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 2202חוק חופש המידע  -דבר המנכ"ל 

הגליל הוא לשנות את מגמות ההגירה במדינת ישראל, ולהפוך את חזון המשרד לפיתוח הנגב ו

יישובי הנגב והגליל ליישובים הקולטים אלפי תושבים חדשים, מתרחבים ומתפתחים. כולי תקווה 

 תושבים חדשים נוספים גם בנגב וגם בגליל.  000,000, יהיו 1010כי חזון זה יתממש, ובשנת 

ומיישם מגוון רחב של תוכניות  ובגליל בנגב ההתיישבות זוקלחי פועל והגליל הנגב לפיתוח המשרד

עבודה שמטרתן לממש את החזון. המשרד מסייע למועצות אזוריות בהצבת מאות מבנים יבילים 

למשפחות חדשות. המשרד איתר עשרות מבנים נטושים בנגב ובגליל, והחל בתהליך הכשרתם 

תרחבת עקב פעילות המשרד, וכיום ישנם למאות צעירים. תופעת גרעיני ההתיישבות הולכת ומ

 עשרות גרעיני התיישבות, חדשים וותיקים, המונים אלפי משפחות ויחידים. 

 השכלהה ,תעסוקהה ,חינוךלצד ההתיישבות, המשרד משקיע משאבים ניכרים גם בתחומי ה

ם כל הפרויקטים שהמשרד יוז תרבות הפנאי.תיירות וה ,תשתיותהבריאות, ה ,רווחהה גבוהה,ה

ומקדם, בכל תחומי החיים, נועדו לחזק את האוכלוסייה הקיימת בנגב ובגליל ולהפוך את אזורי 

 הנגב והגליל לאזורים אטרקטיביים עבור אוכלוסיות חדשות.

בשנה האחרונה נפתחה שנת הלימודים השנייה בבית הספר לרפואה בצפת. כיום לומדים, עובדים 

אנשי סגל. בעוד מספר שנים, בבית הספר  800-למעלה מ סטודנטים ועוד 150-ומתגוררים באזור כ

סטודנטים ויעבדו מאות אנשי סגל. בית הספר מחולל שינוי ניכר בצפת והסביבה,  8,000-ילמדו כ

ובניית מתחם הקבע הצפויה בעתיד הקרוב, צפויה להרחיב מגמות אלו עוד יותר. המשרד גם 

חי למעבר מחנות צה"ל לנגב. זוהי גיבוש תוכנית אסטרטגית למתן המענה האזרמשלים 

ההזדמנות של הנגב לשנות את פניו, ולקלוט אלפי משפחות קבע ואלפי משפחות נוספות שיעברו 

 לנגב במקביל למהלך. התוכנית נועדה לספק להם את התנאים לעבור להתגורר בנגב. 

וניים חדשים זכה לטיפול משמעותי. לאחרונה החל תכנון של שלושה שווקים עירתחום התעסוקה 

בחצור הגלילית, בית שאן ומגדל העמק. המשרד גם מוביל מספר תוכניות איכותיות ליצירת אלפי 

מקומות תעסוקה לצעירים ולסטודנטים בנגב ובגליל. תוכניות אלו יביאו להשארת הצעירים בנגב 

-יותר מ ובגליל ויעודדו צעירים מהמרכז להגר לנגב ולגליל. בתחום החינוך תושלם השנה התקנת

כיתות חכמות במאות בתי ספר, המהווים מהפכה טכנולוגית חינוכית כמותה אין במרכז  8,800

מרכזי מצוינות נחנכו בדימונה, קריית גת, נהריה, נצרת וצפת, ואלפי בני נוער זוכים  5הארץ. 

להעשרה חינוכית בתחומי המדעים. עשרות מיליוני שקלים הושקעו גם השנה בבניית ושיפוץ 

. להקנות לתושבים חיי חברה ותרבותבמטרה למות ספורט ותרבות, מתנ"סים ומרכזי צעירים, או

 המשרד גם תמך בעשרות אירועי תרבות ופסטיבלים. 

דו"ח חופש המידע שלפניכם, המוגש על פי חוק, חושף בפני הקורא את עיקר פעילות המשרד 

אמצעי רב חשיבות לחשיפת עשיית דו"ח זה מהווה מבחינתי . 1081לפיתוח הנגב והגליל לשנת 

 המשרד בשנה האחרונה. 
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 דבר הממונה

ואת "דו"ח הממונה על  1081על פעילות המשרד לשנת נתי ני מתכבד להגיש את הדו"ח השא
 ".8881התשנ"ח  –הפעלת חוק חופש המידע 

הדו"ח כולל את תחומי האחריות של המשרד, המבנה הארגוני, רשימת בעלי התפקידים, תקציב 
 המשרד ועיקרי פעילות המשרד.
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נושא אחד הקשור לפעילות לשכת השר לפיתוח הנגב הייתה בוטופלה קשה למידע שהתקבלה הב

 והגליל. לא התקבלה בקשה כלשהי בנושא הנמצא בתחום אחריות המשרד. 

 

 התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד לפיתוח הנגב והגליל

 שם: דרור סורוקה

 , תל אביב1כתובת: רח' שאול המלך 

 00-7070610, פקס: 00-7070605טלפון: 

 drors@pmo.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 

 התקשרות עם מרכזת פניות ציבור במשרד לפיתוח הנגב והגליל
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 , תל אביב1כתובת: רח' שאול המלך 

 03-6958414, פקס: 00-7070656טלפון: 
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 אודות המשרד

 נגב והגליל היא לעודד הגירה חיובית לאזורי הנגב מטרתו העיקרית של המשרד לפיתוח ה

, עד תושבים לפחות 000,000-והגליל ולהגדיל את מספר התושבים בכל אחד מהאזורים ב

 . 1010לשנת 

  תוכניות לעידוד ההתיישבות, לרבות הצבת מאות מבנים יבילים המשרד מקדם מגוון רחב של

ור מגורי צעירים, הקמת גרעיני התיישבות עבבהתיישבות הכפרית, שיפוץ מבני ציבור נטושים 

סבסוד עלויות פיתוח, הסדרת הנחות בדמי חכירה, חדשים, עיבוי גרעיני התיישבות ותיקים, 

כפרי סטודנטים ועוד. במקביל לכך המשרד פועל ליצירת מקורות תעסוקה ותעשייה 

 איכותיים, מוקדי תרבות ופנאי וחיזוק אוכלוסיית הצעירים.

 שיתוף פעולה מלא עם משרדי הממשלה המקצועיים דוגמת משרד התמ"ת, המשרד פועל ב

משרד התיירות ואחרים, ומאגם עימם תקציבים ניכרים על מנת לקדם משרד הבינוי והשיכון, 

 מספר גדול יותר של פרויקטים בסדרי גודל תקציביים משמעותיים. 

 ניות רוחביות לקידום המשרד פועל בשיתוף פעולה מלא עם אגף התקציבים ומקדם עמו תוכ

הנגב והגליל. בין התוכניות ניתן לציין את תוכנית הפריפריה, שיפוץ מבנים נטושים 

 להתיישבות, תוכנית המצוינות בנגב, תוכנית המלגות בבאר שבע ועוד. 

  נוי דוגמת בית הספר לרפואה בצפת וקרן המחקר פרויקטים מחוללי שיהמשרד שם דגש על

 התוכנית האסטרטגית למתן המענה האזרחי למעבר צה"ל לנגב. עם מכון מיג"ל וגיבוש 

  המשרד הפך למשרד מקצועי מתכלל המקדם תוכניות עבודה במגוון רחב של תחומים. למרות

גודלו, המשרד הפך להיות משרד מוכר ומוביל המקדם פרויקטים, מהלכים שונים ושיתופי 

 פעולה. 

  השר לפיתוח הנגב  והגליל, בראשות ועדת השרים לפיתוח הנגבלרשות המשרד עומדת

משמשת ככלי חשוב בקבלת החלטות רוחביות והעברת תקציבים לפעולות הוועדה  .והגליל

 ממשלתיים. -בנגב ובגליל תוך תיאום מול משרדי הממשלה וגופים חוץ פיתוח

 

 

 פריסה גיאוגרפית 

. כתובת ות משפט"המשרד לפיתוח הנגב והגליל ממוקם בתל אביב, בבניין המשרדים "בית אמ

  בתל אביב. 1רחוב שאול המלך  אהיהמשרדים 

 .00-7851686 –, פקס 00-7070600 –דרך התקשרות עם המשרד: מרכזיה 

 במשרדים אלו.  ותת השר לפיתוח הנגב והגליל והמנהלת הכללית של המשרד ממוקמולשכ

לעיל. כל עובדי  דיםנכון להיום אין למשרד מחוזות גיאוגרפיים, וכל פעילותו מתבצעת מהמשר

 המשרד עובדים במשרדים אלו. 

 

 

 

 



 
 

 מטרות המשרד

 עידוד ההגירה החיובית וההתיישבות ביישובי הנגב והגליל. 

  .תעסוקה: יצירת אלפי מקומות תעסוקה איכותיים 

 .חינוך: צמצום פערי החינוך בין יישובי הנגב והגליל ומרכז הארץ 

  לרבות הקמת מוסדות תרבות, מבני ציבור, תרבות פנאי: חיזוק מרכיבי תרבות הפנאי

 תמיכה באירועי תרבות ועוד.

  תיירות: פיתוח התיירות כמנוף ליצירת מקומות תעסוקה וכמנוף ליצירת מקורות הכנסה

 לתושבי הנגב והגליל. 

  צעירים: חיזוק אוכלוסיית הצעירים, השארת הצעירים בנגב ובגליל ועידוד הגירת צעירים

 לנגב ולגליל.

 

 

 

אלף תושבים  000עידוד ההגירה ליישובי הנגב והגליל והבאת 

 .1010אלף תושבים חדשים לגליל עד לשנת  000-חדשים לנגב ו
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 2202לשנת  תקציב המשרד

 התקציב מקורות

 81,11, שכר.

 11881 אמרכלות.

 681051, תקנת פרויקטים לנגב ולגליל.

 511158, תקציב. סה"כ

 פני שינויים, לרבות קיצוצים. התקציב ל 

  באלפי התקציב.₪ 

 1102ביצוע מול תקציב מאושר לשנת 

ביצוע  הוצאה שם הפרט מספר פרט

 מצטבר

יתרת  אחוז ביצוע

 התחייבויות

המשרד  0212

לפיתוח הנגב 

 והגליל

247,745   111,465.000 44.99 134,418.000 

 0.000 90.52 7,956.000   8,789 שכר 021202

 3,306.000 57.61 5,707.000   9,907 אמרכלות 021201

קידום הנגב  021200

 והגליל

229,049   97,803.000 42.70 131,112.000 

  באלפי התקציב.₪ 

  1022התקציב כולל "עודפים מחויבים" משנת התקציב. 

 

 3202תקציב המשרד לשנת 

  טרם אושר.  1022תקציב המדינה לשנת 

  על סמך בסיס התקציב המאושר לשנת  1022פועל בשנת לפיתוח הנגב והגליל המשרד

 , המפורט לעיל.1021

 

 תמיכות, קרנות ומלגות

 .למשרד לפיתוח הנגב והגליל אין מבחני תמיכה 

  למיניהם או בקרנות, ואינו מקצה מלגות. המשרד אינו תומך במוסדות 
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 2202שרד לשנת של המ תוכניות העבודה המרכזיות

 התיישבות .2

 איתור ושיפוץ מבנים נטושים להתיישבות 2.2

אשר עניינה "שיפוץ והסבת מבנים  1180אושרה החלטת הממשלה מספר  81/1/1080-בתאריך ה

 בבעלות ציבורית לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל לצרכי מגורים עבור קבוצות התיישבות".

ומשרד הבינוי והשיכון לאתר ביישובי הנגב  ב והגלילהחלטת הממשלה הורתה למשרד לפיתוח הנג

והגליל מבנים נטושים או לא מאוכלסים בבעלות ציבורית, ולפעול להכשרתם לצרכי מגורים עבור 

  קבוצות התיישבות.

 16הסתיים הסקר. בסקר אותרו  1021ביוני  .דע נבחרה לבצע סקר מבנים כולל מקיף-אוחברת ג

שיפוץ ולשמש למטרות מגורים לצעירים. נכסים אלו אמורים  מבנים בעלי היתכנות לעבור

₪ מיליון  00-צעירים. על פי אומדן, שיפוץ כלל המבנים צפוי לעלות כ 2,000-להתאכלס בכ

 שנים.  בפריסה לשלוש

במרכז הקליטה בנצרת עלית  ₪מיליון  6המשרד כבר סיכם עם הסוכנות היהודית על השקעת 

בקרוב יחלו גם העבודות על הכשרת מלון סוזן בקריית קליטה בערד. במרכז ה₪ מיליון  0.1עוד ו

המשרד חתם על סיכום עם אגף התקציבים על השקעה כוללת של ₪. מיליון  0שמונה בהיקף של 

 בשיפוץ מבנים בעלי זמינות.₪ מיליון  00

 הקמת וחיזוק גרעיני התיישבות 2.1

ליצור שותפות  המטרבידי צעירים בוגרים קבוצה התיישבותית המוקמת על  הוא התיישבות גרעין

עם הקהילה המקומית לצורך קידום נושאי חינוך, תרבות, רווחה, תעסוקה וחברה. הגרעין 

 הגרעינים. פועל הוא בו באזור קבע להתיישבות בסיס ומהווהמתיישב בתחומי הקהילה המקומית 

 הגירה תנועת ולעידוד לילוהג הנגב באזורי חזקות קבוצות של קבע להתיישבות תשתית מהווים

  .אלו לאזורים איכותית חיובית

 הם בהן ובשכונות ביישובים חברתי שינוי למען משמעותי זמן פרק מקדישים ההתיישבות גרעיני

הגרעינים מבוססים בעיקרם על שילוב של בני המקום עם אוכלוסיות חדשות שאינן מבני  .פועלים

 מערכות בעיקר) הציבוריות למערכות השלמה רביםהמקום. פעילות הגרעינים מהווה במקרים 

 תורמים הגרעינים. הציבורית המערכת עבור משמעותי עזר כוח והם מהווים( והרווחה החינוך

במרחב העירוני, לחיזוק ומינוף של יישובים  המצוקה בשכונות המוחלשת האוכלוסייה לחיזוק

מעורבות חברתית  מעודדים הם .גלילוה הנגב כפריים במרחב הכפרי ולהגירה חיובית אל יישובי

 עם הקהילה חברתית. בפעילותם הם בונים שותפות מערכת ומביאים לטיפוח ופעילות קהילתית

 .ומהווים באופן הדרגתי מקור למנהיגות ציבורית וקהילתית המקומית

₪. מיליון  5עומדת על בשנה האחרונה בפעילות גרעיני ההתיישבות שקיע ההתקציב שהמשרד 

 ר בתקציבים קריטיים להתפתחות גרעיני ההתיישבות וההישרדות שלהם.מדוב

 קידום ההתיישבות בפריפריה 2.2

סוכמה בין המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון  1080באוגוסט 

מסלולים לעידוד ההתיישבות ביישובי הפריפריה שאינם תוכנית רב שנתית שמטרתה הפעלת 

ת פוטנציאל ההתפתחות שלהם. מטרת מסלולים אלו הינה למשוך אל היישובים מממשים א



 
 

האמורים קבוצות אוכלוסייה חזקות חדשות )לרבות גרעיני התיישבות(, באמצעות מתן מענה 

 למגורים בשכירות באותן היישובים הסובלים מהיצע נמוך של דיור להשכרה.  

פריסה לארבע שנות תקציב. לאחר עבודת תכנון, ב₪, מיליון  10ם התקציבי הכולל עומד על הסיכו

ברכישת והצבת ₪ מיליון  00הושקעו  1081. בשנת התקציב 1081התוכנית החלה לפעול בשנת 

מועצות  7-מבנים יבילים ב 77מועצות אזוריות ועוד  6-מבנים יבילים למשפחות בגליל ב 65למעלה 

 ם חוזרים.. המבנים מיועדים בעיקר למשפחות ולבניבנגב אזוריות

 הקמת מנהלת התיישבות 2.1

סוכם בין המשרד לפיתוח הנגב והגליל ותנועת "אמנה" על מיזם משותף במסגרתו  1088בשנת 

 היאהמנהלת מטרת . 1081תוקם מנהלת לתחום ההתיישבות. המנהלת החלה בפעילות בשנת 

י ההתיישבות להביא לקפיצת מדרגה משמעותית בתוצרים של גרעיני ההתיישבות. בפני גרעינ

להתנהל מול משרדי הממשלה,  תהיודע מנהלתלה הצורך להקים ים קשיים רבים, ולכן עעומד

היא לחשוף את הבעיות והחסמים  מנהלתהרשויות המקומיות וגרעיני ההתיישבות. מטרת ה

 העומדים בפני גרעיני ההתיישבות הקיימים והחדשים ולהציע פתרונות אפשריים. 

 המנהלתמשימות 

 ומיתוג חשיפה ידי על ואזור ישוב ושיווק לפרסום : פעולותושיווק גרעיני התיישבות פרסום .8

 כנסים, עיון ימי, קליטה ירידי, סקרים, עריכת מחקרים, אינטרנט קמפיינים, אתרי באמצעות

   .מודרכים וסיורים

 ,התיישבותר קבוצות ובודדים פוטנציאליים להקמת גרעיני ותיאגיבוש גרעיני התיישבות:  .1

       , הדרכה מקצועית ורעיונית.גרעיני התיישבות ותיקיםע בתהליכי הרחבת וסי

למעוניינים להצטרף  תעסוקה, אכלוס וקליטהלנושאי המידע : הקמת מרכז סיוע למתיישבים .0

 לגרעיני התיישבות על פי מיקומי הגרעינים הוותיקים.

נגב ולגליל במהלך כל התהליך, : ליווי צמוד של המתעניינים במעבר לליווי גרעיני התיישבות .6

 .ים, מפגשי היכרות, פיתוח מנהיגותמתן מידע בתחומי התעסוקה והקליטה, עריכת סיור

 התיישבות. גרעיני לגיבוש פעולות -גיבוש גרעיני התיישבות  .5

 .יעוץ ארגוני וחברתי לגרעינים .7

תית למשימות מתן כלים לבניית תוכנית שנ - יזום והפעלת משימות חברתיות בערי הפריפריה .6

חברתיות של גרעין ההתיישבות במקום מושבו, איגום כוחות בין גרעינים ליצירת אירועי 

 תרבות בפריסה אזורית ולא רק יישובית.

 הקמת מרכזי הסברה בנגב וגליל 2.1

הקמת מרכזי הסברה בנגב ובגליל שיהוו כלי מרכזי לחיזוק תדמית הנגב והגליל תוך ריכוז 

ממשלתית בנגב ובגליל ומתן מידע בתחומי אחריות הממשלה לחברות אסטרטגיית ההסברה ה

 ולאזרחים המעוניינים לעבור לנגב ולגליל.

יפעלו מול התקשורת, הן באמצעות יחסי ציבור והן תוך שימוש בפרסום, עם  ההסברה ימרכז

ים הרשויות והגופים הציבוריים הפועלים בנגב ובגליל, בכדי ליישם אסטרטגיה שיווקית לאזור

ממשלתיים הפועלים בנגב -אלו. אסטרטגיה זו תגובש בשיתוף של גורמי הממשלה עם גורמים חוץ

אישי, הביטחון החינוך, הדגש על תחומי  ובגליל, ותסייע בחיזוק תדמית האזורים, תוך כדי

מתוך מטרה להציג את השינויים . זאת, טק-הייוה תרבותהנדל"ן, הדיור והבריאות, ה

   .בגלילו המתחוללים בנגב



 
 

המשרד חתם על הסכם עם תנועת אור משימות להפעלת מרכז מידע בנגב,  1081במהלך שנת 

לשנה. המשרד גם החל בגיבוש תוכנית להקמת והפעלת מרכז ₪ מיליון  6בתקציב התחלתי של 

 מידע מקביל בגליל. 

 עידוד העלייה 2.1

 הארץ במרכז להתגורר בחר העולים מן משמעותי אחוז כי עולה עלייה לקליטת המשרד מנתוני

 דםיק והגליל הנגב לפיתוח המשרד, הקיים המצב עם היכרות מתוך. והגליל הנגב ביישובי ולא

 לסיוע מעבר, נוספים ייחודיים תמריצים החוזרים ולתושבים לעולים מוצעים הםפי על כיםמהל

. ובגליל בנגב ישבלהתי לבחור אותם לעודד מנת על, עלייה לקליטת המשרד ידי על המוענק הרגיל

 גם ישנה למהלך. לעולים הניתן הרגיל לסיוע מעבר נוספים תמריצים ציעמ עלייה לקליטת המשרד

, והמשיכה גם 1080תוכנית זו הופעלה לראשונה בשנת  .הפריפריה לחיזוק חשובה לאומית תרומה

 יל.. בזכות התוכנית מאות משפחות עולים חדשות היגרו ליישובי הנגב והגל1081בשנת 

 

 תעסוקה .1

 שיקום והקמת שווקים ומרכזים מסחריים 1.2

העדר פיתוח התשתיות, מיעוט התושבים, הריחוק התחבורתי והגיאוגרפי גורמים לזמינות נמוכה 

בכל העולם השווקים העירוניים ומרכזי  ולמיעוט הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות בפריפריה.

ול מרכזי מסחר חדשים וגדולים מחוץ המסחר הוותיקים בערים מוצאים עצמם בתחרות מ

החולשה הכלכלית המאפיינת את אזורי הפריפריה באה לידי ביטוי גם בכוח הקנייה  לערים.

הכלכלי של אזורים אלו, ולכן בעוד באזור המרכז כוח הקנייה מסוגל לתמוך בתחרות זו, לא כך 

 הדבר בפריפריה.

התשתית וח תילפפעלו החולשה הנדונה ואת  והיזלפיתוח הנגב והגליל ומשרד התמ"ת המשרד 

התוכנית מיועדת לטפל באזורי שוק  שובי הפריפריה.יהנדרשת לחיזוק היכולת המסחרית של י

מטרת  ומסחר במרכזי הערים בפריפריה, כמחוללי שינוי כלכלי ותדמיתי באותם יישובים.

אחרים בפריפריה =  מוקדי קנייה שלא על חשבוןמסחרי/כלכלי כוח משיכה הפרויקט הינה לייצר 

התוכנית נמצאת בתהליכי גיבוש במסגרת  .משיכת כוח קנייה מאזור המרכז או מתיירות באזור

צוות בין משרדי בהשתתפות המשרד, משרד התמ"ת, משרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים 

 והרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים. 

 סטודנטים "בונים עתיד" 1.1

לקשר בין סטודנטים בשנתם האחרונה לתואר לבין מעסיקים באזור הנגב מטרת התוכנית היא 

במשך שנתיים ים אלו בגליל להישאר ולהתגורר באזורבנגב ווהגליל ולגרום לבוגרי המכללות 

הסטודנטים שישתתפו  ך למשוך אוכלוסייה איכותית לאזורים אלו.לאחר סיום לימודיהם וכ

יזכו להשתתפות בשכר. באופן זה הסטודנטים יצברו  בתוכנית יזכו למענקי קיום, והמעסיקים

ניסיון תעסוקתי חשוב ויישארו להתגורר באחד מיישובי הנגב והגליל. גיבוש התוכנית הושלם 

 . 1080בשנה האחרונה והיא צפויה להתחיל לפעול בשנת 

 

 

 



 
 

 חינוך .2

 הקמת מרכזי מדע ומצוינות 2.2

 אתוינות באזורי הפריפריה, שמאפשרים במרכזה של התוכנית עומד ביסוס מרכזי מדע ומצ

ערכי  תוך מתן דגש על פיתוח של בני נוער מצטיינים, מימוש כישוריהם ויכולותיהם הייחודיים

פוטנציאל ומוטיבציה  ,בעלי כישורים. התוכנית מיועדת לבני נוער מצוינות אישית וחברתית

מרכזי המצוינות  ישראל., החיים באזורי הפריפריה של מדינת בתחומי המדעים ,למצוינות

מספקים לתלמידים מסגרת איכותית שמאפשרת להם חשיפה והעשרה למגוון רחב של תחומי 

ם בו הם מצטיינים. התוכנית טכניקות למידה וכלים לשיפור יכולתם המקצועית בתחו המדעים,

 שלהם תויכולוכן בחיזוק האופקים וחיזוק ביטחונם העצמי של התלמידים ההרחבת מתמקדת ב

מבקשת לקדם את משתתפי ובוגרי מרכז תוכנית הוחברתיים.  מקצועיים להתמודד עם אתגרים

נחנכו חמישה מרכזי  1081בשנת  .תהליכי שינוי לחיזוק הסביבה בה צמחו יובילהמצוינות כמ

 מצוינות בדימונה, קריית גת, צפת, נצרת ונהריה. במרכזי המצוינות כבר פעילים אלפי בני נוער.

 כיתות חכמותהקמת  2.1

כיתות חכמות בעשרות בתי ספר בנגב ובגליל. כיתה  8000-במסגרת פרויקט זה יוקמו למעלה מ

 01חכמה כוללת לוח חכם, עמדת מורה של מחשב, מקרן, אינטרנט אלחוטי כיתתי ובכול בי"ס גם 

 מחשבים ניידים נישאים היכולים לפעול בהרכבים שונים בכול אחת מהכיתות החכמות באמצעות

"תוכנת הידברות" בין הלוח )באמצעות המחשב של המורה( ומחשבי התלמידים. הלוח החכם 

מאפשר למורה להפעיל פדגוגיה שונה ומתקדמת יותר; להציג בפני התלמידים על גבי הלוח את 

מאגרי המידע ואתרי האינטרנט הרבים שברשת, להעלות מצגות ולכתוב עליהם ולבסוף אף 

ובות הדוא"ל של התלמידים. כול החומר שהועבר בשיעור נשמר לאורך לשמור אותם ולשלוח לכת

השיעור, מאפשר חזרה מהיר וכמובן להמשיך את המפגש הבא מהנקודה בה הופסק השיעור. 

הטכנולוגיה קלה להפעלה ומאפשרת למורה ליצור חווית למידה והוראה טובים בהרבה מהשיעור 

ון והידע הנצבר בעולם, מהווה את המהפכה הקלאסי הרגיל. הכיתות החכמות, לאור הניסי

 פדגוגית העכשווית המשמעותית ביותר במערכת החינוך. -החינוכית

 הושמה התקנת מאות כיתות חכמות נוספות בעשרות בתי ספר בנגב ובגליל.  1081בשנת 

 סיסמא לכל תלמיד 2.2

לוגיית המידע, מטרת המיזם היא למחשב את מערכות החינוך בפריפריה ולאפשר שימוש בטכנו

כחלק בלתי נפרד מאורח חייהם של התלמידים והמורים, ליצירת קהילת חינוך ממוחשבת. 

הפרויקט מאפשר יצירת תשתית טכנולוגית המאפשרת עבודה, שימוש ויצירה בפורטל מרכזי, לכל 

משתמש מכל מקום. בנוסף הפרויקט מאפשר הטמעת התנהלות בתי הספר כארגון מתוקשב 

ת חינוך מתוקשבת בבתי הספר. בערים בהן פועל פרויקט "סיסמא לכל תלמיד" הוא וייצור סביב

 00-הפך לחלק בלתי נפרד משגרת היום, הן של התלמידים והן של צוותי ההוראה. המיזם פועל ב

תלמידים. חובה לציין כי  06,000בתי ספר. במיזם משתתפים  808-רשויות מקומיות בנגב ובגליל ב

 י ועדת הפטור המרכזית של החשב הכללי.המיזם אושר על יד



 
 

 נוער מוביל שינוי )"אחריי"( -העצמת בני נוער  2.1

מטרת מיזם זה היא לטפח מנהיגות צעירה ולפתח מעורבות חברתית בקרב בני נוער מהשכונות, 

מעיירות הפיתוח, ממרכזי הקליטה ומפנימיות, הנמצאים בצומת הדרכים האחרון בו ניתן 

 ם באמצעות חינוך. להשפיע על עתיד

מהם מוגדרים כנוער בסיכון )החל  60%-כלל חניכי המיזם מתגוררים ביישובי הנגב או הגליל. כ

מנוער שנשר ממערכת החינוך וכלה בחניכים בעלי תיקים פליליים(. כל מסגרת פעילות יזמה 

 80%והוציאה לפועל לפחות שתי יוזמות חברתיות בקהילה )מאות שעות התנדבות בקהילה(, 

מהחניכים עוברים  11%מחניכי התוכנית מתמידים מתחילת התוכנית ועד סופה וניגשים לבגרות. 

-מסגרות פעילות בנגב ובגליל. המיזם מקיף כ 06-את בחינות הבגרות בהצלחה. המיזם פועל ב

ממשתתפי המיזם  60%-. כ88-15צעירים בגילאי  5,000-ולמעלה מ 86-81בני נוער בגילאי  6,000

בני נוער ממגזר המיעוטים. חובה לציין כי המיזם אושר על ידי ועדת הפטור המרכזית של  הינם

 החשב הכללי.

 מכשירים את מנהיגות המחר -העצמת בני נוער  2.1

תוכנית מכשירים את מנהיגות המחר בנגב ובגליל עושה שימוש בעולם העסקי כמודל שבאמצעותו 

י"ב(. חניכי התוכנית, המגיעים -י תיכון )כיתות י'מועצמים בני נוער בעלי פוטנציאל, בגילא

תרבותיים שונים, מקבלים את הכשרתם ממנהלי מרכזי הפעילות יחד עם אנשי -מרקעים רב

עסקים מובילים במשק הישראלי, חברי פורום העמיתים של יוניסטרים. החניכים רוכשים ידע, 

החל משלב הקמת חברה, דרך סיעור כלים וניסיון ממקור ראשון בכל ההיבטים של ניהול עסקי, 

 מוחות ובחירת מוצר עסקי, סקר שוק, גיוס הון ראשוני, פיתוח אב טיפוס, ייצור ושיווק.

במרכזי הפעילות של "יוניסטרים" מתקיימות סדנאות מקצועיות. המרכזים הינם מרכזים 

ות מקצות את טק, הממוקמים בלב היישובים. הרשויות המקומי-מודרניים באווירה של חברת היי

המרכזים לטובת הפעילות, ואחראיות על התחזוקה השוטפת שלהם. התלמידים נפגשים במרכזים 

פעמיים בשבוע לסדנאות חובה, המועברות ע"י רכזים מקצועיים ואנשי עסקים מתנדבים. 

שינוי  תיוצרהתוכנית מצליחה לשזור הנחלת מנהיגות עם תכני עסקים ופעילות בקהילה. התוכנית 

טיפוח גרעין מנהיגות עסקית מקומית, אשר צומח ממצוקה והופך להיות לגורם  באמצעות תיחבר

 רשויות מקומיות בנגב ובגליל. 7-התוכנית פועלת ב מוביל בקהילה.

 נירים בשכונות -העצמת בני נוער  2.1

פותח בהתאם לצורך ולמאמץ למנוע מצעירים מלהגיע לשולי החברה,  מיזם "נירים בשכונות"

י לתת להם סיכוי נוסף להפוך לאזרחים פרודוקטיביים בישראל . התוכנית פועלת במסגרת וכד

שכונות מצוקה בערים עתירות עולים, ועוזרת לבני הנוער בסיכון יתר, לקדם ולשפר את הישגיהם 

נורמטיביות ולהכינם לשירות משמעותי בצה"ל. המיזם  הלימודיים, לשלבם במסגרות חינוכיות 

ת מועדונים המספקים מסגרת תמיכה חינוכית, חברתית ורגשית שמאפשרת פועל באמצעו

לחניכים להביא לידי ביטוי את יכולותיהם, להכיר בפוטנציאל שלהם ולפתח אמונה בעצמם. 

 רשויות מקומיות בנגב ובגליל. 7-המיזם פועל ב

 

 

 

 



 
 

 תיירות .1

 פיתוח תשתיות תיירות 1.2

תשתיות האכסון ב ובגליל לוקה בחוסר פיתוח, ותחום ( בנגאתרי תיירות)תחום תשתיות התיירות 

. כתוצאה מכך, פוטנציאל לוקה בהיעדר תשתיות אכסון בהיקפים מתאימים וברמה נאותה

התיירות הגבוה של הנגב והגליל אינו ממוצה, ומספר התיירים שנשארים ללון באזורים אלו נחשב 

הלינה בתיירות הקיים בנגב ובגליל  לנמוך מאוד ביחס לאזורים אחרים בישראל. אחוז מקומות

 נמוך במיוחד, וקיים מחסור בשירותי תיירות אחרים. 

בנגב ובגליל ישנם אזורים בעלי פוטנציאל תיירותי שלא ממומש, וההשקעות בהם יגדילו באופן 

משמעותי את התיירות באזורים אלו. פיתוח תשתיות התיירות וההיצע התרבותי בנגב ובגליל 

ורים לאטרקטיביים יותר עבור המבקרים. המהלך צפוי גם למצב את הנגב והגליל יהפכו את האז

 כאופציה למגורים ולהשקעות, ולתרום להעלאת מספר המועסקים באזורים.

 הקמת פארק התיירות בעומר 1.1

הקמת פארק תיירות עומר כמרכז בילוי, תרבות וספורט במטרופולין באר שבע. הפארק יהווה 

הפרק יכלול מגרש גולף בינלאומי  ים במרכזי בילוי, תרבות וספורט בנגב.מענה למחסור הקי

בפארק המתוכנן יוקמו אגם עם מסעדות ובתי קפה, שדרת אומנויות, מרכז מסחרי, מרכז 

קונגרסים, טיילות, פארק קמפינגים ומסלולי רכיבה לאופניים, חוות סוסים טיפולית מקצועית 

 ובית מלון.

 

 תרבות וספורט .1

 תוח מוקדי תרבות וספורטפי 1.2

הקמת ותפעול מרכזי חברה, קהילה, תרבות ורווחה, המהווים מוקדי משיכה מהותיים ביישובים 

ובערים. מרכזים אלו ממלאים פונקציות רבות עבור אוכלוסיות שונות משכבות גיל שונות 

חיזוק  ומשמשים כמרכזי הפעלת חוגי העשרה ופנאי מגוונים, פעילות ספורטיבית וקהילתית,

 הקשר בין התושבים לקהילותיהם, שיפור איכות חייהם של התושבים ודאגה לרווחתם.

(. מרכזי תרבותמבנים רב תכליתיים ו, ניםקונסרבטוריו, מתנ"סים) הקמת מוסדות ציבור .8

ילדים, בני מגוון רחב של מוסדות ציבור ותרבות דוגמת מתנ"סים ומועדונים, מקיימים עבור 

 . לויות לימודיות, חברתיות ותרבותיותפעינוער ומבוגרים 

. המשרד תומך בקיום משיכה יקיום ותמיכה באירועי תרבות ופסטיבלים המהווים מוקד .1

אירועי תרבות ופסטיבלים ייחודיים בנגב ובגליל, המושכים מבקרים רבים מרחבי הארץ. 

הרשויות  עשרות אירועי תרבות ופסטיבלים זוכים לתמיכה כספית על ידי המשרד, באמצעות

 לפיתוח הנגב והגליל. 

מהווים נדבך משמעותי לרווחת התושבים ולתעסוקת בני מגרשי ספורט הקמת מגרשי ספורט.  .0

מטרת הקמת מגרשי ספורט משולבים ומתקני ספורט  נוער וילדים בישובים בשעות הפנאי.

רטיבית, בכלל, הינה לאפשר לילדים ונוער כר פורה לפיתוח מיומנויות שונות והכוונה ספו

מקצועית וחינוכית. מגרשי הספורט מעשירים את הפעילות במוסדות התרבות והקהילה 

עיסוק בפעילות ספורט בשעות הפנאי  יםאפשרומשביחים את מוסדות החינוך. המגרשים מ

 .בכך שירות חיוני לתושבים יםספקמו



 
 

 צעירים .1

 מרכזי הצעירים -טיפוח אוכלוסיית הצעירים  1.2

ם בנגב ובגליל היא אוכלוסייה מחוללת שינוי אשר בכוחה לחולל שינוי, לבסס אוכלוסיית הצעירי

את הנגב והגליל ולשנות את פניהם ברמה הכלכלית, הקהילתית והתרבותית. המשרד פועל 

להקמת ופיתוח מסגרות מתאימות, שירותים ותוכניות פעולה לטיפול, ייזום, תקצוב, עשייה, 

 . פרויקט הדגל בהקשר זה הוא פרויקט מרכזי הצעירים.והקצאות, בתחום הצעירים םשירותי

תחומי הליבה של מרכזי הצעירים מגוונים ונוגעים במגוון תחומי חיים: תעסוקה, השכלה 

 תרבות פנאי ופיתוח מנהיגות צעירה ומעורבות חברתית. והכשרה, יזמות עסקית, מלגות, דיור,

וזוכים לשירותים בתחומי התעסוקה במרכזי הצעירים מבקרים אלפי צעירים במהלך השנה, 

)הצעות עבודה(, הדיור )דירות להשכרה(, מלגות, מגוון רחב של קורסים, פעילויות תרבות )הופעות 

 .רשויות מקומיות 05-ב מרכזי צעירים 17למיניהן(. עד לנקודת זמן זו פועלים בנגב ובגליל 

 

 רווחה וקהילה .7

 אים עם צרכים מיוחדיםקריה אזורית חינוכית לשיקום ילדים בדו 7.2

 מיוחדים. הקריה צרכים עם בדואים ילדים ושיקום לחינוך אזורית הקמת קריההמשך העבודות ל

מיוחדים,  ילדים יום שיקומיים, גני מעונות ותכלול שבע תל בכניסה ליישוב מת בימים אלווקמ

 פנאי שעותו ספורט מקצועית, מרכז שיקום, מרכז להכשרה מיוחד, סדנאות לחינוך ספר בתי

 האקדמית ולמכללה בנגב גוריון-בן מסונף לאוניברסיטת ופיתוח להכשרה, מחקר אקדמי ומרכז

 18גיל  ועד חודשים 81מגיל  ומתבגרים ילדים 560תשרת  המתוכננת קיי. הקריה ע"ש לחינוך

 מוכרים. -לא וביישובים בסמה אבו האזורית המועצה בתחום מתגוררים שנים, שמרביתם

השיקומית תענה על צרכים מקצועיים באמצעות אספקת שיקום הכרחיים לילדים  קריית העל

בעלי צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בנגב. הקריה תכלול מעונות יום שיקומיים שיתנו מענה 

מנגנון מקצועי, אשר יסייע לאיתור ילדים מגיל  הלצרכים החינוכיים והשיקומיים. הקריה תהוו

שירותים משלימים לחינוך  ןיקום מוקדם ככל האפשר. הקריה תיתלידה עד שלוש לטיפול ולש

המיוחד על רצף המסגרות, הלקויות והגילאים. במסגרת הקריה יוקמו מרכז ספורט ומרכז 

אומנויות, אשר יתנו שירות לכלל התלמידים שלומדים במסגרות הקיימות עפ"י צורכיהם. 

יקומית טיפולית משלימה. בקריה יושם מרכזים אלו יספקו לתלמידי הקריה לחינוך, מסגרת ש

 דגש על הכשרה טרום מקצועית שתאפשר את שילובם המוצלח של הבוגרים בקהילה. 

 שלב ג' -הכפר השיקומי עלה נגב  7.1

משתרע על פני כפר עלה נגב שוכן בשטח המועצה האזורית מרחבים, בסמוך לאופקים. הכפר  

צעירים וצעירות בעלי צרכים מיוחדים.  150-ענה לכנועד לתת מו דונם 800-שטח נרחב של יותר מ

הכפר מקיף קשת רחבה של תחומים: מעון לאנשים עם פיגור שכלי, בי"ח סיעודי מורכב 

מרכז פארא רפואי הנותן שירותים אמבולטוריים בתחומי התפתחות , לתינוקות, ילדים ובוגרים

ות שיקומיים וטיפוליים, שלא היו מספק פתרונ עלה נגב הילד ושיקום יום ובריכה הידרותרפית.

קיימים בעבר באזור הדרום. תושבי הדרום נאלצו להתרחק מאזור מגוריהם כדי לקבל שירותים 

לרווחת  -כל מבני הכפר מצוידים בריהוט חדשני וייעודי ובציוד שיקומי מגוון ומתקדם  אלו.

ל באדם המפגר במשרד הכפר עובד בפיקוח האגף לטיפו הדיירים ובהתאמה לצרכיהם המיוחדים.



 
 

טיפול  –מקומות עבודה חדשים בתחומים שונים  500עד לאחר השלמתו, הכפר יספק  הרווחה.

המשיך תהליך הקמת  1081בשנת  רפואי, סיעוד, חינוך ושיקום, תחזוקה ומינהלה.-רפואי ופרא

 שלב ג' של הכפר השיקומי.

 פרויקטים מחוללי שינוי .8

 בית הספר לרפואה בצפת 8.2

 1088טה לרפואה בצפת נחנכה באוקטובר הפקול. 

  ,סטודנטים לומדים, עובדים ומתגוררים בצפת  150נכון לשנת הלימודים הנוכחית, השנייה

 ובגליל.

 חוקרים ורופאים, מחו"ל וממרכז הארץ, עברו לעבוד בבית  50-עד לנקודת זמן זו, קרוב ל

 הספר לרפואה ומתגוררים בצפת וביישובי האזור.

  קצה מענקים למחקרים ת הרשות רשות מחקר רפואית במיג"ל.חלה לפעול ה 1081בשנת

תמוך תקים תשתית למחקר עבור הרופאים בבתי החולים, תשמבוצעים בבתי חולים בגליל, 

פעל למנף את התקציב כדי להביא למחקרים הללו גם תבשיתוף ידע בין בתי חולים שונים ו

 .מגורמים חיצוניים

 מהלך הקמת בית הספר לרפואה מלווה במימון  הבריאות בגליל. שדרוג בתי החולים ומערכת

 רכישת ציוד רפואי מתקדם לבתי החולים בגליל ולשדרוג תשתיות רפואיות.

 מקומות עבודה בגליל  5,000ספת של תומהלך הקמת בית הספר לרפואה צפוי לתרום ל

 רופאים כל שנה. 800-תוספת של כלו

 ל לנגבהמענה האזרחי למעבר מחנות צה" 8.1

  ועדה בין משרדית בראשות המנהלת הכללית של המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמנהל הכללי

של משרד ראש הממשלה, מקדמת גיבוש תוכנית אסטרטגית כוללת למתן המענה האזרחי 

 גיבוש התוכנית מלווה על ידי חברת טריגר פורסייט. למעבר מחנות צה"ל לנגב.

  ובא לאישור בפני הממשלה הנכנסת. מגובשת להצעת החלטה שתהתוכנית 

  התוכנית כולל טיפול רב ממדי בכל המרכיבים הנדרשים לעידוד הגירת אנשי קבע לנגב, לרבות

 ועוד. , חיי תרבותחינוך, תעסוקה, דיור

  תוכנית ו הכשרת משרתים עתידיים מיישובי הנגב ליחידות אמ"ן ותקשובהתוכנית כוללת

 ההדרכה.-ת למעבר קרייתסיוע מיוחדת לירוחם להכנה מידי

  מאות עסקים מהנגב כספקי שירותים לבסיסים הגדולים.במסגרת התוכנית ישולבו 

 משפחות צעירות של אנשי קבע.  0,000-במסגרת התוכנית, צפויים להגר לנגב כ 

 

 

 

 



 
 

 2202בשנת  רשימת החלטות ממשלה במעורבות המשרד

 התקציב מספר ההחלטה ושנים ההחלטה

 81/80/08 686ה'  שבע.שיקום נחל באר 

 

0,000,000 .₪ 

 80/1/08 781ה'  גרעיני התיישבות מחוללי שינוי.

 

8,500,000 .₪ 

 81/1/80 1188ה'  המרכז הטיפולי מבואות חרמון.

 

8,000,000 .₪ 

 80/1/88 1178ה'  תוכנית להעצמת היישובים הדרוזיים.

 

8,000,000 .₪ 

 85/0/88 1881ה'  עלה נגב.

 

8,000,000 .₪ 

 0/80/88 0608ה'  תוכניות אב לאזרחים ותיקים.

 

8,500,000 .₪ 

 85/81/88 0877ה'  עומר.תיירות פארק 

 

1,000,000 .₪ 

 85/81/88 0876ה'  ואדי עתיר.חווה אקולוגית 

 

100,000 .₪ 

 85/81/88 0878ה'  קבוצות מתנדבים לחקלאות.

 

8,760,000 .₪ 

 85/81/88 0860ה'  כיתות חכמות.

 

5,000,000 .₪ 

 80/7/81 6667ה'  .80-המכביה ה

 

600,000 .₪ 

 85/81/88 0871ה'  קריה שיקומית תל שבע.

 

8,500,000 .₪ 

 8/6/81 6588ה'  שנה לטבריה. 1000

 

800,000 .₪ 

 6/8/80 8100ה'  כפרי הסטודנטים )החלטה ראשונה(.

 

1,000,000 .₪ 

 18/1/80 8681ה'  העצמת תשתיות מורשת.

 

1,000,000 .₪ 

 18/1/80 8686ה'  עידוד המחקר והפיתוח החקלאי.

 

1,000,000 .₪ 

 81/1/80 1108ה'  .סבסוד עלויות הפיתוח לאנשי צבא הקבע

 

500,000 .₪ 

 86/80/81 5865ה'  העיר העתיקה באר שבע.

 

1,500,000 .₪ 

 16/88/07 666ה'  מכון ביוטכנולוגיה.

 

501,000 .₪ 

  86/7/81 6666ה'  ביישובי מיעוטים.חיזוק המשטרה 

 

8,000,000 .₪ 

 18/1/01 0856ה'  מכון לאנרגיה מתחדשת.

 

8,500,000 .₪ 

 8/8/81  6058ה'  .סיוע לעוטף עזה

 

1,500,000 .₪ 

 7/81/08 8081ה'  שיקום הגן הלאומי עבדת.

 

018,000 .₪ 

 ₪. 07,260,000 - סה"כ

 



 
 

 ותםתאגידים שהמשרד אחראי על תחום פעיל

 הרשות לפיתוח הגליל

 רקע כללי

תפקידי הרשות הוגדרו  .גלילעפ"י חוק הרשות לפיתוח ה 8880הוקמה בשנת הרשות לפיתוח הגליל 

 בחוק כדלקמן: 

 .טכנולוגי של הגליל-ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי .8

 .טכנולוגי של הגליל-להכין תכניות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי .1

 .ודד יוזמות כלכליות לפיתוח הגליללע .0

 .לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח הגליל .6

ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות, לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים  .5

 .טכנולוגיים בגליל-ומדעיים

טכנולוגיים בגליל, -יםלייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים ומדעי .7

 .ן זה לפי כל דיןילרבות להליכים הדרושים לעני

ובעיקר יחידות ממשלתיות וחברות  לפעול למען ריכוז מושבם בגליל של הנהלות גופים, .6

 .ממשלתיות

 .ה בוייליזום פעילות ליישוב הגליל ולהגברת יכולת קליטת העל .1

ברים אשר בה חברים כל ראשי ח 850-כהרשות לפיתוח הנגב מורכבת ממועצה מנהלת בת 

הרשויות בנגב, מנהלי משרדי הממשלה, נציגי שרים, נציגי האוניברסיטה ובית החולים, נציגי 

בראשות המועצה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה. המועצה לשכות המסחר והתאחדות התעשיינים. 

. ברי המועצהבידי מינהלה מבין ח יםנוהלמעניני הרשות ממנה באישור השר מנהל לרשות. 

 חברים ובראשה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה.  81המנהלה מונה 

, השרים הממונים על יישום החוק היו שר הכלכלה והתכנון ושר האוצר. במסגרת 1005עד לשנת 

נקבע כי הרשות לפיתוח הגליל  80/8/1005-של הממשלה מיום ה 0016החלטת הממשלה מספר 

 נגב והגליל.תועבר לאחריות המשרד לפיתוח ה

 תקציב הרשות

להשתתפות בפעולות פיתוח על פי החוק, הממשלה מחויבת להקצות מדי שנה לרשות סכומים 

, תחת משרד הכלכלה והתכנון ומשרד 1005. הלכה למעשה, עד לשנת הנגב ובהוצאות הרשות

עד התקציב יו₪. מיליון  8.5-התשתיות הלאומיות, תקציב הרשות לפיתוח הנגב והגליל היה כ

להוצאות השכר והמנהלה של הרשות בלבד, ולרשות לא הועמד תקציב לפעילות אופרטיבית 

 כלשהי.

תקציב הרשות  1005חל גידול הדרגתי בתקציב הרשות לפיתוח הגליל. בשנת  1005החל משנת 

 1008החל משנת ₪. מיליון  1-תקציב הרשות הועלה לכ 1006-1001בשנים ₪. מיליון  6-הועלה לכ

בבסיס. לרשות מוקצים עוד תקציבים תוספתיים ₪ מיליון  80-81 -רשות הועלה לתקציב ה

מתקציב הרשות ממומן ממקורות  80%-מהמשרד בהתאם לפרויקטים נקודתיים. למעלה מ

המשרד לפיתוח הנגב והגליל. תקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל מאפשר לרשות לתפקד כגוף 

 אופרטיבי. 



 
 

 הרשות לפיתוח הנגב

 ללירקע כ

תפקידי הרשות הוגדרו  עפ"י חוק הרשות לפיתוח הנגב. 8888הוקמה בשנת הרשות לפיתוח הנגב 

 בחוק כדלקמן: 

 .ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב .8

 .להכין תכניות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב .1

 .לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הנגב .0

 .הגופים העושים לפיתוח הנגבלתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות ו .6

ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות, לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים  .5

 .בנגב

לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים וחברתיים בנגב לרבות  .7

 .ין זה לפי כל דיןילהליכים הדרושים לענ

הלות גופים, יחידות ממשלתיות וחברות ממשלתיות לפעול למען ריכוז מושבם בנגב של הנ .6

 .הפועלים בעיקר בנגב

 ה בו.יליזום פעילות ליישוב הנגב ולהגברת יכולת קליטת העלי .1

חברים אשר בה חברים כל ראשי הרשויות  78הרשות לפיתוח הנגב מורכבת ממועצה מנהלת בת 

בית החולים, נציגי לשכות בנגב, מנהלי משרדי הממשלה, נציגי שרים, נציגי האוניברסיטה ו

בראשות המועצה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה. המועצה ממנה המסחר והתאחדות התעשיינים. 

. המנהלה בידי מינהלה מבין חברי המועצה יםנוהלמעניני הרשות באישור השר מנהל לרשות. 

 חברים ובראשה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה.  88מונה 

מונים על יישום החוק היו שר הכלכלה והתכנון ושר האוצר. במסגרת , השרים המ1005עד לשנת 

נקבע כי הרשות לפיתוח הנגב  80/8/1005-של הממשלה מיום ה 0016החלטת הממשלה מספר 

 תועבר לאחריות המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

 תקציב הרשות

ות פיתוח להשתתפות בפעולעל פי החוק, הממשלה מחויבת להקצות מדי שנה לרשות סכומים 

, תחת משרד הכלכלה והתכנון ומשרד 1005. הלכה למעשה, עד לשנת הנגב ובהוצאות הרשות

התקציב יועד ₪. מיליון  8.5-התשתיות הלאומיות, תקציב הרשות לפיתוח הנגב והגליל היה כ

להוצאות השכר והמנהלה של הרשות בלבד, ולרשות לא הועמד תקציב לפעילות אופרטיבית 

 כלשהי.

תקציב הרשות  1005חל גידול הדרגתי בתקציב הרשות לפיתוח הנגב. בשנת  1005נת החל מש

 1008החל משנת ₪. מיליון  1-תקציב הרשות הועלה לכ 1006-1001בשנים ₪. מיליון  6-הועלה לכ

בבסיס. לרשות מוקצים עוד תקציבים תוספתיים ₪ מיליון  80-81 -תקציב הרשות הועלה ל

מתקציב הרשות ממומן ממקורות  80%-נקודתיים. למעלה ממהמשרד בהתאם לפרויקטים 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל. תקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל מאפשר לרשות לתפקד כגוף 

 אופרטיבי. 

 



 
 

 בגנהאגף לפיתוח ה

 ייעוד האגף

  פועל לקידום תוכנית ההערכות האזרחית למעבר מחנות צה"ל דרומה ומינוף המהלך ליצירת

 וח בנגב במגוון תחומים.תנופת פית

 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.

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

  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.

 לכלי כמנוף לצמיחה של הנגבפועל לשילוב הקהילה הבדואית במרקם החברתי והכ. 

 1021פעילות האגף בשנת 

 לנגב מעבר צה"ל

תהליך גיבוש  1081המשרד הוביל במהלך  .תכנית אסטרטגית להערכות למענה האזרחיגיבוש  .8

 למינוף הנגב. -טרטגית להיערכות האזרחית למעבר צה"ל לנגבסשל תכנית א

רוה"מ ומשרד האוצר  החלטת על בסיס העבודה האסטרטגית מוביל המשרד יחד עם משרד  .1

 ממשלה למינוף מהלך העתקת מחנות צה"ל  לפיתוח הנגב.

גיבוש תכנית לתכנון . מוכנות הרשויות לקראת מעבר צה"לתכנית 'מעגלים בנגב' לשיפור  .0

 משותף וארוך טווח לבניית מנגנוני העבודה ויצירת שת"פ ברמה המקומית והאזורית.

כתוצר  קטנים ובינוניים במהלך הבניה של קריית ההדרכהלשילוב עסקים דגל קידום תוכנית  .6

 מעגלים בנגב ושיתופי פעולה בין רשויות בנגב. של התוכנית

 התיישבות

קידום מרכז מידע ושירותים להתיישבות בנגב  ככלי מרכזי לחיזוק תדמית הנגב,  .מרכז מידע .8

 ריכוז וניהול מאגרי המידע להתיישבות בנגב.

 ת במרחב העירוני והכפרי: חיזוק גרעיני התיישבו .1

  .מיפוי הגרעינים וצרכיהם 

  בשת"פ מנהלת  -חיזוקם ועיבויים ויצירת גרעינים חדשים -תמיכה בגרעינים הקיימים

 .ההתיישבות

 .סיוע לגרעינים במנעד רחב של חסמים יחד עם מנהלת ההתיישבות 

  יבור נטושים פתרונות דיור זמניים לגרעיני התיישבות: יבילים, הסבת מבני צגיבוש

 .לפתרונות דיור זמניים

  קידום פתרונות דיור זמני לגרעיני התיישבות וסטודנטים -סקר מבנים נטושים בנגב. 



 
 

 .הסבת מרכז הקליטה ערד: הסבת המבנה ואכלוסו ע"י גרעינים וקבוצות צעירים 

 דימונה ושיזף. -מתן  פתרונות דיור זמניים לגרעינים; פיילוט יבילים 

 .יבילים - ישובים כפריים ועירונייםההתיישבות בי תכניות לחיזוק .0

 .מיפוי תמונת הצרכים ברשויות השונות בנגב במרחב העירוני והכפרי 

 .הגדרת הצרכים של הרשויות הסובלות מהיצע נמוך של דירות להשכרה 

 ע"פ מיפוי צרכים  -הצבת יבילים ביישובים כפריים כחלק ממהלכי קליטת משפחות

 וקריטריונים.

 פתרונות לדיור קבע: מכרזי עמותות, בתי אגודה קידום. 

  פועלים כיום הכפרים  כפרי סטודנטים. בנגב 8כפרי סטודנטים: כיום פועלים בנגב

 ., ערד ושיזףירוחםאופקים  יכינישבע )שני כפרים(, -הבאים: דימונה )שני כפרים(, באר

סיוע וכנית ייחודית להפעלת ת –עידוד התיישבות צעירים וחיזוק העיר העתיקה בבאר שבע  .6

 בשכ"ד לסטודנטים בעיר העתיקה ב"ש. 

 .תכנית לחיזוק קליטת עולים בנגב .5

 .גיבוש תכנית עם נפש בנפש 

 .סיורי משפחות מצפון אמריקה ביישובי הנגב, קיום סמינרים ושבתות עיון 

  קיום פורום קליטה ועליה לנגב בשת"פ ראשי ערים דימונה, ערד וירוחם, משרד הקליטה

 כנות היהודית.והסו

קידום תהליך למידה והכשרה של נציגי צמיחה דמוגרפית,  לחיזוק ההתיישבות: םהקמת פורו .7

 וגיבוש צרכים ותוכניות לקידום הצמיחה הדמוגרפית ביישובי הנגב.

 זיהוי צרכים ומינוף תוכניות לקידום הרשויות המקומיות. -חיזוק הרשויות המקומיות .6

 .דדיםמשרדית לחוות הבו-הועדה הבין .1

 .מיקוד בחוות דרך היין 

  החוות הצפוניות.בדיקת היתכנות תכנונית ומיפוי קידום 

 .קביעת תנאי סף לחוות חדשות 

 תעסוקה ופיתוח כלכלי

 .סיוע לפארקי תעשייה ומפעלי עוגן בנגב .8

  טרהדוגמא:  -סיוע במהלכי גיוס מאומצים.  

 רמוןמצפה  –ן אמק: דוגמא: הסרת חסמים ביורוקרטיים ותכנוניים. 

 רד התמ"ת החלטת נהלות אזורי תעשייה בקשיים: המשרד קידם בשת"פ עם משסיוע למ

נתן עבור פיתוח, ינהלות אזורי תעשייה הנמצאות בקשיים. הסיוע יממשלה על סיוע למ

 תחזוקה וסיוע בשיווק.

 בנגב. השארת בוגרי מוסדות ההשכלה .1

 אקדמאיים בנגב שארת בוגרי מוסדותהפעלת תוכנית מלגות מוטות תעסוקה לה. 



 
 

 :שנתית להשמת -תכנית מלגות תלת גיבוש וקידום תוכנית סטודנטים בונים עתיד

 סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה שלהם במקומות תעסוקה בנגב.

  קט משותף של משרד נגב גליל, רכבת ישראל ועמותת פרוי –הכשרת הנדסאי רכבת

 עתידים.

 תיירות

 .המוטורי בחצרים קידום יישום החלטת ממשלה  הפארק .8

 .קידום יישום החלטת ממשלה על הקמת פארק הגולף בעומר .1

 .קידום פעילות כולל החלטות ממשלה למיצוב אילת כעיר ספורט בינלאומית .0

קידום תכנית תיירותית ומשיכת יזמים ומשקיעים  :עבודה על מאיץ תיירותי וערי תיירות .6

 .למצפה רמון

רת פורום נשים לקידום יזמות נים ופעילות במסגפורום תייר -קידום התיירות הבדואית  .5

 .נשית

 .רמת חובב - באר שבע - קידום שבילי אופניים .7

 שבע.-השתתפות בהחלטת ממשלה על פיתוח פארק נחל באר .6

 חינוך

פיתוח והטמעת תכנית המצוינות בחינוך, ע"פ מודל ב"ש, . גיבוש והפעלת תכנית מצוינגב .8

 בעשר רשויות עירוניות בנגב.

 .כיתות חכמותהטמעת  .1

  .נותקידום  מרכזי מצוי .0

 תדמית ומיתוג

 .ועידת הנגב -היערכות והפקת הועידה השנתית החמישית של הנגב .8

 .סרטוני דקה לשמונה, קמפיין תיירות וכד' -קמפיין נגב .1

 .קול קורא לתוכניות אסטרטגיות ומיתוג רשויות בנגב .0

 איכות חיים, תרבות, פנאי ובריאות

תשתיות עיר  –תיקה בבאר שבע כמרכז בילוי ופנאי: החלטת ממשלה סיוע בקידום העיר הע .8

 .עתיקה, אירועים בעיר העתיקה

 1 יישום החלטת ממשלה לגיבוש קבוצות תיאטרון ומרכזי פרינג'.. "יוצרים תיאטרון" .1

 עיר עתיקה באר שבע. -קבוצות יוצרים מהנגב ומרכז פעילויות פרינג' 

 .ת וקהילה ביישובי הנגבדרוג והקמה של מוסדות תרבוסיוע בש .0

 .עידוד פעילות פרלמנט צעירי הנגב .6

 בריאות

הפעלת תוכנית "רפואנים לנגב" בשת"פ עם בי"ח סורוקה, הסוכנות היהודית, מפעל הפיס,   .8

סטודנטים בשנים מתקדמות  60אוניברסיטת בן גוריון. בשנה הנוכחית משתתפים בתוכנית 

 וסטאז'רים לרפואה.

משרד הבריאות, בי"ח סורוקה, הסוכנות היהודית, רשויות  .דההקמת וגיבוש צוות עבו .1

 מקומיות כולל ב"ש, אוניברסיטת בן גוריון ומשרד השיכון.



 
 

 .בית החולים סורוקה בבאר שבע - טןרסיוע בהקמת מרכז החקר לס .0

 פתרונות להגדלת מספר האחיות במגזר הבדואי.    .6

 המגזר הבדואי

-מעל ל הורחבה התכנית לכלל הישובים הבדואים. השנה. תוכנית המצוינות במגזר הבדואי .8

 באקדמיה. 110בוגרים מתוכם  000תלמידים בתכנית,  700

קריה חינוכית שיקומית על אזורית  לילדים בדואים בעלי  .קידום יישום החלטת ממשלה .1

 .קטור הקמהים: הובלת ועדת היגוי, גיוס פרויצרכים מיוחד

. מרכז ריאן -ט, חורה ובשגב שלום הבדואי ברהמרכזים לקידום תעסוקה במגזר ליווי ה .0

תמיכה תקציבית, וליווי המרכז בפעילויות, פרויקטים ויוזמות שונות, בעיקר בפרויקטים של 

 נשים כסוכנות שינוי בחברה. 

קידום יישום החלטת ממשלה להקמת חווה אקולוגית מדברית לגידול עדרים וצמחי מרפא  .6

 .בוואדי עתיר

תוכנית בתחום הספורט והחינוך בישובים הבדואים: מנהיגות  6לת הפע .מפעלות חינוך .5

 עתיד בטוח, משחק החיים, מנהיגות צעירה, מאמנים לשלום. –ספורט 

 .תופעל ברהט השנה מצוינגב. .7

 מבצע "עמוד ענן" -פעילות בחירום 

ע לרשויות שהיו תחת אש. במהלך מבצע "עמוד ענן" אישר המשרד תקציב מיוחד לטובת סיו .8

 פשר לרשויות לבצע פעילויות הפגה.ציב אהתק

ד לאחר סיום מו שני ירידים "לדרום באהבה", מיקייאביב -המשרד בשת"פ עיריית תל .1

 אביב ובהם הוקמו מאות דוכנים של בעלי עסקים מהדרום. -הלחימה. הירידים התקיימו בתל

עדה המשרד הוביל בשת"פ עם משרד ראש הממשלה ומשרדים נוספים החלטת ממשלה שנו .0

לסייע לישובים לאחר סיום הלחימה. במסגרת ההחלטה אחראי המשרד על תוכנית הפגה 

 לצוותים השונים שפעלו בישובים בזמן הלחימה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 האגף לפיתוח הגליל

 ייעוד האגף

 פועל לקידום התוכנית להקמת בית הספר לרפואה )מתחם הקבע( והאוניברסיטה בגליל. •

 גליל.פועל לחיזוק ההתיישבות ב •

 שם דגש על תכנון, קידום ויישום פרויקטים רוחביים מחוללי שינוי בגליל. •

 פועל מול ראשי הרשויות בגליל לקידום פרויקטים מקומיים.  •

מגבש את תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית שבתחום אחריותו, בשיתוף ובתיאום משרדי  •

 צורך.הממשלה הנוגעים בדבר, ומעדכן את תוכנית העבודה בהתאם ל

פועל לשילוב הסקטור העסקי וגורמים פילנתרופיים בהשקעות לפיתוח הגליל, בתיאום עם  •

 הגורמים הנוספים במשרד.

 1021פעילות האגף בשנת 

 הפקולטה לרפואה בצפת

 והיא מהווה פרויקט לאומי מחולל שינוי. 1088הפקולטה לרפואה בצפת נחנכה באוקטובר 

 י בישראל המלמד רפואה והיא הראשונה שנחנכת בגליל.הפקולטה הינה המוסד האקדמי החמיש

 :תוצאות הקמת הפקולטה

שדרוג בתי החולים בצפון שלוקחים חלק בתוכנית הלימודים ושדרוג שירותי הבריאות  .8

 בגליל.

אנשי סגל אשר רובם הגיעו מחו"ל )חלקם תושבים חוזרים( ומאזור  50-לפקולטה נקלטו כ .1

 .מרכז הארץ ועברו להתגורר בגליל

 עלייה בביקוש לנדל"ן בעיר צפת. .0

הושקעו בעיר תקציבים רבים בפרויקטים חינוכיים, הקמת היכל תרבות, בריכת שחייה,  .6

שדרוג המכללה הקיימת, קפיצת מדרגה באיכות החינוך בעיר וזכייתה של העיר בפרס 

מלונות בוטיק בשלוש השנים האחרונות, משיכת מפעלי  6החינוך של מחוז צפון, הקמת 

 מקומות תעסוקה באזור. 500עשייה לעיר כגון "בייגל בייגל" וחברות נוספות שיוסיפו ת

השינוי והתמורות אשר חלו בגליל המזרחי מאוד משמעותיים ומהווים זינוק לפיתוח  .5

 ומינוף כלכלי בגליל כולו.

 קידום הקמת 'מכון אוניברסיטאי יישומי בגליל' )בהתאם להחלטת ממשלה(.  .7

רפואית אשר תקדם את איכות המחקר ותתמוך בפיתוח הכלכלי של הקמת רשות מחקר  .6

 בתי החולים ופיתוח ההון האנושי.

 שדרוג בתי חולים

המשרד לפיתוח הנגב והגליל מסייע תקציבית לבתי החולים בגליל ברכישת ציוד ומכשור  (8

 כחלק מצמצום פערי הבריאות בין הפריפריה למרכז הארץ.

 ג מערך הבריאות בבתי החולים בגליל.המשרד מקדם החלטת ממשלה לשדרו (1



 
 

 

 עידוד ההתיישבות

: בוצע סקר מקיף לטובת מיפוי יחידות דירות למגורים ומגרשים מיפוי יחידות למגורים (8

במגזר היהודי בגליל. מספר היחידות  1010לבניה, מצאי קיים ומתוכנן עד שנת 

 יחידות.  11,000-בכל הרשויות בגליל כ 1010המתוכננות עד שנת 

המשיך המשרד לפיתוח הנגב והגליל בשיתוף המשרד  1081: בשנת תוכנית לעידוד עלייה (1

לקליטת עלייה בתוכנית לעידוד עלייה ולהתיישבות ביישובי הנגב והגליל. התוכנית כללה 

מתן סל הטבות עירוני הכולל הנחה בשירותים העירוניים ועזרה בתחומי החינוך, מענקי 

ה על מנת להקל על העולים את ההסתגלות לחיים חדשים הסתגלות, תעסוקה ושכר הדיר

התיישבו בגליל  1088ולשלבם בחיי החברה והקהילה. במסגרת התוכנית שהחלה בשנת 

משפחות ברשויות הבאות: טבריה, כרמיאל, מגדל העמק, נהריה, נצרת עילית, עכו,  581

 .צפת וקצרין ומועצות אזוריות עמק הירדן, גליל עליון ועמק יזרעאל

 גרעיני התיישבות

בפעילות בגרעיני ההתיישבות בגליל. כחלק  1081המשרד לפיתוח הנגב והגליל תמך בשנת  .8

מפרויקט "השבחת מבנים למגורים" קידם המשרד את פרויקט שיפוץ והסבה למגורי 

צעירים ב'מוטל סוזן' שבקריית שמונה. המשרד הקים גרעין התיישבות )אורות יהודה( 

העמק. המשרד גם סייע במסגרת קולות קוראים לפעילות עשרות  ויישב אותו במגדל

 גרעיני התיישבות בגליל.

 חיזוק גרעיני התיישבות במרחב העירוני והכפרי .1

 מיפוי הגרעינים וצרכיהם.  •

חיזוקם ועיבויים ויצירת  -כתיבה וגיבוש תכנית מסודרת לתמיכה בגרעינים הקיימים  •

 גרעינים חדשים.

 רחב של חסמים יחד עם מנהלת ההתיישבות.סיוע לגרעינים במנעד  •

 מכרזי עמותות, יבילים ומרכזי קליטה. ,תחילת גיבוש פתרונות דיור •

 תמיכה בגרעיני משפחות )באמצעות הרשות לפיתוח הגליל( .0

כחלק מהמאמץ לעודד ולתמוך בקבוצות מתיישבים בגליל המשרד פועל לתמוך  (א

 בקבוצות אלו באמצעות הרשות לפיתוח הגליל.

גרעינים אלו ביחד  .נקת תמיכה כספית לגרעינים מערים ויישובים שונים בגלילמוע (ב

מונים מאות תושבים הנחשבים לאוכלוסייה חזקה התורמת רבות לקהילה 

 המקומית. 

 יבילים -תכניות לחיזוק ההתיישבות  .6

 מיפוי תמונת הצרכים ברשויות השונות בגליל במרחב העירוני והכפרי. (א

 יות הסובלות מהיצע נמוך של דירות להשכרה.הגדרת הצרכים של הרשו (ב

 כפרי סטודנטים

בהתאם להחלטת ממשלה, הוקמה ועדה בין משרדית בראשות מנכ"לית המשרד לפיתוח  .8

קריית  ,הנגב והגליל לקידום כפרי סטודנטים. הכפרים, הנמצאים ביישובים נווה אור, עכו

לחיזוק המעורבות  גורמים (1081-שמונה וכרמיאל )כפר סטודנטים חדש שהוקם ב



 
 

החברתית של הסטודנטים לאזור בו הם גרים, תורמים לחיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין 

הסטודנטים לבני הנוער בישוב, אשר בעזרת אלה הראשונים, מקדמים ערכים כמו 

 התנדבות, תרומה לקהילה ועזרה לזולת. 

ל לקידום הקמת המשרד לפיתוח הנגב והגליל תומך בכפרי הסטודנטים הקיימים ופוע .1

 כפר סטודנטים נוסף בצפת ולהרחבת כפרים קיימים. 

 גן המים בבית שאן

פרויקט גן המים בבית שאן הינו פרויקט אזורי מחולל שינוי שמטרתו לשדרג את תרבות שעות 

אוכלוסיית האזור. הקמת הגן קודמה על ידי המשרד. גן המים יכלול מוקדים   הפנאי של

ם של מים, ספורט אתגרי, מתחם תרבות ואירועים, מתקני משחקים חווייתיים כגון אלמנטי

ושבילי אופניים והוא יהווה יעד תיירותי משלים לנופשים המגיעים להתארח באזור ויתווסף 

 לקשת האטרקציות הקיימות בסביבה.

 יריד תעסוקה

מהווה המשרד לפיתוח הנגב והגליל מקדם את נושא התעסוקה בגליל מתוך תפיסתו כי התעסוקה 

יריד תעסוקה רחב היקף בגליל  1081גורם מרכזי בבחירת מקום מגורים. לכן, ערך המשרד בשנת 

משרות לאלפי מבקרים  0,000חברות ומעסיקים שהציעו  800במגדל העמק, שמשך אליו מעל 

 בגליל.

 סטודנטים בונים עתיד

לעידוד  85.81.1088-מיום ה 0875המשרד לפיתוח הנגב והגליל הוביל את החלטת הממשלה מס' 

 -השמת בוגרי תארים במקצועות הנמצאים במחסור בתעשייה באזורי עדיפות לאומית

"סטודנטים בונים עתיד". מטרת התוכנית היא לקשר בין סטודנטים בשנתם האחרונה לתואר 

לבין מעסיקים באזור הנגב והגליל ולגרום לבוגרי המכללות בגליל להישאר ולהתגורר באזור 

שך שנתיים לאחר סיום לימודיהם וכך למשוך אוכלוסייה איכותית לאזור. המעסיק הגליל במ

שנים )שנת לימודים אחרונה + שנתיים נוספות(. מנגד,  0מתחייב להעסיק את הסטודנט במשך 

מתחייב הסטודנט להתגורר באזור הגליל למשך שנתיים לאחר סיום לימודיו ובתמורה יזכה 

 למענק בכל אחת משלוש השנים.

 תוכנית לעידוד השמת סטודנטים לתעסוקה

במטרה להשאיר את הסטודנטים הלומדים במכללות הגליל באזור לאחר סיום לימודיהם, מעניק 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל באמצעות הרשות לפיתוח הגליל, מלגות לימודים לסטודנטים אשר 

מודיהם בארגונים במהלך שנתם האחרונה ללימודיהם מבצעים התמחות הקשורה לתחום לי

 מגוונים בגליל.

 פורום מנהלי מנהלות אזורי תעשיה בגליל

מזה מספר שנים מרכזת הרשות לפיתוח הגליל את פורום מנהלי אזורי התעשייה בגליל שמטרתו 

הינה לקדם את שיווק אזורי התעשייה והעצמתם. הפורום עוסק בנושאים כגון שיווק מגרשים, 

הגדלת הפורום ע"י הכנסת מנהלי אזורי תעשייה נוספים,  הפעלה ושיווק אתר האינטרנט,

 "לובינג" מול משרדי הממשלה הרלוונטיים ושיתוף פעולה עם מכון היצוא ולשכות המסחר.

 



 
 

 חינוך

פרויקט נרחב ומחולל שינוי בענף החינוך המתוקשב, בשיתוף ארגון  :כיתות חכמות (8

נטרנט, מחשב למורה, מקרן, קדימה מדע. הכיתות כוללות לוחות אינטראקטיביים, אי

מחשבים ניידים וערכות נוספות המאפשרות אינטראקציה בתהליך  01תוכנת הידברות, 

הלמידה. הפרויקט נועד לפתח מודל שיעצים את הלמידה האינטראקטיבית ויחולל 

הוקמו עשרות כיתות חכמות  1081תמורה בתרבות הלמידה וההוראה בבתי הספר. בשנת 

 זנגריה ועוד.-גדל העמק, עכו, גלבוע, טורעאן, מרום הגליל, טובאבגליל ביישובים מ

מטרת הפרויקט הינה למחשב את מערכות החינוך בפריפריה  :סיסמא לכל תלמיד (1

ולאפשר שימוש בטכנולוגיית המידע כחלק בלתי נפרד מאורח חייהם של התלמידים 

ל לצמצום הפערים והמורים וליצירת קהילת חינוך ממוחשבת אחת. הפרויקט עתיד להובי

הצטרפו עוד אלפי תלמידים  1081הטכנולוגיים הקיימים בין הגליל למרכז הארץ. בשנת 

בגליל למיזם ביישובים נצרת עילית, מגדל העמק, בית שאן, עכו, נהריה, שפרעם, סכנין 

 ועוד.

נחנכו בגליל מרכזי מצוינות בערים צפת, נהריה ונצרת.  1081בשנת  :מרכזי מצוינות (0

ים תורמים לצמצום הפער בהישגים ובידע של התלמידים. במרכזים לומדים המרכז

הילדים ובני הנוער את מקצועות המדעים השונים, לרבות רובוטיקה, אדריכלות, פיזיקה 

שימושית, טכנאות מחשבים, חלל ואסטרונומיה ועוד. בשלושת המרכזים הנ"ל לוקחים 

 תלמידים. 800-חלק כ

ם את מנהיגות המחר בנגב ובגליל' משותף למשרד לפיתוח מיזם 'מכשירי: יוניסטרים (6

הנגב והגליל, לעמותת יוניסטרים ולגופים פילנתרופיים שונים. הפרויקט מכשיר בני נוער 

משכבות מצוקה בפריפריה להתמודדות עם מציאות כלכלית חברתית של עולם העסקים 

ים וחברתיים טק ומקנה לנוער כלים להצלחה ולהפיכתם למנהיגים עסקי-וההיי

בקהילותיהם. בגליל קיימים חמישה מרכזי יוניסטרים בערים מעלות תרשיחא, עכו, 

 נצרת עילית, סכנין וג'וליס.

 שח -פרויקט חינוכי

החל פרויקט חינוכי בשלוש רשויות עירוניות ערביות בנושא השח. הפרויקט כלל  1088בשנת 

ליפויות/הקמת מערכי לימוד משחק הדרכת מדריכים אשר ידריכו ילדים ונוער/השתתפות בא

קט ליישובים נוספים בגליל והן הפרוי 1081ור הצלחתו הורחב בשנת לא השח במוסדות השונים.

 בנגב.

 סיוע לאמצעי חירום וביטחון

המשרד השתתף בתוכנית עם משרד הפנים שנועדה לסייע לרשויות המקומיות ברכישת אמצעי 

 חירום והקמת מחסני חירום. 

 המיעוטים בכפרי זק"א ותיחיד הקמת

 בגליל מיעוטים בני של  הוקמה בכפר ראמה שבגליל יחידת התנדבות ראשונה 1081בשנת 

 זק"א. ארגון במסגרת

 שיתוף פעולה בין מגזרי. יצירת •

 משותפת. ליצירת פעילות הדתית באמונה משותפות נקודות ניצול •



 
 

 דמית.הת ושיפור מחיצות להוריד בכדי לפעילות תקשורתי הד יצירת •

 תעסוקה מקדמת רשות

 ,ההנהגה המקומית ברמת הציבורי יום לסדר התעסוקה נושא את הפרויקט היא להעלות מטרת

בפריפריה. הפרויקט  זמן לאורך העובדים המקומית הרשות תושבי מספר את להגדיל ובכך

 סיכוי השתלבות התעסוקה, הגדלת בתחום לתושבים ומידע הנגישות תבצע על ידי הגברתמ

 והקהילה ועוד. המשפחה אנושי, העצמת הון פיתוח ע"י בעבודה ושביםהת

WAZE 

במטרה לפרסם אתרי  WAZEהמשרד לפיתוח הנגב והגליל מתקשר עם חברת הניווט הקהילתי 

 היסטוריה ומורשת, פסטיבלים ואירועי תרבות בגליל.

 הערבי היישוב מיפוי

 של מיפוי הליך לעבור המעוניינים בייםער יישובים ללוות עצמה על לקחה הגליל לפיתוח הרשות

 לרחובות. שמות וקריאת

 חממות תיירות

המשרד לפיתוח הגליל, באמצעות הרשות לפיתוח הגליל, פעל לעידוד יזמות בתחום התיירות 

 לעסקים קטנים ובינוניים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 אגף הצעירים

 ייעוד האגף

ובהנהגתם  ,חלק מרכזי מחזון השר והמנכ"ליתנושא הצעירים במשרד לפיתוח הנגב והגליל הינו 

הוקם לפני  הוקם לראשונה מבין כל משרדי הממשלה אגף צעירים. על אף שאגף הצעירים

 המשרד מוצב ומתפקד כמשרד המוביל בין כל משרדי הממשלה בתחום הצעירים.כשנתיים בלבד, 

הדוקים עם משרדי ממשלה,  םימגזרי -אגף הצעירים פועל במישורים מגוונים ובשיתופי פעולה בין

על מנת לקדם  ,רשויות מקומיות, מגזר שלישי, פילנתרופיה, קרנות, מגזר עסקי, אקדמיה ומחקר

 את אוכלוסיית הצעירים בנגב ובגליל. 

 האגף פועל לקידום ויצירת שינוי כלכלי, ערכי וחברתי בנגב ובגליל בתחום הצעירים באמצעות:

  מחוללים שינוי בנגב ובגליל לרבות הובלת פרויקט הדגל הובלת פרויקטים משמעותיים אשר

 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 

 רמה הארצית והמקומית. ניהול שותפויות מאתגרות ב 

 .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

 בגליל והגירת צעירים לנגב ולגליל.עידוד הישארות צעירים בנגב ו 

  .קידום פרויקטים עבור אוכלוסיית הצעירים מול ראשי הרשויות 

 1021פעילות האגף בשנת 

 מרכזי הצעירים בנגב ובגליל -פרויקט הדגל  

אגף הצעירים מנהל, מתכלל ומפתח את מיזם "מרכזי הצעירים" בנגב ובגליל. המיזם, המיועד 

הינו תוכנית אסטרטגית, מחוללת שינוי מערכתי המבקשת לשים את , 81-05לצעירים בגילאי 

נושא הצעירים על סדר היום הלאומי, החברתי והכלכלי ולגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי 

שנים, ובתקופת  8 -הצעירים ביישובים בהם הם בנגב ובגליל. מיזם "מרכזי צעירים" פועל כ

רשויות  05 -מרכזי צעירים בנגב ובגליל ב 17ום, פועלים פעילותו צמח, גדל והתרחב בכל שנה. כי

 מרכזים בנגב.  88-מרכזים בגליל ו 85מקומיות ואזוריות, מתוכם פועלים 

 :מטרות מרכזי הצעירים הן

 חברתי. -הבטחת מיצוי הפוטנציאל האישי של צעירים, ללא קשר למוצאם ולמצבם הכלכלי .8

 תן הזדמנויות לצעירים להשתלב ולהצליח שם. חיזוק הפריפריה של מדינת ישראל על ידי מ .1

הצבת נושא הצעירים על סדר היום המוניציפאלי והלאומי והבטחת מדיניות ומתן מענים  .0

 מערכתיים שהולמים אוכלוסייה זו.

 יצירת רצף טיפול ומענים לצעירים בראשית דרכם במעבר מגילאי הנוער.  .6

 

 



 
 

ליבה: פיתוח קריירה ויזמות עסקית, השכלה פעלו במרכזי הצעירים ארבעה תחומי  1081בשנת 

 גבוהה, מנהיגות ומעורבות חברתית, קליטת עלייה ותרבות ופנאי.

  פיתוח קריירה ויזמות עסקית"תחום " .2

מרכזי צעירים, הנו עוגן משמעותי להישארות בהפועל פיתוח קריירה ויזמות עסקית תחום 

ם זה להביא לידי מיצוי את הצעירים ביישובים בהם הם חיים. מטרת הפעילות בתחו

, מרכזי . בתוך כךםרחבה וארוכת טווח על עתיד הסתכלותתוך הפוטנציאל של הצעירים, 

טיפוח יזמות ת איכותיות והשממציאת פתרונות תעסוקה הולמים, ל יםפועל הצעירים

פיתוח הכשרות מקצועיות מוטות תעסוקה. נושאים אלו עסקית, עידוד יוזמות מקומיות ו

בראש סדר העדיפויות של צעירים בקבלת ההחלטה על עתידם, בחירת מקום נמצאים 

המגורים והקמת המשפחה. ההכוונה לתעסוקה במרכזי הצעירים, ניתנת בתוך מערך אנושי 

מכיל אשר מאפשר לצעיר להתלבט, לבחון ולהבשיל לתוך תעסוקה )המשלבת לעיתים השכלה 

נערכו  1081בשנת וייעודו בחיים הבוגרים.  מקצועית או גבוהה( אשר תעצב ותקבע את עתידו

במסגרת מרכזי הצעירים פרויקטים ייחודיים של הכשרות מקצועיות )ברובם מוטות השמה( 

 בהשתתפות מאות צעירים. 

 השכלה גבוההתחום  .1

מרכזי חברתית. השתלבות תעסוקתית ו -השכלה גבוהה היא כלי מרכזי למוביליות כלכלית

ת הצעירים לקראת לימודיים אקדמאיים, הכוונתם וליווים הכנשמים דגש על  הצעירים

שמירת קשר לקראת כניסתם בשערי האקדמיה בראייה ארוכת טווח על עתידם המקצועי, 

באמצעות  ,כבר בשלב הלימודיםהולם מציאת אופק תעסוקתי תוך  טודנטיםעם הסרציף 

על תוכנית להנגשת במרכזי הצעירים פותכניות מלגות מוטות תעסוקה ותכניות התמחות. 

בנוסף, מרכזי הצעירים מהווים פלטפורמה ייחודית ליחידה  .השכלה גבוהה בשם "הישגים"

בכל הקשור לעידוד מצוינות להשכלה גבוהה, במשרד הביטחון, להכוונת חיילים משוחררים 

וזאת  במקצועות איכותניים בעלי אופק תעסוקתי משמעותי תוך מתן דגש על שילוב הצעירים

 .טיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדיםלצד 

 מעורבות חברתית  תחום מנהיגות ו .0

ת מרכזי הצעירים ותרומתם שפיתוח תחום המעורבות החברתית הביא לשינוי מהותי בתפי

בתחום ליבה זה הינו  של המשרד לפיתוח הנגב והגליל ייחודית לנגב ולגליל. היקף ההשקעהה

מעטפת ביותר. נכון להיום, פועלים בנגב ובגליל משמעותי עם קפיצת המדרגה הגדולה 

 ם.רכזי 00-שני מנהלי אזורים ולמעלה ממקצועית הכוללת: מנהל תחום מעורבות חברתית, 

בעידוד ותמיכת העשייה למען הצעירים, הקהילה והפריפריה יחדיו נמצאת בתנופה וצמיחה. 

, י מקום שמופעלות בסיועקבוצות מנהיגות, פרלמנטים וקהילות בנ וקמו ופועליםה המשרד

תפיסה ותורמות לעבודה המוניציפאלית כמו גם קידום ה מרכזי הצעיריםומעורבות  שיתוף

  אזורית בגליל ובנגב.ה

 תרבות ופנאי  תחום  .2

אחת מהבעיות הקשות ביותר הקיימות בפריפריה לצעירים הינה העדר מסגרות לבילוי ופנאי. 

והשכלה צעיר יבחר לעזוב את היישוב בחיפוש  אנו עדים לכך שלעיתים גם כשיש תעסוקה

מרכזי . אחר חברה, עניין ופעילות תרבותיות הכוללת: ספורט, בילויים, חברותא ועוד

פיתוח  ,הצעירים מקדמים עשייה מקומית ואזורית בתחום זה כחלק מחינוך לצריכת תרבות



 
 

המענים  תרבות פנאי וכבסיס לשותפות עם בעלי העסקים המקומיים כמהלך להרחבת

 לצעירים.

 מנהיגות צעירה בין לאומית

מרכזי הצעירים מקדמים פעילות צעירים בינלאומית מתוך הבנה כי תחום זה יעצים את הצעירים 

אשר יהיו שגרירים של היישובים, יקדם שיתופי פעולה בינלאומיים ויאפשר דיאלוג עם צעירים. 

 -דוגמאות לפעילות צעירים בינלאומית

פעילות ייחודית היוצרת דיאלוג מתמשך, שלא על בסיס השואה, בין  -פולין" "גשר חי ישראל •

 צעירים מישראל ופולין ומסייעת ביצירת וביסוס קשרים לעתיד. 

• ACTIV CITIZEN GROUP-  מרכזי הצעירים בצפון מפעילים קבוצת מנהיגות אזורית

בקהילה המקומית  במסגרת זו כל אחד מהצעירים פועל. British Council Israel בשיתוף

 במסגרת פרויקט ייחודי לטובת קהלי יעד שונים בהתאם לאופי המקום. , ממנה הוא מגיע

 מיעוטים

בית ג'אן ב -בגליל מרכז יישובי ו רהטב -כיום פועלים שני מרכזי צעירים במגזר המיעוטים: בנגב

כמו כן, סמיע.  -כסראו היבית ג'אן, חורפיש, פקיעין ורחניישובים מרכז אזורי המעניק שירותים ל

יתנים שירותים לאוכלוסיית המיעוטים ביישובים הבאים: עכו, נצרת עלית ובמועצה אזורית נ

תוכנית "משתלבים  תדוגמייחודיות למיעוטים בנגב ובגליל  בנוסף, מופעלות תוכניות. מטה אשר

 .בפסגה"

 כנס ישראל לצעירים

תחת קורת גג אחת  מאגד הכנסבישראל. הוא אירוע השיא של צעירים  "כנס ישראל לצעירים"

אלפי צעירים מרחבי הארץ יחד עם שרים, ח"כים, ראשי רשויות ומובילי דעת קהל. הכנס מהווה 

עד כה נערכו ארבעה  בישראל. פלטפורמה לדיון בנושאים האקטואליים והרלוונטיים לצעירים

תחומים המעסיקים את במסגרת הכנסים נערכו פאנלים, דיונים ושולחנות עגולים ב .כנסים

האוכלוסייה הצעירה והמנהיגות הצעירה בישראל )ע"ע "שולחנות עגולים"( ומהווים מצפן 

  חברתי.

 "שולחנות עגולים"

 ."לצעירים ישראל כנס" בחסותאגף הצעירים מוביל את השולחנות העגולים אשר נוצרו 

 ולהגיע ומנהיגים צעיריםבין סוגיה חברתית המעסיקה צעירים, לקיים דיון  להציף הםמטרותי

 לאומי יום סדר קדםמש, ציבורי שיח רב המובילים, צעירים של חברתית אמירה יצירת: ליעד

  .יוביל גם לעשייה ומכאן

 " "צעירים בונים ישראל

התכנית "צעירים בונים ישראל" מכוונת לצעירים הנמצאים במצבי סיכון חברתיים ומטרתה 

שות במדינת ישראל, בדגש על אוכלוסיית הנגב והגליל. לתמוך ולחזק את האוכלוסיות החל

, שחיים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של 81-00צעירים בגילאי  100,000-בישראל ישנם כ

 המדינה ונמצאים במצוקה. המטרה היא לאפשר לצעירים לחזור ולהשתלב בחברה ובקהילה,

ופן נורמטיבי. זאת באמצעות תכנית ולבנות את חייהם כאנשים עצמאיים המנהלים את חייהם בא

אינטנסיבית הנפרסת על פני כשנה וכוללת חמישה ימי לימוד בשבוע  במשך שמונה שעות ביום. 

התכנית משפיעה על הצעירים וסביבתם במגוון תחומים: העצמה אישית, העצמה תעסוקתית, 



 
 

ה כי ישנה הכשרה מקצועית, השלמת השכלה, מעטפת טיפולית ופרויקט קהילתי מתוך הבנ

 חשיבות רבה לחיבור מחודש בין הצעירים לבין הקהילה.

 תמחים "הדבר הבא"מ

ג'וינט ישראל  ,מיזם "המתמחים הדבר הבא" הינו מיזם משותף של המשרד לפיתוח הנגב והגליל

קרן קיסריה. המשרד לפיתוח הנגב והגליל פועל לפיתוח תשתית חברתית ותעסוקתית איתנה ו

במסגרת המיזם המשותף, יתמחו הסטודנטים המשתתפים כבר גב והגליל. לצעירים ביישובי הנ

במהלך לימודיהם, ללא קבלת שכר, במסגרת מוסדות עסקיים וציבוריים נחשבים, בתפקידים 

ההולמים את תחום לימודיהם ואת אופקם התעסוקתי. ההתמחות תעשה תוך ליווי וחניכה 

מסגרת מעין זו, מאפשרת לצעירים להרחיב צמודים מטעם מקום העבודה הקולט את המתמחים. 

ניסיון תעסוקתי לקראת השתלבות מקצועית עם  מקצועית שלהם ולצבור -את הרשת החברתית

התמחויות אלו יהיו "הדבר הבא" בתהליך פיתוח הקריירה של צעירים בנגב  סיום הלימודים.

דה ובכך להגדיל את המטרה היא לסייע לצעירים מהנגב ומהגליל להשתלב בשוק העבוובגליל. 

 האפשרות שהצעירים יקלטו במקומות עבודה באזור מקום מגוריהם. 

 עבר לתעסוקהתוכנית מ

תוכנית "מעבר לתעסוקה" מציעה השמות וניוד תעסוקתי הן לתושבי המרכז והן לתושבי 

ה התוכנית נועדהפריפריה, למשרות פנויות ובלתי מאוישות זמן רב בנגב ובגליל, במגוון תחומים. 

להתאים בין ההיצע לביקוש בתחום התעסוקתי. מצד אחד לעודד מחפשי עבודה או משפרי עבודה, 

לשקול התיישבות בנגב ובגליל בעקבות מציאת משרה ומצד שני לפתור מצוקה של מעסיקים 

 המתקשים למצוא עובדים מקומיים בתחומים מסוימים. 
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 רשימת בעלי התפקידים הבכירים במשרד

 מען במשרד ל' בעבודהט שם  תפקיד

השר לפיתוח הנגב 

 והגליל

, 1רחוב שאול המלך  00-7855778 סילבן שלום

 76600תל אביב, 
, 1רחוב שאול המלך  00-7070600 בכור-אורנה הוזמן המנהלת הכללית 

 76600תל אביב, 
, 1רחוב שאול המלך  00-7855778 מוטי רוחם יועץ בכיר לשר 

 76600תל אביב, 
למנהלת  עוזר בכיר

 הכללית 

, 1רחוב שאול המלך  00-7070605 איתן פטיגרו

 76600תל אביב, 
ראש אגף בכיר לפיתוח 

 הנגב

, 1המלך  רחוב שאול 00-7070606 אדווה אשל רבינוביץ'

 76600תל אביב, 
ראש אגף בכיר לפיתוח 

 הגליל

, 1רחוב שאול המלך  00-7070660 סיגל שאלתיאל הלוי

 76600תל אביב, 
תכנון בכיר מנהל אגף 

 מדיניות

, 1רחוב שאול המלך  00-7070605 דרור סורוקה

 76600תל אביב, 
, 1רחוב שאול המלך  00-7070661 אסף דיין תחום צעירים מנהל

 76600אביב,  תל
, 1רחוב שאול המלך  00-7070687 אריאל כהאן היועץ המשפטי

 76600תל אביב, 
, 1רחוב שאול המלך  00-7070615 עמנואל מודריק חשב המשרד

 76600תל אביב, 
ראש אגף מנהל, ארגון 

 ומשאבים

, 1רחוב שאול המלך  00-7070608 אורון קוכמן

 76600תל אביב, 
מנהל תחום פרויקטים 

 מרחביים

, 1רחוב שאול המלך  00-7070661 יניב שטרן

 76600תל אביב, 
, 1רחוב שאול המלך  00-7070667 נסרין שאמי מנהלת תחום מיעוטים

 76600תל אביב, 
 

 

 


