב 2018-2019-הופעלה "תכנית נטועים גאווה מקומית" -תכנית מנהיגות לצעירים בני מקום
במסגרת מיזם משותף עם כל ישראל חברים .במסגרת התוכנית פעלו ב 12 2019-קבוצות
ברשויות שונות בפריפריה ,בנגב ובגליל .בתוכנית לקחו חלק מעל  240צעירים ,פעלו כ60 -
פרויקטים קהילתיים והתקיימו כ 20-אירועים קהילתיים .המיזם הביא לשינוי משמעותי
בתפיסת הצעירים בני המקום ועידוד 'גאווה מקומית' וחיזוק יכולת ההשפעה שלהם על
המרחב הציבורי.
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אגף פריפריה חברתית
 .1מטרות האגף
באוקטובר  ,2015הורחבו סמכויות המשרד ושונה שמו ל" -משרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל".
מתוך מטרה לחזק את החוסן החברתי בפריפריה החברתית ,להגדיל את הצמיחה הכלכלית ,להביא
לצמצום בפערי ההזדמנויות בפריפריה החברתית ולשפר את איכות החיים ביישובים אלו ,הוקם
אגף פריפריה חברתית בשנת  .2016המשרד מצא כי פערים חברתיים לא קיימים רק באזורים
הגיאוגרפיים המוגדרים כנגב וגליל ,אלא גם ביישובים השונים במרכז הארץ .ישובים אלו מדורגים
כמעמד סוציו -אקונומי  1-4על פי הדירוג הסוציו של הלמ"ס או שכונות ברשויות חזקות מ 4-אך
קיימים בהן אזורים בדירוג  .1-4בפריפריה החברתית  2.5מיליון תושבים וישנן  73רשויות
מוניציפליות 156 ,שכונות 23 ,רשויות במגזר הלא יהודי 50 ,רשויות במגזר היהודי.
 .2תחומים מרכזיים של פעילות האגף:
 oחברה וקהילה.
 oחינוך ופנאי.
 oפיתוח תעסוקה.
 .3פעילות האגף
 3.1אירועי תרבות
בהחלטת הממשלה מספר  631מיום ה 1/11/2015-נקבע כי המשרד יפעל בתחום איכות החיים
ותרבות הפנאי במטרה לבסס איכות חיים נאותה ובתחום החברתי-קהילתי במטרה לחזק
את הקהילות המקומיות .פעילויות אלה תורמות ליצירת תחושת שייכות למקום ,מעניקות
משמעות לסביבה ,חושפות את כישרונות תושבי הפריפריה החברתית בפניי הקהל הרחב,
בעלות תפקיד חשוב בהתחדשות האזור ומיתוגו ומחזקות את הכלכלה המקומית .במסגרת
הנוהל ,הרשויות המקומיות הגישו הרשויות תכנית תרבות שנתית .ב 2019-אושרו תכניות
תרבות של  48רשויות בפריפריה החברתית ,אשר כוללות כ 530-אירועים ופעילויות תרבות
שונות.
" 3.2תור הזהב"
תכנית ייחודית למנהיגות מקומית לגיל השלישי בפריפריה החברתית .מטרת התכנית להביא
להעשרת הידע הקבוצתי לבני הגיל השלישי בפריפריה החברתית והעמקת ההיכרות עם
הזהות התרבותית המקומית ,חיזוק הקהילתיות ,וכן ליצור תעסוקה ופעילות הוואי והיכרות
עם אתרי מורשת מקומית ומנהגי המקום .התכנית כוללת הכשרת מנהיגות באמצעות קורס
בהיקף של  30שעות אקדמיות ,המעשיר בסדרת מפגשים את משתתפי התכנית ומקנה ידע
משמעותי בדגש על מנהיגות ,תרבות והיסטוריה מקומית .תושבים בני הגיל השלישי בוגרי
הקורס ,יוכשרו להיות מנהיגים מקומיים בקהילה בה הם חיים .כמו כן ,משתתפי התכנית
יוכשרו להדריך סיורים ביישובים וליזום פעילויות תרבות ומורשת שיתקיימו ביישובם.
במסגרת התוכנית מיישמים בוגרי הקורס את שלמדו הלכה למעשה ,ויובילו בסיוע אנשי
מקצוע פעילויות שונות ביישובם לאור החומר הנלמד .בשלב זה תינתן מלגה לבוגרי הקורס
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שיעבירו את הפעילויות ,המדרבנת אותם להתנסות באופן מעשי בתוכן שרכשו בקורס.
במסגרת התוכנית נערכו אירועים אזוריים גדולים לבני הגיל השלישי מאשכול ישובים ,אשר
את אותם האירועים יתכננו ויובילו המנהיגים המקומיים ,בוגרי התכנית .בנוסף ,במסגרת
תור הזהב תשולב תכנית התנדבותית יישובית בקהילה ,אותה יובילו המנהיגים המקומיים
ובה ייקחו חלק קהילת בני הגיל השלישי .ב 2019-התכנית פעלה ב 71-רשויות בפריפריה
החברתית ,במגזר הכללי ,החרדי והלא יהודי.
 3.3צומחים יחד
פרויקט חונכות הפועל במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ומיועד לילדים בכיתות א'-י"ב.
הפרויקט פועל לאחר שעות הלימודים ומטרתו להעניק מענה רגשי ,לימודי והתנהגות -חברתי
לילדי הפריפריה החברתית ולהביא לצמצום פערים ולטיפוח מצוינות .הפרויקט פועל ב52-
רשויות בעלות גיוון של שלושת המגזרים (חרדי ,לא יהודי וכללי) .העיקרון המנחה של
התוכנית הוא "למנוע היום את בעיות המחר" ,התערבות בהווה תמנע וונדליזם ,שוטטות
ונשירה בקרב החניכים בעתיד ,תסייע למתבגרים לפרוץ את מעגל הרווחה ,ולמצות את
יכולותיהם בצורה טובה יותר .התכנית מסייעת לחניכים לחוות בוגרים משמעותיים בחייהם
המנגישים להם רעיונות כגון :השכלה גבוהה ,הצלחה ותקווה לעתיד תוך מתן דוגמה
אישית.ב( ,2019-שנה"ל תשע"ט) הפעילו את התכנית  3זכיינים" :קיטו מרו"ם" למגזר הלא
יהודי" ,קרן חרו"ת" למגזר הכללי ו"יד אליעזר" למגזר החרדי .בפרויקט החונכות לקחו חלק
כ 8,000 -חניכים במגזר החרדי 4,200 ,במגזר הלא יהודי ו 7,500-במגזר הכללי ,ע"י 3,075
חונכים בשלושת המגזרים.
 .4החלטות ממשלה:
 4.1החלטת הממשלה :2968
 oגיבוש ויישום תכנית רב שנתית לפיתוח ושיקום תשתיות
 oיישום התכניות לפיתוח ושיקום תשתיות בישובים מוחלשים :קוממיות ,יסודות
ותפרח.
 4.2החלטת הממשלה 3717
 oפיתוח כלכלי מודיעין עילית
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המחלקה המשפטית
א.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12

.13

.14
.15
.16

מכרזים:
מכרז פומבי מס'  01/2019הזמנה לקבלת הצעות לאספקה ,התקנה ומתן שירותי תחזוקה
למערכות אבטחה טכנולוגיות קיימות במתקני המשרד .
מכרז פומבי מס'  02/19למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור (ייעוץ אסטרטגי וליווי
תקשורתי) למשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.
מכרז פומבי מס' " 05/19שירותי בדיקת תשתיות ותוכניות לבנייה ושיפוץ מבני ציבור.
מכרז פומבי  04/19פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי בקרה עבור תשתיות ,בנייה ושיפוץ
מוסדות ציבור.
מכרז פומבי מס'  07/2019קבלת הצעות לשירותי הוראת השפה האנגלית באמצעות
הטלפון בנגב ,בגליל ובפריפריה החברתית.
מכרז פומבי מס'  09/19הזמנה לקבלת הצעות לאספקה ,התקנה ומתן שירותי תחזוקה
למערכות אבטחה טכנולוגיות קיימות וחדשות במתקני המשרדים.
מכרז פומבי מס'  12/2019להפעלת חוגים לאחר שעות הלימודים בתחומי המחשוב
והטכנולוגיה בבתי הספר בנגב ,בגליל ובפריפריה החברתית
מכרז פומבי מס'  13/2019פנייה לקבלת הצעות להפעלת חוגים משולבי חברה ,חינוך
וספורט ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית ,בנגב ובגליל
מכרז פומבי מס’  14/2019קבלת הצעות להקמת מרכזים מדעיים ברשויות המקומיות
בפריפריה החברתית ,בנגב ובגליל.
מכרז פומבי מס’  15/2019קבלת הצעות להקמת פארקים מדעיים ברשויות המקומיות
בפריפריה החברתית ,בנגב ובגליל
מכרז פומבי מס'  16/2019לביצוע עבודות למתן שירותים של ניהול ,תכנון ,אספקה,
התקנה ,בקרה ושירות של מתקני תאורת רחוב חסכוניים מסוג  LEDביישובי הנגב,
הגליל והפריפריה החברתית,.
מכרז פומבי מס'  17/2019לביצוע עבודות למתן שירותים של ניהול ,תכנון ,הפעלה,
אספקה ,הקמה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגית פוטו-וולטאי
על פי הסדר מונה נטו על גגות של מבני ציבור ביישובי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית.
מכרז פומבי מס'  18/2019למתן שירותי אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של מערכת
מעקב ובקרה בטכנולוגיית  RFIDלפינוי פסולת המשלבת מערכת אקטיבית ביישובי
הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית.
מכרז פומבי מס'  23/19להפעלת תכנית מנהיגות מקומית ,לצעירים בני מקום ,ברשויות
מקומיות בפריפריה בנגב ובגליל
מכרז פומבי מס'  24/19לאספקת מוצרי סופר עבור המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב
והגליל.
מכרז פומבי מס'  25/2019לביצוע עבודות למתן שירותים של תכנון ,הקמה ותחזוקת
מערכות סולאריות לייצור חשמל על פי הסדר מונה נטו על גגות של מבני ציבור ביישובי
הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית.
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ב .התקשרויות:
 .1גדיש בע"מ – הארכת הסכם.
 .2יוסי טייב – הארכת הסכם.
 .3א.ס.ת – הארכת הסכם.
 .4גנית פארק – הארכת הסכם.
 .5אלו את ניצן – הארכת הסכם.
 .6מתקני פסגות – הארכת הסכם.
 .7קדימה מדע – הארכת הסכם.
 – Yschool .8הארכת הסכם.
 .9יוזמות עתיד – הארכת הסכם.

ג.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12
.13
.14
.15

קולות קוראים:
1קול קורא לתקצוב אירועי תרבות משותפים עבור הרשויות המקומיות בפריפריה
החברתית.
קול קורא לתקצוב רכז פיתוח קריירה במרכזי צעירים בערים ובמועצות המקומיות
בפריפריה החברתית.
קול קורא לרשויות בנגב בגליל ובפריפריה החברתית לקבל מהמשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל חוגי מחשוב וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים בפריפריה ללא עלות.
קול קורא להשתתפות בחוגים משולבי חברה ,חינוך וספורט
קול קורא להתקנת מגרשי מיני פיץ' ביישובי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית  -פרסום
נוסף.
קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים ברשויות מקומיות בנגב ובגליל .2020
קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים במועצות אזוריות בפריפריה ,בנגב ובגליל .2020
נוהל סיוע להשלמת תקציב לבנייה ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות
2019-2020
קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בפריפריה החברתית ובנגב
לביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או
אזורי.
קול קורא להגשת הצעות על ידי רשויות מקומיות בנגב ,בגליל ובפריפריה החברתית עבור
התקנת משחקיות -מועד נוסף
נוהל סיוע לקידום פרויקטים ציבוריים בשדרות וברשויות המקומיות בעוטף עזה.
קול קורא לתקצוב תכניות תרבות (נוהל יות"ר "יוצרים תרבות") לרשויות מקומיות
בפריפריה החברתית לשנת .
נוהל סבסוד קייטנות קיץ  2019בנגב ,בגליל ובפרפריה החברתית.
קול קורא להקמת מתחמי עבודה משותפים ביישובי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית -
.2019
קול קורא להתקנת מגרשי מיני פיץ' ביישובי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית.
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.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

קול קורא להגשת בקשות למימון הצעות מחקר ביו-רפואי בגליל לשנת 2019
קול קורא להקצאת שירותי "קליקה" למתחמי עבודה משותפים ביישובי הנגב ,הגליל
והפריפריה החברתית.
קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית ,בנגב ובגליל ,למטרת קידום
מיזמים כלכליים ,עידוד גיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי לשנת .2019
קול קורא לתקצוב רכז עבור אוכלוסיית המיעוטים במרכזי הצעירים בערים מעורבות
בנגב ובגליל.
קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים במועצות האזוריות בפריפריה ,בנגב ובגליל לשנת .2019
נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית ,בנגב ובגליל
לשנת .2019
קול קורא להגשת הצעות על ידי רשויות מקומיות בנגב ,בגליל ובפריפריה החברתית עבור
התקנת משחקיות.
קול קורא קול קורא להתקנת מתחמים מוסיקליים ביישובי הנגב ,הגליל והפריפריה
החברתית.

ד .פעילות שוטפת:
 .1ניגוד עניינים :נבדקו עובדים חדשים והוכנו הסדרי ניגוד עניינים.
 .2חוות דעת לצורך נסיעות :הוכנו חוות דעת לנסיעותיהם של המנכ"ל ועובדי המשרד.
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רשימת בעלי התפקידים הבכירים במשרד
תפקיד

שם

טל' בעבודה

מען במשרד

השר לפיתוח
הפריפריה ,הנגב
והגליל

אריה מכלוף דרעי

02-6701400

רחוב קפלן  2ירושלים.

המנהל הכללי

אריאל משעל

03-6060700

ראש אגף בכיר לפיתוח
הנגב והגליל
מנהל אגף בכיר תכנון,
תקצוב ואסטרטגיה

אלי ועקנין

03-6060783

דרור סורוקה

03-6060705

מנהלת אגף צעירים

לישי משעלי

03-6060779

היועץ המשפטי

עו"ד אביתר טסלר

03-6060716

חשב המשרד

גדעון גבע

03-6060765

מנהל אגף בכיר
פריפריה חברתית
(מ"מ)

אביעד פפרברג

072-9334519

רחוב כנפי נשרים 7
ירושלים

מנהלת אגף
התקשורת ,הדוברות
וההסברה

רוני ניב

03-6060743

רחוב שאול המלך ,8
תל אביב64733 ,

סמנכ"לית בכירה הון
אנושי ומנהל

ורד אבוטבול שהם

03-6060733

רחוב שאול המלך ,8
תל אביב64733 ,

רחוב שאול המלך ,8
תל אביב64733 ,
רחוב שאול המלך ,8
תל אביב64733 ,
רחוב שאול המלך ,8
תל אביב64733 ,
רחוב שאול המלך ,8
תל אביב64733 ,
רחוב שאול המלך ,8
תל אביב64733 ,
רחוב שאול המלך ,8
תל אביב64733 ,
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