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דבר המנכ"ל  -חוק חופש המידע 1122
המשרד לפיתוח הנגב והגליל פועל לחיזוק ההתיישבות בנגב ובגליל תוך שימת דגש על צמצום
הפערים בין הנגב ,הגליל ומרכז הארץ .תקציב המשרד מושקע היום בפרויקטים מחוללי שינוי
הנוגעים בכל תחומי החיים :פתרונות דיור ,חינוך ,תעסוקה ,השכלה גבוהה ,רווחה ,בריאות,
תשתיות ,תיירות ותרבות הפנאי.
פיתוח וחיזוק הנגב והגליל הוא משימה לאומית גורלית שתקבע את פני המדינה ועתידה .ועל כן,
היעד המרכזי של המשרד הינו הובלת פרויקטים מחוללי שינוי שיביאו לחיזוק ההתיישבות
הקיימת ויעודדו הבאת כ 011-אלף תושבים נוספים לנגב ולגליל עד .1111
יעד זה מנחה את המשרד בכל הפרויקטים שהוא מוביל .כל הפרויקטים שהמשרד יוזם ומקדם,
בכל תחומי החיים  -חינוך ,התיישבות ,תיירות ,בריאות ,תעסוקה ותרבות ,נועדו לחזק את
האוכלוסייה הקיימת בנגב ובגליל ולהפוך את אזורי הנגב והגליל לאזורים אטרקטיביים עבור
אוכלוסיות חדשות.
המשרד הוביל בשנה האחרונה מספר פרויקטים מחוללי שינוי שצפויים לשנות ללא הכר את פני
הנגב והגליל :פתיחת בית הספר לרפואה החמישי בצפת וההערכות האזרחית למעבר צה"ל לנגב.
פרויקטים אלו צפויים לעודד הגירה חיובית משמעותית לנגב ולגליל ולייצר אלפי מקומות
תעסוקה איכותיים.
המשרד פועל בכל מרצו לחזק את ההתיישבות .המשרד חתם על תוכנית רב שנתית עם אגף
התקציבים לעידוד ההתיישבות ביישובי הנגב והגליל .המשרד תומך בצורה משמעותית בגרעיני
ההתיישבות ומקדם פתרונות מגורים עבור משפחות וצעירים .תחום התעסוקה זוכה לטיפול
נקודתי ,והמשרד פועל ליצירת מקומות תעסוקה חדשים באמצעות הקמת ושדרוג אזורי תעשייה,
שיקום מרכזים מסחריים ,הקמת שווקים עירוניים ,מיזמים לעידוד כוח אדם איכותי לעבוד בנגב
ובגליל ,תוכניות להשארת סטודנ טים לעבוד בנגב ובגליל ועוד .תוכניות אלו יסייעו לשמור את
האוכלוסיות החזקות וימשכו אוכלוסייה נוספת .תוכניות אלו יעודדו את הצמיחה וימנעו מצב בו
נושא התעסוקה מהווה חסם העומד בפני ההתיישבות.
גם תחום החינוך מקודם על ידי המשרד ,שפועל לצמצום הפערים הקיימים בין התלמידים במרכז
הארץ לבין תלמידי הנגב והגליל .המשרד מוביל את התוכנית להקמת  8,111כיתות חכמות בבתי
הספר בנגב ובגליל 5 .מרכזי מצוינות ייחודיים נמצאים בתהליכי הקמה ,ויותר מ01,111-
תלמידים משתמשים מחוברים למיזם "סיסמה לכל תלמיד" .פרויקטים חינוכיים נוספים נעשים
עם עמותות תפוח ,יוניסטרים ,אחריי ונירים .לצד אלו מוקמים ומשופצים עשרות מגרשי ספורט,
מתנ"סים ,אולמות תרבות ,אולמות ספורט ,מבנים רב תכליתיים ,מרכזי צעירים ובתי עם,
במטרה לייצר חיי תרבות עשירים ופעילויות בלתי פורמאליות בשעות אחרי הצהריים.
דו"ח חופש המידע שלפני כם ,המוגש על פי חוק ,חושף בפני הקורא את עיקר פעילות המשרד
לפיתוח הנגב והגליל לשנת  .1188אני רואה בפרסום הדו"ח וחשיפת פעילות המשרד אחריות
אישית רבת חשיבות ,ומקווה כי הקוראים ייחשפו באמצעותו לעשייה הניכרת של המשרד עבור
הנגב והגליל.
אורנה הוזמן  -בכור
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מדינת ישראל
המשרד לפיתוח הנגב והגליל
חופש המידע

דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד לפיתוח הנגב והגליל
לשנת 1122
על פי סעיף (5א) לחוק חופש המידע התשנ"ח 2991

דבר הממונה
אני מתכבד להגיש את הדו"ח השנתי על פעילות המשרד לשנת  1188ואת "דו"ח הממונה על
הפעלת חוק חופש המידע – התשנ"ח ."8881
הדו"ח כולל את תחומי האחריות של המשרד ,המבנה הארגוני ,רשימת בעלי התפקידים ,תקציב
המשרד ועיקרי פעילות המשרד.

בברכה,

דרור סורוקה
הממונה על יישום חוק חופש המידע
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בקשות לקבלת מידע שהוגשו לממונה
הדו"ח מתייחס לבקשות שהגיעו בתקופה מינואר-דצמבר :1122
השנה
1122

מס'
הבקשות
2

לא הוגשו הוגשו
כחוק
כחוק

בקשות
שנענו
במלואן

בקשות
שנדחו

בקשות
שנענו
במועד

2

2

1

2

1

הב קשה למידע שהתקבלה הייתה בנושא אחד הקשור לפעילות לשכת השר לפיתוח הנגב 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
כתובת :רח' שאול המלך  ,1תל אביב
טלפון ,10-7171615 :פקס10-7171611 :
דואר אלקטרוניdrors@pmo.gov.il :
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אודות המשרד


מטרתו העיקרית של המשרד לפיתוח הנגב והגליל היא לעודד הגירה חיובית לאזורי הנגב
והגליל ולהגדיל את מספר התושבים בכל אחד מהאזורים ב 011,111-תושבים לפחות.



המשרד מקדם מגוון רחב של תוכניות לעידוד ההתיישבות ,לרבות הקמת גרעיני התיישבות,
סבסוד עלויות פיתוח ,הסדרת הנחות בדמי חכירה ,כפרי סטודנטים ועוד .במקביל לכך
המשרד פועל ליצירת מקורות תעסוקה ותעשייה איכותיים ,מוקדי תרבות ופנאי וחיזוק
אוכלוסיית הצעירים.



המשרד פועל בשיתוף פעולה מלא עם משרדי הממשלה המקצועיים דוגמת משרד התמ"ת,
משרד התיירות ואחרים ,ומאגם עימם תקציבים ניכרים על מנת לקדם מספר גדול יותר של
פרויקטים בסדרי גודל תקציביים משמעותיים .במסגרת פעילות זו מושם דגש ניכר על
פרויקטים מחוללי שינוי דוגמת בית הספר לרפואה בצפת ,הקמת אוניברסיטה רב קמפוסית
בגליל ,ממתן מענה אזרחי לקריית ההדרכה בדרום ועוד.



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.



לרשות המשרד עומדת ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל ,בראשות השר לפיתוח הנגב
והגליל .הוועדה משמשת ככלי חשוב בקבלת החלטות רוחביות והעברת תקציבים לפעולות
פיתוח בנגב ובגליל תוך תיאום מול משרדי הממשלה וגופים חוץ-ממשלתיים.
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מטרות המשרד


עידוד ההגירה החיובית וההתיישבות ביישובי הנגב והגליל.



פיתוח הנגב והגליל כמרחב לצעירים בתחומי ההשכלה ,התעסוקה ,התרבות והקהילה.



צמצום הפערים בין הנגב והגליל ומרכז הארץ.



יצירת מקורות תעסוקה איכותיים והעלאת שיעור המועסקים ביישובי הנגב והגליל.



שילוב בני המיעוטים במרחבי התעסוקה והעסקים.

עידוד ההגירה ,העלאת רמת החיים וצמצום הפערים בין יישובי
הנגב והגליל לבין יישובי מרכז הארץ
המשרד שם דגש על קידום פרויקטים אזוריים מחוללי מפנה  -פרויקטים
אשר משפיעים בד בבד על מספר רבדים בכל אחד מהתחומים הבאים:

תעסוקה ,תעשייה

התיישבות

חינוך ,מדע

תיירות וחקלאות

ותשתיות
אזוריות

וטכנולוגיה
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איכות חיים
וקהילה

מבנה ארגוני
השר לפיתוח הנגב
והגליל
הרשות
לפיתוח
הנגב

המנהלת הכללית

לשכה
משפטית

אגף
מסגרות
אזוריות

האגף
לפיתוח
הנגב

האגף
לפיתוח
הגליל

משאבי
אנוש
אגף ארגון,
מנהל
ומשאבים

הדרכה
ורווחה
ביטחון

רכש
ולוגיסטיקה

7

אגף
הסברה

אגף תכנון
ובקרה

הרשות
לפיתוח
הגליל

אגף צעירים

תקציב המשרד לשנת 1122



מקורות

התקציב

שכר.

.₪ 9,404,111

אמרכלות.

.₪ 6,657,111

תקנת פרויקטים לנגב ולגליל.

.₪ 252,121,111

סה"כ תקציב.

.₪ 279,111,111

התקציב לפני שינויים ,לרבות קיצוצים.

ביצוע מול תקציב מאושר לשנת 1122
מספר פרט

שם הפרט

הוצאה

ביצוע
מצטבר

1412

המשרד

159,175

221,545

יתרת
אחוז ביצוע
התחייבויות
41.54

245,111

לפיתוח הנגב
והגליל



141212

שכר

9,511

6,166

60.16

1.111

141211

אמרכלות

22,500

5,426

47.96

4,546

141210

קידום הנגב
והגליל

101,651

91,152

42.16

241,756

התקציב באלפי .₪
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תוכניות העבודה המרכזיות של המשרד לשנת 1122
תעסוקה
 .2שיקום והקמת שווקים ומרכזים מסחריים
העדר פיתוח התשתיות ,מיעוט התושבים ,הריחוק התחבורתי והגיאוגרפי גורמים לזמינות נמוכה
ולמיעוט הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות בפריפריה .בכל העולם השווקים העירוניים ומרכזי
המסחר הוותיקים בערים מוצאים עצמם בתחרות מול מרכזי מסחר חדשים וגדולים מחוץ
לערים .החולשה הכלכלית המאפיינת את אזורי הפריפריה באה לידי ביטוי גם בכוח הקנייה
הכלכלי של אזורים אלו ,ולכן בעוד באזור המרכז כוח הקנייה מסוגל לתמוך בתחרות זו ,לא כך
הדבר בפריפריה.
המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד התמ"ת זיהו את החולשה הנדונה ופעלו לפיתוח התשתית
הנדרשת לחיזוק היכולת המסחרית של יישובי הפריפריה .התוכנית מיועדת לטפל באזורי שוק
ומסחר במרכזי הערים בפריפריה ,כמחוללי שינוי כלכלי ותדמיתי באותם יישובים .מטרת
הפרויקט הינה לייצר כוח משיכה מסחרי/כלכלי שלא על חשבון מוקדי קנייה אחרים בפריפריה =
משיכת כוח קנייה מאזור המרכז או מתיירות באזור.

 .1שדרוג תשתיות באזורי תעשייה ומלאכה ותיקים
המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד התמ"ת מובילים בשנה האחרונה תוכנית לפיתוח ושדרוג
תשתיות אזורי התעשייה והמלאכה על מנת לשפר את דימויים בפני עסקים פוטנציאליים להקמת
מפעליהם באזור התעשייה והמלאכה ,לעצור את תהליך נטישת המפעלים התעשייתיים ועסקים
נוספים ומתוך כוונה להגדיל את אחוז שיווק המגרשים לעסקים חדשים .עסקים ומפעלים רבים
שהתעניינו במעבר לאזורי תעשייה ומלאכה אלו הבהירו כי רמת התשתיות הירודה מהווה מחסום
לכניסה לאזור 81 .אזורי תעשייה זכו לתקציבי שדרוג.

 .0סטודנטים "בונים עתיד"
המשרד לפיתוח הנגב והגליל מפעיל מזה  0שנים תוכנית למלגות מוטות תעסוקה בנגב ובשנה
האחרונה תוכנית דומה בגליל באמצעות הרשויות לפיתוח הנגב והגליל .המשרד קידם תוכנית
והביא לאישור החלטת ממשלה המשדרגת את פרויקט "מלגות מוטות תעסוקה".
מטרת התוכנית החדשה 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.

התיישבות
 .4הקמת וחיזוק גרעיני התיישבות
בשנה האחרונה סוכמה בין המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,משרד האוצר ,משרד הבינוי והשיכון
והחטיבה להתיישבות ,תוכנית רב שנתית להקמת וחיזוק גרעיני ההתיישבות ,וביסוס ההתיישבות
הכפרית .במסגרת התוכנית יושקעו קרוב ל 211-מיליון  ₪בארבע השנים הקרובות בהקמת
גרעיני התיישבות חדשים במגזר העירוני והמגזר הכפרי ,עיבוי גרעיני ההתיישבות הקיימים
וחיזוק ההתיישבות הכפרית.
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במרחב הכפרי התוכנית כוללת רכישה והצבה של  151-011מבנים יבילים עבור הקמת גרעיני
התיישבות חדשים ,חיזוק גרעיני ההתיישבות הקיימים ועיבוי ההתיישבות הכפרית .השקעה זו
צפויה להביא לתוספת של למעלה מ 1,511-משפחות לנגב ולגליל בעשור הקרוב ,מאחר והמשפחות
תתגוררנה במבנים במקביל לבניית בית הקבע שלהן .עם השלמת בניית בתי הקבע ,המבנים
היבילים יאוכלסו על ידי תושבים חדשים.
במרחב העירוני התוכנית כוללת הקמת  11גרעיני התיישבות חדשים ועיבוי  81גרעיני התיישבות.
הגרעינים יזכו לתקציב פעילות נכבד ,השתתפות במימון שכר דירה ושיפוץ מבנה ציבור לפעילות
שלהם .תהליך הקמת הגרעינים ועיבוי הגרעינים הקיימים ,לרבות ההשפעות הסביבתיות של
הגרעינים ,צפויה להביא לתוספת של כ 0,511-משפחות חדשות לנגב ולגליל בעשור הקרוב.

 .5הקמת מרכז סיוע לגרעיני התיישבות
גרעין התיישבות הוא קבוצה התיישבותית המוקמת על ידי צעירים בוגרים ומטרתו היא ליצור
שותפות עם הקהילה המקומית ל צורך קידום נושאי חינוך ,תרבות ,רווחה ,תעסוקה וחברה.
הגרעין מתיישב בתחומי הקהילה המקומית ומהווה בסיס להתיישבות קבע באזור בו הוא פועל.
הגרעינים מהווים בסיס להתיישבות קבע של קבוצות חזקות באזורי הנגב והגליל ולעידוד תנועת
הגירה חיובית איכותית לאזורים אלו.
הגרעינים הקיימים בשטח ואלו העתידיים לקום עסוקים בקיימות היום יומית .הם מתמקדים
ומתמחים בעשייה לוקאלית ובאורחות החיים היומיומיים .הם אינם מצליחים לטפל בנושאים
רוחביים הקשורים לרוב ברמות האסטרטגיות ואל מול גופים ארציים מוסדיים .בפועל ,קיימים
נושאים רבים המהווים ח סם או צוואר בקבוק לצמיחה וגדילה של הגרעינים .על מנת לסייע
לגרעיני ההתיישבות ,המשרד פעל להקמת מרכז סיוע לגרעיני התיישבות.
מטרת מרכז הסיוע היא לטפל בנושאים רוחביים אלו ולהביא לקפיצת מדרגה משמעותית
בתוצרים של גרעיני ההתיישבות.

 .7עידוד העלייה
מנתוני המשרד לקליטת עלייה עולה כי אחוז משמעותי מן העולים בחר להתגורר במרכז הארץ
ולא ביישובי הנגב והגליל .התוכנית לא תעדפנה אזור גיאוגרפי אחר על משנהו ,וכתוצאה מכך
ישנה העדפה מובהקת של העולים להתמקם במרכז הארץ .במהלך שנת  ,1111לרגל חגיגות
השישים לעצמאות המדינה ,ממשלת ישראל אישרה את מבצע "חוזרים הביתה ב 01-לישראל".
המשרד לקליטת העלייה הציע לאוכלוסיית האזרחים הישראלים השוהים בחו"ל מערך סיוע
ותמריצים בתחומים שונים .המבצע ,שהסתיים באוגוסט  1118זכה להצלחה מרובה ,וכ80,111-
ישראלים שבו בעקבותיו לארץ .מתוך היכרות עם המצב הקיים ,המשרד לפיתוח הנגב והגליל
קידם מהלכים על פיהם מוצעים לעולים ולתושבים החוזרים תמריצים ייחודיים נוספים ,מעבר
לסיוע הרגיל המוענק על ידי המשרד לקליטת עלייה ,על מנת לעודד אותם לבחור להתיישב בנגב
ובגליל .המשרד לקליטת עלייה מציע תמריצים נוספים מעבר לסיוע הרגיל הניתן לעולים .למהלך
ישנה גם תרומה לאומית חשובה לחיזוק הפריפריה.

חינוך
 .6הקמת מרכזי מדע ומצוינות
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
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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 .התוכנית מבקשת לקדם את משתתפי ובוגרי מרכז
המצוינות כמובילי תהליכי שינוי לחיזוק הסביבה בה צמחו.

 .1הקמת כיתות חכמות
במסגרת פרויקט זה יוקמו למעלה מ 8111-כיתות חכמות בעשרות בתי ספר בנגב ובגליל .כיתה
חכמה כוללת לוח חכם ,עמדת מורה של מחשב ,מקרן ,אינטרנט אלחוטי כיתתי ובכול בי"ס גם 01
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
לשמור אותם ולשלוח לכתובות הדוא"ל של התלמידים .כול החומר שהועבר בשיעור נשמר לאורך
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
הקלאסי הרגיל .הכיתות החכמות ,לאור הניסיון והידע הנצבר בעולם ,מהווה את המהפכה
החינוכית-פדגוגית העכשווית המשמעותית ביותר במערכת החינוך.

תיירות
 .9פיתוח תשתיות תיירות
תחום תשתיות התיירות (אתרי תיירות) בנגב ובגליל לוקה בחוסר פיתוח ,ותחום תשתיות האכסון
לוקה בהיעדר תשתיות אכסון בהיקפים מתאימים וברמה נאותה .כתוצאה מכך ,פוטנציאל
התיירות הגבוה של הנגב והגליל אינו ממוצה ,ומספר התיירים שנשארים ללון באזורים אלו נחשב
לנמוך מאוד ביחס לאזורים אחרים בישראל .אחוז מקומות הלינה בתיירות הקיים בנגב ובגליל
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
יהפכו את האזורים לאטרקטיביים יותר עבור המבקרים .המהלך צפוי גם למצב את הנגב והגליל
כאופציה למגורים ולהשקעות ,ולתרום להעלאת מספר המועסקים באזורים.

תרבות וספורט
 .21פיתוח מוקדי תרבות וספורט
הקמת ותפעול מרכזי חברה ,קהילה ,תרבות ורווחה ,המהווים מוקדי משיכה מהותיים ביישובים
ובערים .מרכזים אלו ממלאים פונקציות רבות עבור אוכלוסיות שונות משכבות גיל שונות
ומשמשים כמרכזי הפעלת חוגי העשרה ופנאי מגוונים ,פעילות ספורטיבית וקהילתית ,חיזוק
הקשר בין התושבים לקהילותיהם ,שיפור איכות חייהם של התושבים ודאגה לרווחתם.
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 הקמת מוסדות ציבור (מתנ"סים ,קונסרבטוריונים ,מבנים רב תכליתיים ומרכזי תרבות).
מוסדות ציבור ותרבות דוגמת מתנ"סים ומועדונים ,מקיימים עבור מגוון רחב של ילדים ,בני
נוער ומבוגרים פעילויות לימודיות ,חברתיות ותרבותיות.
 קיום ותמיכה באירועי תרבות ופסטיבלים המהווים מוקדי משיכה .המשרד תומך בקיום
אירועי תרבות ופסטיבלים ייחודיים בנגב ובגליל ,המושכים מבקרים רבים מרחבי הארץ.
עשרות אירועי תרבות ופסטיבלים זוכים לתמיכה כספית על ידי המשרד ,באמצעות הרשויות
לפיתוח הנגב והגליל.

 .22הקמת מגרשי ספורט
מגרשי ספורט מהווים נדבך משמעותי לרווחת התושבים ולתעסוקת בני נוער וילדים בישובים
בשעות הפנאי .מטרת הקמת מגרשי ספורט משולבים ומתקני ספורט בכלל ,הינה לאפשר לילדים
ונוער כר פורה לפיתוח מיומנויות שונות והכוונה ספורטיבית ,מקצועית וחינוכית .מגרשי הספורט
מעשירים את הפעילות במוסדות התרבות והקהילה ומשביחים את מוסדות החינוך .המגרשים
מאפשרים עיסוק בפעילות ספורט בשעות הפנאי ומספקים בכך שירות חיוני לתושבים.

 .21הקמת הפארק המוטורי בחצרים
הפארק המוטורי המתוכנן בחצרים אמור לשמש חלק מפארק מטרופוליני למטרת נופש .הפארק
המטרופוליני מתוכנן לשטח שבין שדה תימן לשכונות הצפוניות של באר שבע .הוא ישלב בתוכו
אטרקציות ,בילויים ,נופש ,תיירות וספורט .הפארק משותף למועצה האזורית בני שמעון ולעיריית
באר שבע .תכנית מתאר שהגדירה שני אזורי פיתוח אושרה באחרונה בוועדה המחוזית של מחוז
דרום:
 .2הפארק המוטורי בשטח של  011דונם ישלב בתוכו אזור מלונאות ונופש ,שטח לאטרקציות
וספורט מוטורי ,אזור למגרשי הדרכה ואימון נהגים.
 .1הפארק השני' :קניון הפנאי' בשטח של כ 8,111 -דונם  -מיועד לשלב בתוכו אטרקציות,
בילויים ,נופש ,תיירות וספורט .התכנית נתונה בהליכי תכנון מתקדמים.
יתרת השטח לפיתוח הפארק המטרופוליני בחצרים מיועדת ליער ,חניונים ,מתקני ספורט
ופעילויות נופש ,משחקים ותיירות בחיק הטבע וכן תאפשר רעייה ושימושים חקלאיים אחרים.
המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,בשיתוף משרד התרבות והספורט ,משרד התיירות ומנהל מקרקעי
ישראל הביאו לאישור החלטת ממשלה בנושא.

 .20תוכנית "יוצרים תיאטרון בפריפריה"
מדיניות המשרד לפיתוח הנגב והגליל היא לפעול להעשרת התרבות בנגב ובגליל וליצור מרחב
תרבותי עשיר שנותן מענה לאוכלוסייה רחבה ,בדגש על האוכלוסייה הצעירה .מטרת המשרד היא
לעודד צריכת אמנות ותרבות תוך דאגה לחשיפתם ולנגישותם לכלל האוכלוסייה בישראל וכן
בניית קהלים חדשים בתחומים השונים .מטרה נוספת היא להקים תשתיות ולהעשיר את
הפעילות התרבותית בדגש יצירה צעירה מוקדי פעילות ייחודיים ומשיכת קהל צעיר לערי הנגב
והגליל .על מנת לקדם מדיניות זו ,המשרד קידם בפברואר  1188החלטת ממשלה להקמת ולביסוס
קבוצות יוצרות של אמנים צעירים בנגב ובגליל מתוך מטרה לתת במה להכשרה ועבודה של
יוצרים צעירים מהנגב והגליל בתחום התיאטרון ואמנויות הבמה ,ולחשוף את הקהל הצעיר
לפעילות תרבותית ולצריכה תרבותית.
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 .24אילת כעיר הספורט הבינלאומית
העיר אילת הפכה בשנים האחרונות לעיר ספורט בינלאומית .מדי שנה מגיעים לאילת אלפי
ספורטאים ,מענפי ספורט שונים .מלבד האירועים הקבועים של תחרויות הטריאתלון ,מחוזיאדה
והספורטיאדה ,שמביאים נופשים רבים לעיר ,ובמהלך שנת  1188היא צפויה לארח את גביע
הפדרציות בטניס נשים ,את אליפות אירופה לשחייה במים פתוחים ואת אליפות אירופה לנוער
(עד גיל  )18בהרמת משקולות.
העיר אילת איננה מתמודדת מול ערים אחרות בישראל על אירוח אירועים בינלאומיים גדולים,
מאחר והגופים הבינלאומיים אינם ששים להגיע לישראל ,במיוחד בשנים האחרונות ,לאור המצב
הפוליטי  -בטחוני .ההתמודדות של אילת הינה מול ערים מקבילות לה בהיבט התיירותי של
אקלים ,נוף וסביבה ,אשר יכולים לארח אירועים בכל ימות השנה ובפרט בתקופה בה אירופה
שרוי ה בקיפאון של קרח ושלג ,אשר משביתים את כל ענפי הספורט אשר פועלים במרחבים
חיצוניים .מסיבות אלו ,עלה הצורך בסיוע ממשלתי של כלל הגורמים הנוגעים לעניין :משרדי
התרבות והספורט ,התיירות ,פיתוח הנגב והגליל ,משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר ,לגלם את
הפוטנציאל לכדי מעשה ובכך למתג את העיר ולהביאה לידי אירוח אירועים באופן המוצלח
ביותר .בפברואר  1188אושרה החלטת ממשלה שמטרתה היא לגבש תוכנית עבודה רב שנתית
שתקנה לעיר אילת את הכלים הנחוצים לאירוח התחרויות הבינלאומיות ולמתג את עצמה כעיר
ספורט ותיירות בין לאומית.

צעירים
 .25טיפוח 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) .עד לנקודת זמן זו פועלים בנגב ובגליל  10מרכזי צעירים.

 .27פיתוח העיר העתיקה באר שבע כמרכז חיים סטודנטיאלי
ההון האנושי הסטודנטיאלי מהווה מקור חשוב ביותר לגיוס תושבים חדשים וחזקים לנגב ,כמו
גם להשאיר בנים תושבי הנגב .פרויקט העיר העתיקה באר שבע נועד להוות פלטפורמה ייחודית
שתיצור מתחם מגורים ותרבות סטודנטיאלי ,ולמשוך את הבוגרים להישאר בנגב לאורך זמן.
העיר העתיקה בבאר שבע שימשה בעבר כמרכז החיים העירוניים וכלב-ליבה של העשייה
התרבותית-כלכלית-מסחרית בעיר .מאז שנות התשעים ,עם הקמתם של מרכזים מסחריים
בפאתי העיר והזדקנות התשתיות ,איבדה העיר העתיקה את מרכזיותה וננטשה על ידי רבים
מאנשי העסקים .בתוכנית לפיתוח הנגב נקבעה מטרה להפוך את העיר העתיקה בבאר שבע למרכז
חיים עבור הסטודנטים ולרווחת התושבים .כתוצאה מהחלטות הממשלה וממדיניות עיריית באר
שבע ,העיר העתיקה החלה להתפתח ,וצעירים רבים החלו לגלות עניין במגורים ברחובותיה .בעיר
13

העתיקה החלו לקום קבוצות צעירים מלוכדות ,שהפכו את המקום לאטרקטיבי גם בעבור אנשים
נוספים .על מנת להמשיך במגמת חיזוק העיר העתיקה ועידוד הצעירים להישאר בה ,מקודמת
תוכנית להשתתפות בשכר דירה למאות סטודנטים ,בכפוף לכך שיתגוררו בעיר העתיקה ויהיו
מעורבים חברתית בנעשה בה.

רווחה וקהילה
 .26קריה אזורית חינוכית לשיקום ילדים בדואים עם צרכים מיוחדים
הקמת קריה אזורית לחינוך ושיקום ילדים בדואים עם צרכים מיוחדים .הקריה תוקם בכניסה
ליישוב תל שבע ותכלול מעונות יום שיקומיים ,גני ילדים מיוחדים ,בתי ספר לחינוך מיוחד,
סדנאות להכשרה מקצועית ,מרכז שיקום ,מרכז ספורט ושעות פנאי ומרכז אקדמי להכשרה,
מחקר ופיתוח מסונף לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ולמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי .הקריה
המתוכננת תשרת  501ילדים ומתבגרים מגיל  81חודשים ועד גיל  18שנים ,שמרביתם מתגוררים
בתחום המועצה האזורית אבו בסמה וביישובים לא-מוכרים.
קריית הע ל השיקומית תענה על צרכים מקצועיים באמצעות אספקת שיקום הכרחיים לילדים
בעלי צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בנגב .הקריה תכלול מעונות יום שיקומיים שיתנו מענה
לצרכים החינוכיים והשיקומיים .הקריה תהווה מנגנון מקצועי ,אשר יסייע לאיתור ילדים מגיל
לידה עד שלוש לטיפול ולשיקום מוקדם ככל האפשר .הקריה תיתן שירותים משלימים לחינוך
המיוחד על רצף המסגרות ,הלקויות והגילאים .במסגרת הקריה יוקמו מרכז ספורט ומרכז
אומנויות ,אשר יתנו שירות לכלל התלמידים שלומדים במסגרות הקיימות עפ"י צורכיהם.
מרכזים אלו יספקו לתלמידי הקריה לחינוך ,מסגרת שיקומית טיפולית משלימה .בקריה יושם
דגש על הכשרה טרום מקצועית שתאפשר את שילובם המוצלח של הבוגרים בקהילה .הפרויקט
אושר בהחלטת ממשלה במרץ .1188

 .21הכפר השיקומי עלה נגב  -שלב ג'
כפר עלה נגב שוכן בשטח המועצה האזורית מרחבים ,בסמוך לאופקים .הכפר משתרע על פני
שטח נרחב של יותר מ 811-דונם ונועד לתת מענה לכ 151-צעירים וצעירות בעלי צרכים מיוחדים.
הכפר מקיף קשת רחבה של תחומים :מעון לאנשים עם פיגור שכלי ,בי"ח סיעודי מורכב
לתינוקות ,ילדים ובוגרים ,מרכז פארא רפואי הנותן שירותים אמבולטוריים בתחומי התפתחות
הילד ושיקום יום ובריכה הידרותרפית .עלה נגב מספק פתרונות שיקומיים וטיפוליים ,שלא היו
קיימים בעבר באזור הדרום .תושבי הדרום נאלצו להתרחק מאזור מגוריהם כדי לקבל שירותים
אלו .כל מבני הכפר מצוידים בריהוט חדשני וייעודי ובציוד שיקומי מגוון ומתקדם  -לרווחת
הדיירים ובהתאמה לצרכיהם המיוחדים .הכפר עובד בפיקוח האגף לטיפול באדם המפגר במשרד
הרווחה .לאחר השלמתו ,הכפר יספק עד  511מקומות עבודה חדשים בתחומים שונים – טיפול
רפואי ופרא-רפואי ,סיעוד ,חינוך ושיקום ,תחזוקה ומינהלה .בפברואר  ,1188אושרה החלטת
ממשלה להקמת שלב ג' של הפרויקט.
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רשימת החלטות ממשלה במעורבות המשרד בשנת 1122
ההחלטה

מספר ההחלטה ושנים

התקציב

מכון לאנרגיה מתחדשת.

ה' 18/1/11 0850

.₪ 1,511,111

שיקום בתי קשישים בהתיישבות

1111-1181
18/81/1181
ה' 0805

.₪ 8,111,111

כיתות חכמות בגליל.

1118-1188
18/8/18
ה' 0001

.₪ 5,111,111

פארק נחל באר שבע

1118-1188
81/81/1118
ה' 080

.₪ 0,111,111

שיקום הגן הלאומי עבדת.

1118-1185
0/81/18
ה' 8181

.₪ 018,111

גרעיני התיישבות מחוללי שינוי.

1181-1181
80/1/18
ה' 081

.₪ 8,511,111

כפרי הסטודנטים.

1118-1181
0/8/81
ה' 8111

.₪ 0,111,111

העצמת תשתיות מורשת.

1181-1181
18/1/81
ה' 8081

.₪ 1,111,111

עידוד המחקר והפיתוח החקלאי.

1181-1185
18/1/81
ה' 8080

.₪ 1,111,111

המרכז הטיפולי מבואות חרמון.

1181-1181
81/1/81
ה' 1188

₪ 8,111,111

סבסוד עלויות פיתוח לאנשי הקבע.

1181-1181
81/1/81
ה' 1118

₪ 8,111,111

תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות ועוטף
עזה.
תוכנית להעצמת היישובים הדרוזיים.

ה' 1/8/1188 1000

.₪ 1,811,111

1188
80/1/88
ה' 1108

.₪ 8,111,111

עלה נגב.

1188-1180
85/0/1188
ה' 1881

.₪ 8,111,111

אילת כעיר ספורט.

1188-1180
85/0/1188
ה' 1888

.₪ 011,111

כיתות חכמות ומרכזים לפרחי מצוינות.

ה' 11881881
85/0/1188

.₪ 1,051,111

יוצרים תיאטרון.

1188-1180
85/0/1188
ה' 1880

.₪ 000,111

הפארק המוטורי חצרים.

1188-1180
80/0/1188
ה' 0808

.₪ 1,111,111

קריה שיקומית תל שבע.

101188
ה' נג

. ₪ 8,511,111

תמיכה למרכזים קהילתיים באזורים סמוכי גבול.

1188-1180
10/0/1188
ה' 0018

.₪ 051,111

קידום פארק אולימפי גליל תחתון.

1188
11/1/88
ה' 0011

.₪ 851,111

שדרוג אמצעי ההוראה – בית הספר לרפואה.

ה' 11880088
81/8/1188

.₪ 5,111,111

תוכניות אב אזרחים ותיקים.

ה' 11880008
0/81/1188

.₪ 8,151,111

הקמת מתקני כושר פתוחים.

1188-1180
85/81/1188
ה' 0801

.₪ 8,101,111

הקמת מגרשי פטאנק.

ה' 11880800
85/81/1188

.₪ 011,111

1188
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האגף לפיתוח הנגב
ייעוד האגף


פועל לקידום התוכנית להקמת קריית ההדרכה ומעבר מחנות צה"ל דרומה.



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 רוחביים מחוללי שינוי בנגב.



מוודא ומבקר שמשרדי הממשלה מיישמים את החלטות הממשלה ואת תוכנית העבודה,
ועומדים ביעדים כנדרש.



פועל מול ראשי הרשויות בנגב לקידום פרויקטים מקומיים.



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

פעילות האגף בשנת 1122
מעבר צה"ל
 .8מרכז ההסברה:
•

עבודה על אפיון המרכז שיהווה כלי מרכזי לחיזוק תדמית הנגב ,ריכוז אסטרטגיית
ההסברה וניהול מאגרי המידע להתיישבות בנגב.

•

מעבר תפיסתי עם מענה למעבר צה"ל ,לכלי מיתוג והתיישבות.

 .1תכנית אסטרטגית להערכות למענה האזרחי:
•

גיבוש מכרז ותכנית אסטרטגית.

 .0תכנית 'מעגלים בנגב' לשיפור מוכנות הרשויות לקראת מעבר צה"ל:
•

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

 .0הובלת מיפוי פערים בתחום הבריאות:
•

מיפוי הפערים שישולבו בתכנית האסטרטגית.

•

קידום הקמת בי"ח נוסף בנגב וגיבוש תכנית משיכת רפואנים.

•

אחיות במגזר הבדואי.

 .5סיורי משפחות צה"ל.
•

גיבוש תכנית עם מנהלת המעבר במשרד הביטחון וצה"ל להיכרות ומיתוג הנגב.

 .0מיצוי פוטנציאל מתגייסים (מעיירות פיתוח):
התיישבות
 .8חיזוק גרעיני התיישבות במרחב העירוני והכפרי:
•

מיפוי הגרעינים וצרכיהם.
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•

כתיבה וגיבוש תכנית מסודרת לתמיכה בגרעינים הקיימים  -חיזוקם ועיבויים ויצירת
גרעינים חדשים.

•

סיוע לגרעינים במנעד רחב של חסמים יחד עם מנהלת ההתיישבות.

•

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

 .1סיוע בשכ"ד לסטודנטים בעיר העתיקה ב"ש.
 .0תכניות לחיזוק ההתיישבות  -יבילים:
•

מיפוי תמונת הצרכים ברשויות השונות בנגב במרחב העירוני והכפרי.

•

הגדרת הצרכים של הרשויות הסובלות מהיצע נמוך של דירות להשכרה.

 .0הובלת פיילוט יבילים דימונה ושיזף:
•

הקמת בקו"מים עירוניים וכפריים.

•

פריצת חסמים ביורוקרטיים להצבת יבילים עירוניים בדימונה וכפריים בשיזף.

•

פעולות לתיקון סעיף  811ב'.

 .5מרכז הקליטה ערד:
•

אכלוס המבנה הנטוש ע"י קבוצות צעירים וגרעינים.

 .0תכנית לחיזוק קליטת עולים בנגב:
•

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
והסוכנות היהודית.

 .0הועדה הבין-משרדית לחוות הבודדים:
•

מיקוד בחוות דרך היין.

•

קידום תכנון החוות הצפוניות.

•

קביעת תנאי סף לחוות חדשות.

 .1הקמת פורומים לחיזוק ההתיישבות:
•

פורום התיישבות :הורכב מנציגי צמיחה דמוגרפית ,ארגונים וקרנות .בימים אלו אנו
פועלים למקצוע הפורום ולעבודה רציפה במהלך השנה.

•

פורום תעסוקה :הורכב מנציגי תעסוקה ,תעשיה ויזמות .השת"פ הפורה הוביל לתכלול
משרות האיכות הפנויות ולהובלת המהלך להשקת יריד תעסוקה.

•

פורום תרבות :נציגי תרבות ואומנות מרחבי הנגב.

• פורום השכלה גבוהה :מורכב מנציגי מוסדות ההשכלה הגבוהה בנגב.
תעסוקה ופיתוח כלכלי
 .8סיוע לפארקי תעשייה ומפעלי עוגן בנגב:
•

הנחת אבן פינה לסודה סטרים.

•

הסרת חסמים ביורוקרטיים ותכנוניים; סודה סטרים.ECI ,

 .1מלגות מוטות תעסוקה:
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•

תכנית חלוקת מלגות לבוגרי  1181ועבודה על חידוש התכנית לשנה"ל תשע"ב.

 .0מיפוי תשתיות וצרכים לאזורי תעשייה:
•

בניית מפת עדיפויות עם מנהלת אזורי תעשייה בתמ"ת.

תיירות
 .8הפארק המוטורי בחצרים:
•

החלטת הממשלה שאושרה בהובלת המשרד ,במטרה לעודד את הספורט המוטורי ולפתח
את התיירות ,בשת"פ של ב"ש ובני שמעון ובהשקעה כוללת של  1מיליון .₪

 .1מיצוב העיר אילת כעיר תיירות וספורט:
•

החלטת ממשלה ממרץ  ,1188בשיתוף משרד התרבות והספורט.

•

מיצוב אילת כעיר ספורט ותיירות ע"י קיום אירועי ספורט בינלאומיים.

 .0תחילת עבודה על מאיץ תיירותי:
•

קידום תכנית תיירותית למצפה רמון.

 .0שפת מדבר:
• התרת חסמים להמשך פיתוח התכנית.
איכות חיים ,תרבות ,פנאי ובריאות
 .8השקעה בפיתוח העיר העתיקה בבאר שבע.
" .1יוצרים תיאטרון":
•

החלטת ממשלה לגיבוש קבוצות תיאטרון ומרכזי פרינג'.

•

 1קבוצות יוצרים מהנגב ומרכז פעילויות פרינג' זכו בקול הקורא.

 .0פסטיבל ישראל יוצא לפריפריה:
•

השנה  0הצגות הובאו לדימונה במסגרת פסטיבל ישראל .מעבדת תרבות הציגה במסגרת
הפסטיבל בירושלים ובמרכז.

 .0קולות קוראים לאירועי תרבות ומוסדות תרבות.
 .5רפואה:
•

גיבוש מסלול למשיכת רפואנים לנגב

• הקמת וגיבוש צוות עבודה; משרד הבריאות ,בי"ח סורוקה ,הסוכנות היהודית ,רשויות
מקומיות כולל ב"ש ,אוניברסיטת בן גוריון ומשרד השיכון.
המגזר הבדואי
 .8תוכנית המצוינות במגזר הבדואי:
•

השנה הורחבה התכנית לכלל הישובים הבדואים.

•

מעל ל 011 -תלמידים בתכנית 011 ,בוגרים מתוכם  111באקדמיה.

 .1קריה שיקומית לילדים בדואים בעלי צרכים מיוחדים:
•

החלטת ממשלה להקמת קריית על לחינוך ושיקום לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

•

בקריה יינתנו שירותים פרא-רפואיים ,שיקומיים וחינוכיים לילדים.

 .0מרכזים לקידום תעסוקה במגזר הבדואי ברהט ,חורה ובשגב שלום  -מרכז ריאן:
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•

תמיכה תקציבית ,וליווי המרכז בפעילויות ,פרויקטים ויוזמות שונות ,בעיקר בפרויקטים
של נשים כסוכנות שינוי בחברה.

 .0הקמת חווה אקולוגית בוואדי עתיר:
•

החלטת ממשלה מנובמבר .1188

•

יוזמה של הקהילה הבדואית בנגב להקמת חווה מדברית לגידול עדרים וצמחי מרפא.
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האגף לפיתוח הגליל
ייעוד האגף


פועל לקידום התוכנית להקמת בית הספר לרפואה והאוניברסיטה בגליל.



פועל לחיזוק ההתיישבות בגליל.



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
הממשלה הנוגעים בדבר ,ומעדכן את תוכנית העבודה בהתאם לצורך.



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

פעילות האגף בשנת 1122
הפקולטה לרפואה בצפת
הפקולטה לרפואה בצפת נחנכה באוקטובר  1188והיא מהווה פרויקט לאומי מחולל שינוי.
הפקולטה הינה המוסד האקדמי החמישי בישראל המלמד רפואה והיא הראשונה שנחנכת
בגליל.
תוצאות הקמת הפקולטה:
 .8שדרוג בתי החולים בצפון אשר לוקחים חלק בתוכנית הלימודים ושדרוג שירותי הבריאות
בגליל.
 .1לפקולטה נקלטו כ 51-אנשי סגל אשר רובם הגיעו מחו"ל (חלקם תושבים חוזרים) ומאזור
מרכז הארץ ועברו להתגורר בגליל.
 .0עלייה בביקוש נדל"ן בעיר צפת.
 .0הושקעו בעיר תקציבים רבים בפרויקטים חינוכיים ,הקמת היכל תרבות ,בריכת שחייה,
שדרוג המכללה הקיימת ,קפיצת מדרגה באיכות החינוך בעיר וזכייתה של העיר בפרס החינוך
של מחוז צפון ,הקמת  0מלונות בוטיק בשלוש השנים האחרונות ,משיכת מפעלים תעשייה
לעיר כגון "בייגל בייגל" ותשלובת "יונילוור" שיוסיפו  511מקומות תעסוקה באזור.
 .5השינוי והתמורות אשר חלו בגליל המזרחי מאוד משמעותיים ומהווים זינוק לפיתוח ומינוף
כלכלי בגליל כולו.
 .0קידום הקמת 'מכון אוניברסיטאי יישומי בגליל' (בהתאם להחלטת ממשלה).
 .0קידום הקמת רשות מחקר רפואית אשר תקדם את איכות המחקר ותתמוך בפיתוח הכלכלי
של בתי החולים ופיתוח ההון האנושי.
שדרוג בתי חולים
 .8המשרד לפיתוח הנגב והגליל מסייע תקציבית לבתי החולים בגליל ברכישת ציוד ומכשור
כחלק מצמצום פערי הבריאות בין הפריפריה למרכז הארץ.
 .1המשרד תקצב רכישת ציוד רפואי לטובת שדרוג בתי החולים בגליל.
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עידוד ההתיישבות
 .8ירידי התיישבות :בתאריך ה 0/5/1188-התקיים יריד התיישבות בראשון לציון ,במטרה לעניין
אזרחים במעבר לגליל .ביריד השתתפו מועצות אזוריות והוקמו בו מתחמים נוספים שעסקו
בתיירות ,תעסוקה ,יזמות והשכלה גבוהה .בעקבות היריד ,נרשמו כ 0111-תושבים שהביעו
התעניינות להתיישב בגליל .ב 85/81/1188-התקיים יריד התיישבות נוסף בנמל תל אביב.
ביריד השתתפו כ 85,111-איש 00% .מהמבקרים ביריד הביעו התעניינות בהעתקת מקום
מגוריהם לגליל.
 .1מיפוי יחידות למגורים :בוצע סקר מקיף לטובת מיפוי יחידות דירות למגורים ומגרשים
לבניה ,מצאי קיים ומתוכנן עד שנת  1111במגזר היהודי בגליל .מספר היחידות המתוכננות עד
שנת  1111בכל הרשויות בגליל 11,011 :יחידות.
 .0תוכנית לעידוד עלייה :בשנת  1188המשיך המשרד לפיתוח הנגב והגליל בשיתוף המשרד
ל קליטת עלייה בתוכנית לעידוד עלייה ולהתיישבות ביישובי הנגב והגליל .התוכנית כללה מתן
סל הטבות עירוני הכולל הנחה בשירותים העירוניים ועזרה בתחומי החינוך ,מענקי הסתגלות,
תעסוקה ושכר הדירה על מנת להקל על העולים את ההסתגלות ,לחיים חדשים ולשלבם בחיי
החברה והקהילה .במסגרת התוכנית בשנת  1188התיישבו בגליל  081משפחות ברשויות
הבאות :טבריה ,כרמיאל ,מגדל העמק ,נהריה ,נצרת עילית ,עכו ,צפת וקצרין ומועצות
אזוריות עמק הירדן ,גליל עליון ועמק יזרעאל.
גרעיני התיישבות
 .8המשרד לפיתוח הנגב והגליל תמך בשנת  1188בפעילות בגרעיני ההתיישבות בגליל .כחלק
מפרויקט "השבחת מבנים למגורים" חתם המשרד על חוזה עם הסוכנות היהודית לשיפוץ
והשכרת מרכז קליטה בנצרת עילית לטובת מגורים לגרעין ההתיישבות .המשרד הקים גרעין
התיישבות (גרעין קטיף) ויישב אותו בנצרת עילית .המשרד גם סייע במסגרת קולות קוראים
לפעילות עשרות גרעיני התיישבות בגליל.
 .1חיזוק גרעיני התיישבות במרחב העירוני והכפרי:
•

מיפוי הגרעינים וצרכיהם.

•

כתיבה וגיבוש תכנית מסודרת לתמיכה בגרעינים הקיימים  -חיזוקם ועיבויים ויצירת
גרעינים חדשים.

•

סיוע לגרעינים במנעד רחב של חסמים יחד עם מנהלת ההתיישבות.

•

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

 .0תמיכה בגרעיני משפחות (באמצעות הרשות לפיתוח הגליל)
•

כחלק מהמאמץ לעודד ולתמוך בקבוצות מתיישבים בגליל המשרד פועל לתמוך בקבוצות
אלו באמצעות הרשות לפיתוח הגליל.

•

מוענקת תמיכה כספית לגרעינים מערים ויישובים שונים בגליל ,גרעינים אלו ביחד מונים
מאות תושבים הנחשבים לאוכלוסייה חזקה התורמת רבות לקהילה המקומית.

 .0תכניות לחיזוק ההתיישבות  -יבילים:
•

מיפוי תמונת הצרכים ברשויות השונות בגליל במרחב העירוני והכפרי.

•

הגדרת הצרכים של הרשויות הסובלות מהיצע נמוך של דירות להשכרה.
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כפרי סטודנטים
 .8בהתאם להחלטת ממשלה ,הוקמה ועדה בין משרדית בראשות מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב
והגליל לקידום כפרי סטודנטים .הכפרים ,הנמצאים ביישובים נווה אור ,עכו וקריית שמונה
גורמים לחיזוק המעורבות 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.
 .1המשרד לפיתוח הנגב והגליל תומך בכפרי הסטודנטים הקיימים ופועל לקידום הקמת כפרי
סטודנטים נוספים בכרמיאל ובצפת ולהרחבת כפרים קיימים.
גן המים בבית שאן
 .8פרויקט גן המים בבית שאן הינו פרויקט אזורי מחולל שינוי שמטרתו לשדרג את תרבות שעות
הפנאי של אוכלוסיית האזור .הקמת הגן קודמה על ידי המשרד .גן המים יכלול מוקדים
חווייתיים כגון אלמנטים של מים ,ספורט אתגרי ,מתחם תרבות ואירועים ,מתקני משחקים
ושבילי אופניים והוא יהווה יעד תיירותי משלים לנופשים המגיעים להתארח באזור ויתווסף
לקשת האטרקציות הקיימות בסביבה.
סטודנטים בונים עתיד
 .8המשרד לפיתוח הנגב והגליל הוביל את החלטת הממשלה מס'  0805מיום ה85.81.1188-
לעידוד השמת בוגרי תארים במקצועות הנמצאים במחסור בתעשייה באזורי עדיפות לאומית-
"סטודנטים בונים עתיד".
 .1מטרת התוכנית היא לקשר בין סטודנטים בשנתם האחרונה לתואר לבין מעסיקים באזור
הנגב והגליל ולגרום לבוגרי המכללות בגליל להישאר ולהתגורר באזור הגליל במשך שנתיים
לאחר סיום לימודיהם וכך למשוך אוכלוסייה איכותית לאזור.
 .0המעסיק מתחייב להעסיק את הסטודנט במשך  0שנים (שנת לימודים אחרונה  +שנתיים
נוספות) .מנגד ,מתחייב הסטודנט להתגורר באזור הגליל למשך שנתיים לאחר סיום לימודיו
ובתמורה יזכה למענק בכל אחת משלוש השנים.
תוכנית לעידוד השמת סטודנטים לתעסוקה
 .8במטרה להשאיר את הסטודנטים הלומדים במכללות הגליל באזור לאחר סיום לימודיהם,
מעניק המשרד לפיתוח הנגב והגליל באמצעות הרשות לפיתוח הגליל ,מלגות לימודים
לסטודנטים אשר במהלך שנתם האחרונה ללימודיהם מבצעים התמחות הקשורה לתחום
לימודיהם בארגונים מגוונים בגליל.
הרחבת מכון מיג"ל
 .8מכון מיג"ל פועל בקריית שמונה ופעילותו מתרכזת במחקר בסיסי ויישמו בתחומי
הביוטכנולוגיה והחקלאות ובו מועסקים כ 01 -מדענים ומעל  851חוקרים ,מהנדסים
וסטודנטים לתארים מתקדמים ,כולם תושבי הגליל.
 .1בהתאם להחלטת ממשלה והמל"ג בנוגע להקמת מכון מחקר בגליל ,מקדם המשרד לפיתוח
הנגב והגליל תוכנית להרחבת מכון מיג"ל ולהפיכתו למכון המחקר המרכזי במסגרת אשכול
המדעים והמחקר לפיתוח הצפון.
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 .0הרחבת מכון המחקר תיצור מוקד משיכה לאוכלוסייה ברמה סוציו אקונומית גבוהה ואלפי
משרות איכותיות באקדמיה ובתעשיות מבוססות מדע ,אפשרות להענקת תארים מתקדמים
(כמו מכון ויצמן) ותרומה ניכרת לאיכות האקדמיה בגליל והעלאה כללית של רמת הפעילות
הכלכלית באזור.
פורום מנהלי מנהלות אזורי תעשיה בגליל
 .8מזה 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 ,הפעלה ושיווק אתר האינטרנט ,הגדלת הפורום ע"י הכנסת מנהלי אזורי
תעשייה נוספים" ,לובינג" מול משרדי הממשלה הרלוונטיים ושיתוף פעולה עם מכון היצוא
ולשכות המסחר.
פרויקט חינוכי -שח
 .8בשנת  1188החל פרויקט חינוכי בשלוש רשויות עירוניות ערביות בנושא השח .הפרויקט כלל
הדרכת מדריכים אשר ידריכו ילדים ונוער/השתתפות באליפויות/הקמת מערכי לימוד משחק
השח במוסדות השונים.
סיוע לאמצעי חירום וביטחון
 .8המשרד השתתף בתוכנית עם משרד הפנים שנועדה לסייע לרשויות המקומיות ברכישת
אמצעי חירום והקמת מחסני חירום.
הקמת יחידות זק"א בכפרי המיעוטים
 .8הקמת יחידות התנדבות של בני מיעוטים בגליל במסגרת ארגון זק"א.
•

יצירת שיתוף פעולה בין מגזרי.

•

ניצול נקודות משותפות באמונה הדתית ליצירת פעילות משותפת.

• יצירת הד תקשורתי לפעילות בכדי להוריד מחיצות ושיפור התדמית.
רשות מקדמת תעסוקה
 .8מטרת הפרויקט היא להעלות את נושא התעסוקה לסדר יום הציבורי ברמת ההנהגה
המקומית ,ובכך להגדיל את מספר תושבי הרשות המקומית העובדים לאורך זמן בפריפריה.
הפרויקט יתבצע על ידי הגברת הנגישות ומידע לתושבים בתחום התעסוקה ,הגדלת סיכוי
השתלבות התושבים בעבודה ע"י פיתוח הון אנושי ,העצמת המשפחה והקהילה ועוד.
מיפוי היישוב הערבי
 .8הרשות לפיתוח הגליל לקחה על עצמה ללוות יישובים ערביים המעוניינים לעבור הליך של
מיפוי וקריאת שמות לרחובות.
חממות תיירות
 .8המשרד לפיתוח הגליל ,באמצעות הרשות לפיתוח הגליל ,פעל לעידוד יזמות בתחום התיירות
לעסקים קטנים ובינוניים.
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אגף הצעירים
ייעוד האגף


פועל לקידום פרויקטים להקמה ותמיכה במרכזי צעירים.



בניית תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית בתחומי קהילה והתיישבות ,דיור ,תרבות ,חינוך
ותעסוקה עבור אוכלוסיית הצעירים ביישובי הנגב והגליל.



פועל לעידוד הישארות צעירים בנגב ובגליל והגירת צעירים לנגב ולגליל.



פועל מול ראשי הרשויות לקידום פרויקטים עבור אוכלוסיית הצעירים.



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



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

פעילות האגף בשנת 1122
מרכזי הצעירים


החזון/מטרה :עיצוב מענה לאומי רחב ,שיינתן באמצעות מרכזי צעירים במרחב
המוניציפאלי ,כך שיוכלו לתת מענים רלוונטיים לצורכי הצעירים ולשלבם באופן מיטבי
בחברה הישראלית.



חיזוק הנגב והגליל :פעילות מרכזי הצעירים מחזקת את הפריפריה ביוצרה חברת צעירים
בעלת חוסן פנימי ,המגלה מנהיגות ואחריות חברתית.



בסוף שנת  ,1188פועלים בישראל  01מרכזי צעירים ב 50 -רשויות מקומיות ,מתוכם 85
מרכזים בגליל (ב 11-רשויות) ו 88-מרכזים בנגב אשר מעניקים שירותים ללמעלה מ 811 -אלף
צעירים בישראל.

 ביצוע סקר לבחינת יעילותם ותרומתם של מרכזי הצעירים לקידום הפריפריה בכלל ולקידום
אוכלוסיית היעד (צעירים בפריפריה בגילאים  )81-05בפרט.
פיתוח תחום מעורבות חברתית ,מנהיגות ופרלמנטים של צעירים


רקע ומטרות :תחום המעורבות החברתית צמח במרכזי הצעירים מתוך הצורך לקדם
מנהיגות צעירה ביישובים ,לגרום לצעירים לפעול ולהשפיע על הסביבה בה הם חיים ולאפשר
להם לקחת אחריות על המקום בו הם חיים .תחום זה מהווה מנוף אמיתי לשינוי ביישובי
הנגב והגליל .זו פלטפורמה לעשייה חברתית משמעותית של צעירים וליצירת רשתות
חברתיות וקהילתיות הפועלות למען שינוי סביבתי ,כלכלי וחברתי.



הוקמו למעלה מ 11-קבוצות מנהיגות.



עשרות אלפי צעירים השתתפו בפעילויות מעורבות חברתית השונות.



מאות פרויקטים חברתיים יצאו לפועל.

מנהיגות נשים צעירה


פיתוח נושא העצמת נשים צעירות ברשויות המקומיות ,קידום ייצוג והעצמת נשים בתפקידי
מנהיגות והשפעה בזירה הציבורית ,המקומית ,הקהילתית והחברתית.
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הקמת אתר כנס ישראל לצעירים
 באתר כנס ישראל לצעירים הושם דגש על פעילות אגף הצעירים ,מידע על מרכזי הצעירים,
שולחנות עגולים ,מדריך הקמת מרכזי צעירים ,מידע אודות כנס ישראל לצעירים ,המועצה
הציבורית ועוד.
שולחנות עגולים


כנס ישראל לצעירים מתקיים באופן רציף ארבע שנים ברציפות .הכנס סלל את הדרך להוצאה
אל הפועל של פרויקט שולחנות הצעירים כחלק מרכזי מהכנס .המשרד לפיתוח הנגב והגליל
רואה בפרויקט זה "פרויקט דגל" שהשפעתו על מעמד הצעירים עצומה .יושבי ראש השולחנות
הינם צעירים משפיעים ,בולטים המובילים את הנושא ,השיח ומקדמים את סדר היום לאורך
כל השנה בתמיכת והכשרת אגף הצעירים במשרד .השנה הופעלו במסגרת הכנס  88שולחנות
עגולים.

תחרות נואמים ארצית לסטודנטים


בשנת  1188אגף הצעירים הוביל את תחרות הנואמים הארצית תוך שיתוף מרכזי הצעירים
ובהשתתפות צעירים ממרכזי הצעירים.
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המחלקה המשפטית
הכנת  9מכרזים


חברה להפקת ועידת הנגב.



חברה להפקת יריד ההתיישבות.



חברת ראיית חשבון.



חברה לביצוע סקרים.



חברה להכנת תוכנית אסטרטגית למעבר צה"ל לנגב.



חברה לביצוע סקר לשיפוץ והסבת מבנים ציבוריים להתיישבות.

 חברה להפקת ועידת שתפ"א.
הכנת והארכת  21חוזים


אחריי.



אלכ"א.



יוניסטרים.



קדימה מדע  -שלושה חוזים.



ההסתדרות הציונית.



אמנה.



החברה למתנ"סים.



הג'וינט – חוזה אחד והארכת חוזה.



עמותת מת"ן  -סיסמה לכל תלמיד.



נפש יהודי  -חוזה אחד והארכת חוזה.

פעילות שוטפת


ניגוד עניינים  -נבדקו כעשרים ושלושה עובדים חדשים והוכן עבורם אישור ניגוד עניינים .
הוכנו חמישה הסדרי ניגוד עניינים.



חוות דעת לצורך נסיעות  -ניתנו שבעה חוות דעת לנסיעותיהם של השר ,סגן השר ועובדי
המשרד.

 הכנת נהלים למשרד  -נוהל קידום פרויקטים ,נוהל נסיעות לחו"ל.
החלטות ממשלה להן סייעה הלשכה המשפטית


הקמת כיתות חכמות ומרכזים לפרחי הנגב למצוינות ולפרחי הגליל למצוינות.



תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים בישובים כפריים.



הקמת פארק תיירות בעומר.



תכנית לעידוד השמת בוגרי תארים במקצועות הנמצאים במחסור בתעשייה באזורי עדיפות
לאומית.



הקמת מתקני כושר פתוחים.



פיתוח תשתיות להקמת הפארק המוטורי ופארק הפנאי חצרים.
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תכנית יוצרים תיאטרון בנגב ובגליל.



כפר השיקומי "עלה נגב".



פיתוח ועיצוב העיר אילת כעיר תיירות וספורט בינלאומית.



פרויקט ואדי עתיר.



הקמת מגרשי פטאנק.



הקמת קריית על לשיקום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בנגב.

סיוע שוטף לכל אגפי המשרד ביחס לפרויקטים שעל הפרק


ליווי הועדה הבין-משרדית לחוות בודדים.



שינוי מבנה פעילות מרכזי הצעירים.



יישום הסכם המשרד עם משרדי השיכון והאוצר בדבר סיוע לגרעיניי התיישבות.



נוהל הצבת יבילים ברשויות.



קול קורא לאכלוס מרכז הקליטה בנצרת עילית.

עתירות אותן ליוותה הלשכה


עת"מ  51005-15-88בי.אי.סי .תיירות ושירותי חופשה נ' מדינת ישראל.



עת"מ  000-18-88חן אביטן משרד עו"ד נ' הרשות לפיתוח הנגב ואחרים.
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רשימת בעלי התפקידים הבכירים במשרד
תפקיד

שם

טל' בעבודה

מען במשרד

השר לפיתוח הנגב
והגליל
סגן השר לפיתוח הנגב
והגליל
המנהלת הכללית

סילבן שלום

10-0855008

איוב קרא

10-0101080

אורנה הוזמן-בכור

10-0101011

יועץ בכיר לשר

מוטי רוחם

10-0855008

עוזר בכיר למנהלת
הכללית
ראש אגף בכיר לפיתוח
הנגב
ראש אגף בכיר לפיתוח
הגליל
מנהל אגף תכנון
ובקרה
מנהלת אגף צעירים

איתן פטיגרו

10-0101005

אדווה אשל רבינוביץ'

10-0101010

סיגל שאלתיאל הלוי

10-0101000

דרור סורוקה

10-0101015

יפעת קריב

10-0101001

מנהל אגף מסגרות
אזוריות
היועץ המשפטי

ישי שורק

10-0101081

אריאל כהאן

10-0101080

חשב המשרד

עמנואל מודריק

10-0101015

ראש אגף מנהל ,ארגון
ומשאבים
מנהל תחום פרויקטים
מרחביים
מנהלת תחום מיעוטים

אורון קוכמן

10-0101008

יניב שטרן

10-0101001

נסרין שאמי

10-0101000

רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
רחוב שאול המלך ,1
תל אביב00000 ,
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