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 4102חוק חופש המידע  -דבר המנכ"ל 

מדיניות המשרד לפיתוח הנגב והגליל בשנים האחרונות הייתה לעודד את ההתיישבות ביישובי 

הנגב והגליל. המשרד השקיע תקציבים ניכרים במגוון רחב של פרויקטים שנועדו לעודד את 

הנתונים מלמדים כי לראשונה, לאחר יותר  החיובית ולספק פתרונות דיור מידיים וזולים.ההגירה 

מעשור, ההגירה השלילית מיישובי הנגב והגליל נעצרה. בשנה האחרונה החלה הגירה חיובית 

ליישובי הנגב והגליל. המגמות התהפכו לראשונה, וזו תוצאה של עבודה קשה והשקעות של 

 מטעם המשרד ועובדיו ומטעם ממשלת ישראל.  משאבים ומאמצים רבים

לעידוד ההתיישבות בנגב. ההחלטות התקבלו  בשנה האחרונה אושרו מספר החלטות ממשלה

לאחר מבצע "צוק איתן". החלטות אלו כוללות מגוון רחב של כלים לעידוד ההתיישבות ביישובי 

אגודה, הצבת מבנים יבילים,  הנגב בכלל וביישובי עוטף עזה בפרט. ההחלטות כוללות בניית בתי

ת של יישום ההחלטות צפוי לתרום לתוספהשתתפות בתשלומי שכר דירה, חוסן קהילתי ועוד. 

 אלפי תושבים חדשים לנגב. 

המשרד המשיך את ההשקעות הניכרות שלו ברשויות המקומיות, ולראשונה פרסם נוהל סיוע 

גב ובגליל החלו בבניית פרויקטים פיסיים ערים בנ 11לתקצוב מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות. 

משמעותיים בתחומי הרווחה, התרבות, הספורט והקהילה בזכות נוהל זה. נוהל זה מחזק את 

וביצועי, ומקנה למשרד כלים נוספים, חדשים ויעילים, לסייע  מעמדו של המשרד כמשרד עצמאי

 לרשויות המקומיות. 

בתחומי החינוך. מיזם סיסמה לכל תלמיד הורחב המשרד גם המשיך את התוכניות הרחבות שלו 

כיתות חכמות והחלה גיבוש  1,000-תלמידים. בבתי הספר הותקנו למעלה מ 40,000-וכולל כ

רשויות מקומיות ותוכנית  10-תוכנית להקמת "מרחבים חכמים". תוכנית מצוינגב כבר פועלת ב

ות, נמצאת בשלבי הפעלה. צמצום דיגיטוב המקנה מלגת לימוד בתמורה למתן שיעורי הכנה לבגר

 הפערים בחינוך הוא אמצעי רב חשיבות לצמצום פערים בכלל בין הנגב והגליל לבין מרכז הארץ.

המשרד המשיך גם את השקעותיו הניכרות בתחומי התעסוקה, תרבות הפנאי, הרווחה, הקהילה 

ב גם בגליל, דוגמת בכוונת המשרד להוביל בשנה הקרובה מספר מהלכים המקבילים לנגוהמחקר. 

 הקמת אוניברסיטה, מעבר מחנות צה"ל גם לגליל וגיבוש תוכנית חומש אסטרטגית גם לגליל. 

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

 דו"ח זה ממחיש לקורא את הפעילות הרבה של המשרד ואת. 2014לפיתוח הנגב והגליל לשנת 

 התוצאות החיוביות שיש לעשייה מרובה זו. 

 

 

 

 סיגל שאלתיאל הלוי

 

 

 

 

 

 



 
 

 מדינת ישראל
 המשרד לפיתוח הנגב והגליל

 חופש המידע
 
 
 
 
 

דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד לפיתוח הנגב והגליל 
 1024לשנת 

 
 2998)א( לחוק חופש המידע התשנ"ח 5על פי סעיף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דבר הממונה

ואת "דו"ח הממונה על  2014על פעילות המשרד לשנת נתי ד להגיש את הדו"ח השאני מתכב
 ".1998התשנ"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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 מידע במשרד לפיתוח הנגב והגלילהתקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש ה

 שם: דרור סורוקה

 , תל אביב8כתובת: רח' שאול המלך 

 00-6060780, פקס: 00-6060705טלפון: 

 drors@pmo.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 

 התקשרות עם מרכזת פניות ציבור במשרד לפיתוח הנגב והגליל

 הילה פרוורשם: 

 , תל אביב8כתובת: רח' שאול המלך 

 03-6958414, פקס: 00-6060757טלפון: 

 hilap@pmo.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 אודות המשרד

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

, עד תושבים לפחות 300,000-והגליל ולהגדיל את מספר התושבים בכל אחד מהאזורים ב

ת ליישובי הנגב מגמות ההגירה והחלה הגירה חיובי השתנו 2014ת לראשונה, בשנ. 2020לשנת 

 והגליל. 

  בניית דיור להשכרה תוכניות לעידוד ההתיישבות, לרבות המשרד מקדם מגוון רחב של

הצבת מאות מבנים יבילים בהתיישבות העירונית, בניית בתי אגודה בהתיישבות הכפרית, 

עבור מגורי צעירים, הקמת גרעיני התיישבות שים בהתיישבות הכפרית, שיפוץ מבני ציבור נטו

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

קרוב למחצית מתקציב המשרד מוקצה לפרויקטים ותוכניות בתחום כפרי סטודנטים ועוד. 

 ההתיישבות. 

 ותעשייה איכותיים, מוקדי תרבות ופנאי  המשרד פועל ליצירת מקורות תעסוקה ,במקביל לכך

 וחיזוק אוכלוסיית הצעירים.

  המשרד מיצב את עצמו כמשרד עצמאי וביצועי, ומבצע נכון להיום את הפרויקטים

 והפעילויות שלו באופן עצמאי וישיר מול גורמי הביצוע בשטח. 

  בינוי משרד ההמשרד פועל בשיתוף פעולה מלא עם משרדי הממשלה המקצועיים דוגמת

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

 יותר של פרויקטים בסדרי גודל תקציביים משמעותיים. 

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

לסיוע ליישובי עוטף עזה, הממשלה החלטת הנגב והגליל. בין התוכניות ניתן לציין את 

אגף התקציבים ומשרד ראש החלטת הממשלה לסיוע ליישובי הדרום, קבינט הדיור ועוד. 

הממשלה רואים במשרד משרד ביצועי ויעיל ומטילים עליו משימות רבות ותקציבים 

 תוספתיים לביצוע משימות אלו. 

  מתחם הקבע של בית הספר בניית נוי דוגמת פרויקטים מחוללי שיהמשרד שם דגש על

התוכנית האסטרטגית למתן המענה  הפעלתווקידום הקמת אוניברסיטה בגליל, לרפואה 

 האזרחי למעבר צה"ל לנגב. 

  השר לפיתוח הנגב  ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל, בראשותלרשות המשרד עומדת

ים לפעולות משמשת ככלי חשוב בקבלת החלטות רוחביות והעברת תקציבהוועדה  .והגליל

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

 

 פריסה גיאוגרפית 

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

  בתל אביב. 8רחוב שאול המלך  אהיהמשרדים 

 .03-6958414 –, פקס 03-6060700 –דרך התקשרות עם המשרד: מרכזיה 

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

לעיל. כל עובדי  נכון להיום אין למשרד מחוזות גיאוגרפיים, וכל פעילותו מתבצעת מהמשרדים

 המשרד עובדים במשרדים אלו. 



 
 

 מטרות המשרד

 הנגב והגליל עידוד ההגירה החיובית וההתיישבות ביישובי. 

  .תעסוקה: יצירת אלפי מקומות תעסוקה איכותיים 

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

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

 תמיכה באירועי תרבות ועוד.

 גב והגליל ומרכז הארץ.רפואה: צמצום פערי הרפואה בין יישובי הנ 

  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.

 ,בניית מתחם הקבע של בית הספר  פרויקטים מחוללי שינוי: הקמת אוניברסיטה בגליל

לרפואה, מעבר בסיסי צה"ל לנגב ולגליל, גיבוש תוכנית אסטרטגית לגליל, יישום החלטות 

 הממשלה לסיוע לנגב שהתקבלו לאחר מבצע "צוק איתן".

 

 

 

אלף תושבים  000עידוד ההגירה ליישובי הנגב והגליל והבאת 

 .1010לשנת  אלף תושבים חדשים לגליל עד 000-חדשים לנגב ו
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 4102לשנת  תקציב המשרד

 התקציב מקורות

 ₪. 21,625,000 שכר.

 ₪. 5,710,000 אמרכלות.

 ₪. 225,516,000 תקנת פרויקטים לנגב ולגליל.

 ₪. 200,862,000 סה"כ תקציב בסיס.

 ב לפני שינויים, לרבות קיצוצים. התקצי 

 

 4102ביצוע מול תקציב מאושר לשנת 

 אחוז ביצוע ביצוע מצטבר הוצאה שם הפרט מספר פרט

המשרד לפיתוח  0460

 הנגב והגליל

219,019,000  ₪  57,995,000 ₪  40.84 

₪  8,781,000 שכר 046002  8,122,000 ₪  90.50 

₪ 20,245,000  אמרכלות 046001  6,209,000 ₪  60.11 

קידום הנגב  046000

 והגליל

220,401,000 ₪ 40,675,000 ₪ 09.56 

  התקציב באלפי.₪ 

 

 5102תקציב המשרד לשנת 

  240,000,000, לרבות שכר, אמרכלות ותוכנית עבודה הינו 1025תקציב המדינה לשנת .₪  

 

 

 נות ומלגותתמיכות, קר

 .למשרד לפיתוח הנגב והגליל אין מבחני תמיכה 

  למיניהם או בקרנות, ואינו מקצה מלגות. המשרד אינו תומך במוסדות 

 

javascript:SelectionWindow%20('046302')


 
 

 4102של המשרד לשנת  תוכניות העבודה המרכזיות

 התיישבות .2

 בניית דיור להשכרה בהתיישבות העירונית 2.2

ירונית. לראשונה, רשויות מקומיות המשרד פרסם נוהל לבניית דיור להשכרה בהתיישבות הע

יחידות דיור להשכרה, ולהשכיר אותן במחירים מפוקחים, רשאיות  25המעוניינות לבנות לפחות 

להגיש בקשה למשרד לקבלת סיוע תקציבי להוצאות הבנייה עצמה. באופן זה סיכויי ההיתכנות 

צאה היא פתרונות דיור של בניית דיור להשכרה ביישובי הנגב והגליל גדלה משמעותית, והתו

אושרו בקשות של מצפה רמון, ירוחם, עפולה ואופקים  2014בשנת להשכרה זמינים וזולים. 

 לבניית דיור להשכרה.

 מודל "בתי אגודה" -בניית דיור להשכרה בהתיישבות הכפרית  2.1

מגרשי בנייה  12על פי המודל, רשות מקרקעי ישראל מאפשרת לרשות מקומית להקצות עד 

 גורים לצורך בניית יחידות דיור אשר יושכרו למתיישבים עם אפשרות לרכישה בהמשך.למ

מועצות אזוריות בנגב  10-בתי אגודה ב 120המשרד פרסם נוהל פומבי במסגרתו אושרה בנייה של 

 200, סיוע ליישובי עוטף עזה, אושרה בנייה של 2017ובגליל. בנוסף, במסגרת החלטת הממשלה 

 ים. בתי אגודה נוספ

 סבסוד ההשתתפות בתשלומי שכר דירה 2.1

השתתפות בשכר דירה למאות משפחות ויחידים אשר ירכשו דירות בהתיישבות העירונית בנגב 

ובגליל. ההטבה תינתן לרוכשי דירה ראשונה בלבד אשר מתגוררים או עוברים להתגורר בנגב 

כשים דירה, ושלא יצטרכו עוד ובגליל. מדובר בהטבה אשר תקל משמעותית על זוגות צעירים שרו

לשלם שכר דירה מלא, במקביל למשכנתא, בזמן שהם ממתינים לפינוי הדירה שרכשו )באם 

משפחות זכו  100-קרוב ל 2014בשנת מדובר בדירת יד שנייה( או לסיום הבנייה של ביתם החדש. 

 להשתתפות בתשלומי שכר דירה. 

 הקמת וחיזוק גרעיני התיישבות 5.2

ליצור שותפות  המטרבקבוצה התיישבותית המוקמת על ידי צעירים בוגרים  הוא ישבותהתי 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 והגליל הנגב באזורי חזקות קבוצות של קבע תלהתיישבו 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 המקום. פעילות הגרעינים מהווה במקרים רבים

 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 .והגליל הנגב כפרי ולהגירה חיובית אל יישוביכפריים במרחב ה

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

  .ומהווים באופן הדרגתי מקור למנהיגות ציבורית וקהילתית המקומית



 
 

לסיוע לגרעיני נוהל לפיתוח הגליל, המשרד פרסם, באמצעות הרשות לפיתוח הנגב והרשות 

 ₪. מיליון  10גרעיני התיישבות בתקציב כולל של  50-לכסיוע  התיישבות. במבחנים אושר

 

 תעסוקה .1

 סטודנטים "בונים עתיד" 2.1

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

במשך שנתיים ים אלו בגליל להישאר ולהתגורר באזורגב ובנוהגליל ולגרום לבוגרי המכללות 

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

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

התוכנית החלה לפעול י הנגב והגליל. ניסיון תעסוקתי חשוב ויישארו להתגורר באחד מיישוב

 מקומות תעסוקה. 20-סטודנטים ועוד כ 250-. נכון להיום, בתוכנית משתתפים כ2014במהלך שנת 

 תוכנית להכשרת הנדסאי רכבת 1.1

הלימודים תוכנית להכשרת הנדסאי מכונות עבור רכבת ישראל. לפעול בשנה האחרונה החלה 

בכרמיאל ו'המכללה  'ים ללימודי הנדסאים 'אורט בראודהבמוסדות הלימוד המוביל יםתקייממ

לימודים מלאה ולמלגת  הסטודנטים למלגת םהטכנולוגית' בבאר שבע. במסגרת הפרויקט זוכי

מבטיחה למתאימים  ש"ח לכל אורך תקופת הלימודים. התוכנית 1,500מחייה חודשית בגובה 

ייחודיים ובמקביל  ושירות תעסוקה במשך שלוש שנים לפחות ברכבת ישראל בתנאי שכר

המחזור הראשון של התוכנית התחיל במהלך  .מתחייבים הבוגרים להתגורר ביישובי הנגב והגליל

 .2015סטודנטים החלו בהכשרה וצפויים להיקלט כעובדים ברכבת ישראל בשנת  50-. כ2014שנת 

 תוכנית להכשרת הנדסאי גז 1.1

הלאומיות, האנרגיה והמים פתחו מרכזים  המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד התשתיות

מיליון  8-המרכזים נפתחו בנגב ובגליל בהשקעה של כ. להכשרת הנדסאים בתחום הגז הטבעי

. התכנית גובשה לאחר שמובילי התוכנית זיהו את הצורך בהסמכתם של 2014שקלים בחודש מרץ 

 בגליל אשר יחוברו לגז טבעי.עובדים במשק הגז הטבעי שיועסקו במפעלים השונים בנגב ו 4,000-כ

סטודנטים  200-במסגרת תכנית הלימודים הייחודית, יזכו בחמש השנים הקרובות למעלה מ

מהנגב ומהגליל ללמוד תכנית חדשה של הנדסאי מכונות, מגמת משנה מערכות אנרגיה עם 

סמסטרים רצופים( ובסופם יזכו  4חודשים ) 17-התמחות בגז טבעי. הלימודים יימשכו כ

הסטודנטים לתעודה מטעם מה"ט ולרישיון לעסוק בגז טבעי מטעם רשות הגז כמתקינים 

. אפשרויות התעסוקה של הסטודנטים עם תום לימודיהם הינן רבות: החל 1ומפעילים ברמה 

מחברות ההולכה והחלוקה של הגז הטבעי ועד לתחזוקת קווי הגז הטבעי במפעלים השונים אשר 

 60-, וקרוב ל2015סתיים בשנת ימסלול הלימודים הראשון  ובגליל.מתחברים לגז הטבעי בנגב 

 בוגרים צפויים לקבל את ההכשרה שלהם ולעבוד בתחום. 

 

 



 
 

 חינוך .1

 ת מרכזי מדע ומצוינותהפעל 1.2

 אתבמרכזה של התוכנית עומד ביסוס מרכזי מדע ומצוינות באזורי הפריפריה, שמאפשרים 

ערכי  תוך מתן דגש על פיתוח של בני נוער מצטיינים, םמימוש כישוריהם ויכולותיהם הייחודיי

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

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

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

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

וגרי מרכז מבקשת לקדם את משתתפי ובתוכנית הוחברתיים.  מקצועיים להתמודד עם אתגרים

מרכזי מצוינות.  5פעלו  2014בשנת  .תהליכי שינוי לחיזוק הסביבה בה צמחו יובילהמצוינות כמ

בני נוער. המרכזים נמצאים בתהליך התרחבות ובמקביל  3,000-במסגרת המרכזים פעילים כ

 פלטפורמה נוספת לבני הנוער בנגב ובגליל.  ותאליהם נפתחו מועדוניות מצוינות המספק

 קמת כיתות חכמותה 1.1

כיתות חכמות בעשרות בתי ספר בנגב ובגליל. כיתה  1000-למעלה מ ווקמהבמסגרת פרויקט זה 

 32חכמה כוללת לוח חכם, עמדת מורה של מחשב, מקרן, אינטרנט אלחוטי כיתתי ובכול בי"ס גם 

צעות מחשבים ניידים נישאים היכולים לפעול בהרכבים שונים בכול אחת מהכיתות החכמות באמ

"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 

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

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 

ניסיון והידע הנצבר בעולם, מהווה את המהפכה הקלאסי הרגיל. הכיתות החכמות, לאור ה

 פדגוגית העכשווית המשמעותית ביותר במערכת החינוך. -החינוכית

בשנת מה התקנת מאות כיתות חכמות נוספות בעשרות בתי ספר בנגב ובגליל. להוש 2014בשנת 

 במסגרתה יוקמו "מרחבים חכמים" ,אושרה על ידי המשרד החלטת ממשלה חדשה בתחום 2014

 המהווים את דור ההמשך של הכיתות החכמות. 

 סיסמא לכל תלמיד 1.1

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

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

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

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

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

 35-ההוראה. המיזם פועל בהפך לחלק בלתי נפרד משגרת היום, הן של התלמידים והן של צוותי 

 תלמידים.  40,000-ומשתתפים בו קרוב לרשויות מקומיות בנגב ובגליל 



 
 

 נוער מוביל שינוי )"אחריי"( -העצמת בני נוער  1.4

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

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

 להשפיע על עתידם באמצעות חינוך. 

מהם מוגדרים כנוער בסיכון )החל  40%-כלל חניכי המיזם מתגוררים ביישובי הנגב או הגליל. כ

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

המיזם . יוזמות חברתיות בקהילה )מאות שעות התנדבות בקהילה( והוציאה לפועל לפחות שתי

-ולמעלה מ 14-18בני נוער בגילאי  4,000-מסגרות פעילות בנגב ובגליל. המיזם מקיף כ 31-פועל ב

 . 19-25צעירים בגילאי  5,000

 דיגיטוב 1.5

שנועדה  ,אושרה על ידי המשרד תוכנית חדשה בשם "דיגיטוב". במסגרת התוכנית 2014בשנת 

סטודנטים  150לצמצם פערים חינוכיים ולסייע לתלמידים חלשים לזכות בתעודת בגרות, 

. השיעורים יינתנו ללא עלות לתלמידים. מצטיינים יתנו שיעורי הכנה לבגרות בפורטל ייעודי

מלגת לימודים מלאה ומחשב נישא. באופן זה  הסטודנטים יקבלו בתמורה לשיעורי ההכנה

 להנגשת ההשכלה הגבוהה וגם להגשת תלמידים חלשים לבגרויות.  המשרד מסייע גם

 

 תיירות .4

 פיתוח תשתיות תיירות 4.2

תשתיות האכסון ( בנגב ובגליל לוקה בחוסר פיתוח, ותחום אתרי תיירות)תחום תשתיות התיירות 

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

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

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

 נמוך במיוחד, וקיים מחסור בשירותי תיירות אחרים. 

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

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 

 ם.כאופציה למגורים ולהשקעות, ולתרום להעלאת מספר המועסקים באזורי

 

 תרבות וספורט .5

 פיתוח מוקדי תרבות וספורט 5.2

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

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

לות ספורטיבית וקהילתית, חיזוק ומשמשים כמרכזי הפעלת חוגי העשרה ופנאי מגוונים, פעי

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

(. מרכזי תרבותמבנים רב תכליתיים ו, ניםקונסרבטוריו, מתנ"סים) הקמת מוסדות ציבור .1

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

 . פעילויות לימודיות, חברתיות ותרבותיותנוער ומבוגרים 



 
 

. המשרד תומך בקיום משיכה יקיום ותמיכה באירועי תרבות ופסטיבלים המהווים מוקד .2

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

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

 לפיתוח הנגב והגליל. 

מהווים נדבך משמעותי לרווחת התושבים ולתעסוקת בני מגרשי ספורט הקמת מגרשי ספורט.  .3

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

נויות שונות והכוונה ספורטיבית, בכלל, הינה לאפשר לילדים ונוער כר פורה לפיתוח מיומ

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

ת מקומיות בבניית מוסדות ציבור ותשתיות המשרד פרסם נוהל פומבי לסיוע לרשויו 2014בשנת 

רשויות מקומיות. ביצוע  11-ל₪ מיליון  35-ציבוריות. במסגרת הנוהל אושר תקציב של כ

 למוסדות ציבור ותשתיות במועצות האזוריות.₪ מיליון  10-המשרד גם הקצה כהפרויקטים החל. 

 הקמת קריית ספורט באילת 1.5

מטרת התכנית הינה קמת קריית ספורט בעיר אילת. אושרה החלטת ממשלה לה 2013בשנת 

לסייע לעיר אילת בהקמת קריית ספורט בינלאומית שתהווה מרכז לאירוח ספורטאים מחו"ל 

ומישראל ותאפשר לספק שירותים מקצועיים ברמה גבוהה ובכך, תסייע למנף את תיירות 

תכנית זו תתרום להגדלת הספורט באילת ולעודד קיומם של אירועי ספורט בינלאומיים בעיר. 

 .מספר התיירים המתארחים מידי שנה בעיר אילת

החלטת הממשלה תאפשר את מימוש הפוטנציאל הטמון בעיר בתחום תיירות הספורט ופיתוח 

התיירות בכלל. השקעה זו תאפשר לאילת להתמודד בתחרות הגלובאלית מול ערים אחרות בעולם 

ועלת הציבורית בזירה הלאומית והבינלאומית במיתוג באירוח אירועי ספורט גדולים. מעבר לת

אילת כעיר תיירות בספורט, התועלת לספורט הישראלי תהיה גם בהעשרת דרכי האימון וההכנה 

של הספורטאים. הקמת קריית הספורט ואירוח אירועים ברמה בינלאומית גבוהה, יסייעו באירוח 

הגברת שיתופי פעולה בין גופי הספורט אנשי מפתח בגופים בינלאומיים ובכך יתרום הדבר ל

 .בישראל לצמרת הספורט העולמית

 

 צעירים .6

 מרכזי הצעירים -טיפוח אוכלוסיית הצעירים  6.2

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

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

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

 ים.והקצאות, בתחום הצעירים. פרויקט הדגל בהקשר זה הוא פרויקט מרכזי הצעיר 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,

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

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

 .רשויות מקומיות 35-ב מרכזי צעירים 29למיניהן(. עד לנקודת זמן זו פועלים בנגב ובגליל 



 
 

 סיוע לרשויות הדרום .7

לסייע לחיזוק  ןשמטרת ,החלטות ממשלה בעקבות מבצע "צוק איתן" 2אושרו  2014שנת  במהלך

הרשויות המקומיות בנגב באמצעות מגוון רחב של פרויקטים. להלן רשימת הפרויקטים באחריות 

 המשרד. 

סטודנטים הלומדים  320-השתתפות בתשלומי שכר דירה ל -סיוע בשכ"ד לסטודנטים  .א

גבוהה, במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים ובמכללות להוראה,  להשכלהבמוסדות 

 ומתגוררים בשדרות. 

משפחות העוברות להתגורר  200-ל דירה שכר בתשלומי השתתפות - למשפחות"ד שכב סיוע .ב

 .בשדרות

 .סמוכים עירונים צעירים למרכזי צעירים מרכזי פעילים לא בהם עזה עוטף יישובי צירוף .ג

ם הכפריים, במודל המאפשר השכרתם עם אופציה לרכישה ביישובידיור  יחידות ם בנייתודיק .ד

 .לומי שכר הדירה ששולמו בגינםעתידית שלהם בניכוי תש

שבמועצות  יישובי עוטף עזהישבים חדשים בידיור זמני למת לטובתמתחמי יבילים  מתהק .ה

 .האזוריות

ם, לצורך העמדתם לרשות יייח"ד, לרבות מרכיבי מיגון תקנ להשמשת פעילותן ומימ .ו

 .שבים חדשיםיימת

 .מועצות האזוריותשובי עוטף עזה שבתחום היתוכנית לחיזוק קהילתי של הפעלת  .ז

 .הקמת בית חולים שיקומי בנגב .ח

עידוד תרבות הפנאי, הספורט וחיי הקהילה, באמצעות סיוע בקיום אירועי תרבות ותיירות,  .ט

  .פסטיבלים, סיוע למוסדות תרבות ושדרוג מוסדות ציבור ומתקני ציבור

 

 פרויקטים מחוללי שינוי .8

 בית הספר לרפואה בצפת 8.2

 2011נחנכה באוקטובר  הפקולטה לרפואה בצפת. 

 סטודנטים לומדים, עובדים ומתגוררים  600-כ, רביעיתנכון לשנת הלימודים הנוכחית, ה

 בצפת ובגליל.

 חוקרים ורופאים, מחו"ל וממרכז הארץ, עברו לעבוד בבית  90-עד לנקודת זמן זו, קרוב ל

 הספר לרפואה ומתגוררים בצפת וביישובי האזור.

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

 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. 130-תוספת של כלו

 שנה הקרובה.מחזור ראשון יסיים את הלימודים ב 



 
 

 המענה האזרחי למעבר מחנות צה"ל לנגב 8.1

  תוכנית אסטרטגית כוללת למתן המענה האזרחי למעבר  אושרה כהחלטת ממשלה 2013בשנת

  מחנות צה"ל לנגב.

  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.-סיוע מיוחדת לירוחם להכנה מידית למעבר קריית

  מאות עסקים מהנגב כספקי שירותים לבסיסים הגדולים.במסגרת התוכנית ישולבו 

 ות של אנשי קבע. משפחות צעיר 3,000-במסגרת התוכנית, צפויים להגר לנגב כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 4102בשנת  רשימת החלטות ממשלה במעורבות המשרד

 התקציב הפרויקט

 13/2/11 2861תוכנית להעצמת היישובים הדרוזיים. ה' 

2011-2014. 

2,000,000 .₪ 

 25/3/12 4473הקמת הגנזך בערד. ה' 

2013-2019. 

3,000,000 .₪ 

 ₪. 2,000,000 אילת עיר הספורט החלטת ממשלה.

 10/6/12 4746. ה' 13-המכביה ה

2012-2014. 

600,000 .₪ 

 ₪. 313,000 2014-2016 14/10/14 1973ביטחון אישי במועצות האזוריות. ה' 

 29/12/13 1114תוכנית חוסן אזרחי שדרות עוטף עזה. ה' 

2014. 

2,000,000 .₪ 

 17/7/2013 578ה'  .מו"פים חקלאיים

2013-2014 

2,000,000 .₪ 

 14/10/12 5145העיר העתיקה באר שבע. ה' 

2012-2014. 

2,500,000 .₪ 

 12/10/09 794שיקום נחל באר שבע. ה' 

2009-2015. 

3,000,000 .₪ 

 1/4/12 4511ה'  שנה לטבריה. 2000

2012-2016. 

500,000 .₪ 

 ₪. 1,500,000 2007-2016 27/11/2006 747המכון הלאומי לביוטכנולוגיה. ה' 

 ₪. 1,600,000 2015-2019 23/9/20014 2025שראל דיגיטלית. ה' י

 ₪. 2,000,000 .1038. החלטת ממשלה בניית דיור להשכרה

 11/12/13 1039תוכנית לעידוד העלייה. ה' 

2014-2015. 

1,216,000 .₪ 

 11/12/13 1037האצת שווקים. ה' 

2014-2015. 

2,500,000 .₪ 

 ₪.  750,000 2015 11/12/13 875הקמת מרכז מבקרים בנגב. ה' 

 ₪. 17,479,000 סה"כ

 

 



 
 

 תאגידים שהמשרד אחראי על תחום פעילותם

 הרשות לפיתוח הגליל

 רקע כללי

תפקידי הרשות הוגדרו  .גלילעפ"י חוק הרשות לפיתוח ה 1993הוקמה בשנת הרשות לפיתוח הגליל 

 בחוק כדלקמן: 

 .טכנולוגי של הגליל-ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי .1

 .טכנולוגי של הגליל-להכין תכניות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי .2

 .לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הגליל .3

 .לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח הגליל .4

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

 .טכנולוגיים בגליל-דעייםומ

טכנולוגיים בגליל, -לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים ומדעיים .6

 .ן זה לפי כל דיןילרבות להליכים הדרושים לעני

ובעיקר יחידות ממשלתיות וחברות  לפעול למען ריכוז מושבם בגליל של הנהלות גופים, .7

 .ממשלתיות

 .ה בוייגליל ולהגברת יכולת קליטת העלליזום פעילות ליישוב ה .8

חברים אשר בה חברים כל ראשי  150-כהרשות לפיתוח הנגב מורכבת ממועצה מנהלת בת 

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

בין חבריה. המועצה בראשות המועצה עומד יו"ר הנבחר מלשכות המסחר והתאחדות התעשיינים. 

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

 חברים ובראשה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה.  18המנהלה מונה 

, השרים הממונים על יישום החוק היו שר הכלכלה והתכנון ושר האוצר. במסגרת 2005עד לשנת 

נקבע כי הרשות לפיתוח הגליל  10/1/2005-של הממשלה מיום ה 3024החלטת הממשלה מספר 

 תועבר לאחריות המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

 תקציב הרשות

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

ומשרד , תחת משרד הכלכלה והתכנון 2005. הלכה למעשה, עד לשנת הנגב ובהוצאות הרשות

התקציב יועד ₪. מיליון  1.5-התשתיות הלאומיות, תקציב הרשות לפיתוח הנגב והגליל היה כ

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

 כלשהי.

תקציב הרשות  2005חל גידול הדרגתי בתקציב הרשות לפיתוח הגליל. בשנת  2005החל משנת 

 2009החל משנת ₪. מיליון  8-תקציב הרשות הועלה לכ 2007-2008בשנים ₪. מיליון  4-כהועלה ל

בבסיס. לרשות מוקצים עוד תקציבים תוספתיים ₪ מיליון  10-12 -תקציב הרשות הועלה ל

מתקציב הרשות ממומן ממקורות  90%-מהמשרד בהתאם לפרויקטים נקודתיים. למעלה מ

ב המשרד לפיתוח הנגב והגליל מאפשר לרשות לתפקד כגוף המשרד לפיתוח הנגב והגליל. תקצי

 אופרטיבי. 

 



 
 

 הרשות לפיתוח הנגב

 רקע כללי

תפקידי הרשות הוגדרו  עפ"י חוק הרשות לפיתוח הנגב. 1991הוקמה בשנת הרשות לפיתוח הנגב 

 בחוק כדלקמן: 

 .ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב .1

 .י והחברתי של הנגבלהכין תכניות לפיתוחו הכלכל .2

 .לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הנגב .3

 .לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח הנגב .4

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

 .בנגב

ים בנגב לרבות לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים וחברתי .6

 .ין זה לפי כל דיןילהליכים הדרושים לענ

לפעול למען ריכוז מושבם בנגב של הנהלות גופים, יחידות ממשלתיות וחברות ממשלתיות  .7

 .הפועלים בעיקר בנגב

 ה בו.יליזום פעילות ליישוב הנגב ולהגברת יכולת קליטת העלי .8

שר בה חברים כל ראשי הרשויות חברים א 61הרשות לפיתוח הנגב מורכבת ממועצה מנהלת בת 

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

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

. המנהלה ועצהבידי מינהלה מבין חברי המ יםנוהלמעניני הרשות באישור השר מנהל לרשות. 

 חברים ובראשה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה.  19מונה 

, השרים הממונים על יישום החוק היו שר הכלכלה והתכנון ושר האוצר. במסגרת 2005עד לשנת 

נקבע כי הרשות לפיתוח הנגב  10/1/2005-של הממשלה מיום ה 3024החלטת הממשלה מספר 

 ליל.תועבר לאחריות המשרד לפיתוח הנגב והג

 תקציב הרשות

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

, תחת משרד הכלכלה והתכנון ומשרד 2005. הלכה למעשה, עד לשנת הנגב ובהוצאות הרשות

התקציב יועד ₪. מיליון  1.5-התשתיות הלאומיות, תקציב הרשות לפיתוח הנגב והגליל היה כ

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

 כלשהי.

תקציב הרשות  2005חל גידול הדרגתי בתקציב הרשות לפיתוח הנגב. בשנת  2005החל משנת 

 2009החל משנת ₪. מיליון  8-תקציב הרשות הועלה לכ 2007-2008בשנים ₪. מיליון  4-הועלה לכ

בבסיס. לרשות מוקצים עוד תקציבים תוספתיים ₪ מיליון  10-12 -לה לתקציב הרשות הוע

מתקציב הרשות ממומן ממקורות  90%-מהמשרד בהתאם לפרויקטים נקודתיים. למעלה מ

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

 אופרטיבי. 

 



 
 

 בגנהאגף לפיתוח ה

 ייעוד האגף

 תוכנית ההערכות האזרחית למעבר מחנות צה"ל דרומה ומינוף המהלך ליצירת  יישוםעל לפו

 תנופת פיתוח בנגב במגוון תחומים.

 פועל לשינוי התודעה ותדמית הנגב. 

 .פועל לחיזוק ההתיישבות בנגב 

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

 עים בדבר, ומעדכן את תוכנית העבודה בהתאם לצורך.הממשלה הנוג

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

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

 מקומיים. 

 וח הנגב, בתיאום עם פועל לשילוב הסקטור העסקי וגורמים פילנתרופיים בהשקעות לפית

 הגורמים הנוספים במשרד.

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

 4102פעילות האגף בשנת 

 1027החלטת הממשלה 

 החלטת ממשלה להענקת סיוע ליישובי עוטף עזה ושדרות לאחר מבצע "צוק איתן". אישור .1

 ות ביישובי עוטף עזה.הפעלת תוכניות לעידוד ההתיישב .2

 הפעלת תוכניות לחיזוק החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה.  .3

 1510החלטת הממשלה 

 .ק"מ 7-40ליישובי הנגב בטווח אישור החלטת ממשלה להענקת סיוע  .1

 הנגב.הפעלת תוכניות לעידוד ההתיישבות ביישובי  .2

  ופנאי בנגב. חיי התרבות והפנאי ובניית מוסדות תרבות הפעלת תוכניות לחיזוק  .3

 התיישבות

מרכז מידע ושירותים להתיישבות בנגב  ככלי מרכזי לחיזוק  מעורבות בהפעלת .מרכז מידע .1

 תדמית הנגב, ריכוז וניהול מאגרי המידע להתיישבות בנגב.

 חיזוק גרעיני התיישבות במרחב העירוני והכפרי:  .2

 חיזוקם ועיבויים -ינים הקיימים תמיכה בגרע. 

  גרעינים חדשים.ת הקמבמעורבות 

 .סיוע לגרעינים במנעד רחב של חסמים 

  פתרונות דיור זמניים לגרעיני התיישבות: יבילים, הסבת מבני ציבור נטושים גיבוש

 .לפתרונות דיור זמניים

 קידום פתרונות דיור זמני לגרעיני התיישבות וסטודנטים. 

 מתן  פתרונות דיור זמניים לגרעינים. 



 
 

 .יבילים - ישובים כפריים ועירונייםבי תכניות לחיזוק ההתיישבות .3

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

 וקריטריונים.

  פועלים כיום הכפרים  כפרי סטודנטים. בנגב 9כפרי סטודנטים: כיום פועלים בנגב

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

הפעלת תוכנית ייחודית המשך  –עידוד התיישבות צעירים וחיזוק העיר העתיקה בבאר שבע  .4

 סיוע בשכ"ד לסטודנטים בעיר העתיקה ב"ש. ל

 זיהוי צרכים ומינוף תוכניות לקידום הרשויות המקומיות. -חיזוק הרשויות המקומיות .5

 .משרדית לחוות הבודדים-עדה הביןוהו .6

  החוות.היתכנות תכנונית ומיפוי בדיקת קידום 

 .קביעת תנאי סף לחוות חדשות 

 תעסוקה ופיתוח כלכלי

 .סיוע לפארקי תעשייה ומפעלי עוגן בנגב .1

 סיוע במהלכי גיוס מאומצים.  

 הסרת חסמים ביורוקרטיים ותכנוניים. 

 בנגב. השארת בוגרי מוסדות ההשכלה .2

 ות אקדמאיים בנגבשארת בוגרי מוסדהפעלת תוכנית מלגות מוטות תעסוקה לה. 

 שנתית להשמת סטודנטים -תכנית מלגות תלת תוכנית סטודנטים בונים עתיד: הפעלת

 בשנת הלימודים האחרונה שלהם במקומות תעסוקה בנגב.

  משרד, רכבת ישראל ועמותת עתידים.הקט משותף של פרוי –הכשרת הנדסאי רכבת 

  יות הלאומיות, האנרגיה פרויקט משותף של המשרד ומשרד התשת –הכשרת הנדסאי גז

 והמים. 

 תיירות

 .ת ממשלה למיצוב אילת כעיר ספורט בינלאומיתהחלט יישום .1

 .קידום תכנית תיירותית ומשיכת יזמים ומשקיעים למצפה רמון .2

 .קידום התיירות הבדואית .3

 .רמת חובב - באר שבע - קידום שביל אופניים .4

 חינוך

צוינות בחינוך, ע"פ מודל ב"ש, בעשר פיתוח והטמעת תכנית המ. הפעלת תכנית מצוינגב .1

 רשויות עירוניות בנגב.

 .הטמעת כיתות חכמות .2

  .נותקידום  מרכזי מצוי .3

 תדמית ומיתוג

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

 .קול קורא לתוכניות אסטרטגיות ומיתוג רשויות בנגב .2



 
 

 איכות חיים, תרבות, פנאי ובריאות

 .יר העתיקה בבאר שבע כמרכז בילוי ופנאיסיוע בקידום הע .1

 .דרוג והקמה של מוסדות תרבות וקהילה ביישובי הנגבסיוע בש .2

 .עידוד פעילות פרלמנט צעירי הנגב .3

 בריאות

הפעלת תוכנית "רפואנים לנגב" בשת"פ עם בי"ח סורוקה, הסוכנות היהודית, מפעל המשך  .1

 הפיס, אוניברסיטת בן גוריון. 

 .בית החולים סורוקה בבאר שבע - טןרקר לססיוע בהקמת מרכז הח .2

 פתרונות להגדלת מספר האחיות במגזר הבדואי.    .3

 קידום הקמת בית חולים שיקומי בנגב.  .4

 המגזר הבדואי

 . תוכנית המצוינות במגזר הבדואי .1

. מרכז ריאן -ט, חורה ובשגב שלום מרכזים לקידום תעסוקה במגזר הבדואי ברהליווי ה .2

ווי המרכז בפעילויות, פרויקטים ויוזמות שונות, בעיקר בפרויקטים של תמיכה תקציבית, ולי

 נשים כסוכנות שינוי בחברה. 

תוכנית בתחום הספורט והחינוך בישובים הבדואים: מנהיגות  4הפעלת  .מפעלות חינוך .3

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

  מצוינגב. .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 גף לפיתוח הגלילהא

 ייעוד האגף

 פועל לקידום התוכנית להקמת האוניברסיטה בגליל. •

 פועל לקידום תוכנית אסטרטגית לגליל. •

 פועל לקידום מעבר בסיסי צה"ל לגליל.  •

 פועל לחיזוק ההתיישבות בגליל. •

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

 ויות בגליל לקידום פרויקטים מקומיים. פועל מול ראשי הרש •

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  •

 הנוספים במשרד. הגורמים

 

 4102פעילות האגף בשנת 

 הפקולטה לרפואה בצפת

 והיא מהווה פרויקט לאומי מחולל שינוי. 2011הפקולטה לרפואה בצפת נחנכה באוקטובר 

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

 :תוצאות הקמת הפקולטה

ון שלוקחים חלק בתוכנית הלימודים ושדרוג שירותי הבריאות שדרוג בתי החולים בצפ .1

 בגליל.

אנשי סגל אשר רובם הגיעו מחו"ל )חלקם תושבים חוזרים( ומאזור  90-לפקולטה נקלטו כ .2

 מרכז הארץ ועברו להתגורר בגליל.

 עלייה בביקוש לנדל"ן בעיר צפת. .3

 פתיחת מפעלים חדשים בעיר.  .4

תקדם את איכות המחקר ותתמוך בפיתוח  רשות מחקר רפואית אשר משך הפעלתה .5

 הכלכלי של בתי החולים ופיתוח ההון האנושי.

 שדרוג בתי חולים

המשרד לפיתוח הנגב והגליל מסייע תקציבית לבתי החולים בגליל ברכישת ציוד ומכשור  (1

 כחלק מצמצום פערי הבריאות בין הפריפריה למרכז הארץ.

 גרעיני התיישבות

בפעילות בגרעיני ההתיישבות בגליל.  2014יל תמך בשנת המשרד לפיתוח הנגב והגל .1

 המשרד גם סייע במסגרת קולות קוראים לפעילות עשרות גרעיני התיישבות בגליל.

 חיזוק גרעיני התיישבות במרחב העירוני והכפרי .2

 הקמת גרעיני התיישבות חדשים. •

 עיבוי גרעיני התיישבות ותיקים. •



 
 

 סיוע לגרעינים במנעד רחב של חסמים. •

 מכרזי עמותות, יבילים ומרכזי קליטה. ,פתרונות דיורהפעלת  •

 גרעיני משפחות )באמצעות הרשות לפיתוח הגליל(ל סיוע  .3

קבוצות ל מסייעכחלק מהמאמץ לעודד ולתמוך בקבוצות מתיישבים בגליל המשרד  (א

  אלו באמצעות הרשות לפיתוח הגליל.

גרעינים אלו ביחד מונים  .ללגרעינים מערים ויישובים שונים בגלי סיוע כספי מוענק (ב

 מאות תושבים הנחשבים לאוכלוסייה חזקה התורמת רבות לקהילה המקומית. 

 כפרי סטודנטים

בהתאם להחלטת ממשלה, הוקמה ועדה בין משרדית בראשות מנכ"לית המשרד לפיתוח  .1

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

גורמים לחיזוק המעורבות החברתית של הסטודנטים לאזור בו הם גרים, , אלוכרמי

תורמים לחיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין הסטודנטים לבני הנוער בישוב, אשר בעזרת 

 אלה הראשונים, מקדמים ערכים כמו התנדבות, תרומה לקהילה ועזרה לזולת. 

יימים ופועל לקידום הקמת המשרד לפיתוח הנגב והגליל תומך בכפרי הסטודנטים הק .2

 כפר סטודנטים נוסף בצפת ולהרחבת כפרים קיימים. 

 סטודנטים בונים עתיד

לעידוד  15.12.2011-מיום ה 3965המשרד לפיתוח הנגב והגליל הוביל את החלטת הממשלה מס' 

 -השמת בוגרי תארים במקצועות הנמצאים במחסור בתעשייה באזורי עדיפות לאומית

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

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

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

שנים )שנת לימודים אחרונה + שנתיים נוספות(. מנגד,  3מתחייב 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

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

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

במהלך שנתם האחרונה ללימודיהם מבצעים התמחות הקשורה לתחום לימודיהם בארגונים 

 מגוונים בגליל.

 פורום מנהלי מנהלות אזורי תעשיה בגליל

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

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, 

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

 חינוך

פרויקט נרחב ומחולל שינוי בענף החינוך המתוקשב, בשיתוף ארגון  :כיתות חכמות (1

קדימה מדע. הכיתות כוללות לוחות אינטראקטיביים, אינטרנט, מחשב למורה, מקרן, 

מחשבים ניידים וערכות נוספות המאפשרות אינטראקציה בתהליך  32תוכנת הידברות, 



 
 

. הפרויקט נועד לפתח מודל שיעצים את הלמידה האינטראקטיבית ויחולל הלמידה

הוקמו עשרות כיתות חכמות  2014תמורה בתרבות הלמידה וההוראה בבתי הספר. בשנת 

 בגליל.

מטרת הפרויקט הינה למחשב את מערכות החינוך בפריפריה  :סיסמא לכל תלמיד (2

מאורח חייהם של התלמידים ולאפשר שימוש בטכנולוגיית המידע כחלק בלתי נפרד 

והמורים וליצירת קהילת חינוך ממוחשבת אחת. הפרויקט עתיד להוביל לצמצום הפערים 

 הטכנולוגיים הקיימים בין הגליל למרכז הארץ. 

נחנכו בגליל מרכזי מצוינות בערים צפת, נהריה ונצרת.  2012בשנת  :מרכזי מצוינות (3

ע של התלמידים. במרכזים לומדים המרכזים תורמים לצמצום הפער בהישגים וביד

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

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

 תלמידים. 2,000-חלק כ

 תעסוקה מקדמת רשות

 ,ההנהגה המקומית ברמת הציבורי יום לסדר קההתעסו 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 התושבים

 חממות תיירות

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

 לעסקים קטנים ובינוניים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 אגף הצעירים

 ייעוד האגף

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

משרדי הממשלה אגף צעירים. אגף הצעירים פועל במישורים מגוונים  הוקם לראשונה מבין כל

ם הדוקים עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מגזר שלישי, ימגזרי ובשיתופי פעולה בין

על מנת לקדם את אוכלוסיית הצעירים בנגב  ,פילנתרופיה, קרנות, מגזר עסקי, אקדמיה ומחקר

 ובגליל. 

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

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

 של מרכזי הצעירים.

  גיבוש תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית שבתחום אחריותו, בשיתוף ובתיאום משרדי

 כנית העבודה בהתאם לצורך.הממשלה הנוגעים בדבר, ועדכון תו

  .איגום משאבים ותקציבים ממספר מקורות 

  .ניהול שותפויות מאתגרות ברמה הארצית והמקומית 

 .בנייה והתוויות אסטרטגיה ומדיניות ממשלתית לטווח ארוך 

  בניית תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית בתחומי השכלה גבוהה, פיתוח קריירה ויזמות

 ות, דיור ותרבות עבור אוכלוסיית הצעירים ביישובי הנגב והגלילעסקית, קהילה והתיישב

 .עידוד הישארות צעירים בנגב ובגליל והגירת צעירים לנגב ולגליל 

  .קידום פרויקטים עבור אוכלוסיית הצעירים מול ראשי הרשויות 

 4102פעילות האגף בשנת 

 מרכזי הצעירים בנגב ובגליל -פרויקט הדגל  

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

, הינו תוכנית אסטרטגית, מחוללת שינוי מערכתי המבקשת לשים את 18-35לצעירים בגילאי 

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

שנים, ובתקופת  11-בגליל. מיזם "מרכזי צעירים" פועל כהצעירים ביישובים בהם הם בנגב ו

רשויות  35 -מרכזי צעירים בנגב ובגליל ב 29פעילותו צמח, גדל והתרחב בכל שנה. כיום, פועלים 

 מרכזים בנגב.  12-מרכזים בגליל ו 17מקומיות ואזוריות, מתוכם פועלים 

 :מטרות מרכזי הצעירים הן

 חברתי. -של צעירים, ללא קשר למוצאם ולמצבם הכלכליהבטחת מיצוי הפוטנציאל האישי  .1

 חיזוק הפריפריה של מדינת ישראל על ידי מתן הזדמנויות לצעירים להשתלב ולהצליח שם.  .2

הצבת נושא הצעירים על סדר היום המוניציפאלי והלאומי והבטחת מדיניות ומתן מענים  .3

 מערכתיים שהולמים אוכלוסייה זו.

 לצעירים בראשית דרכם במעבר מגילאי הנוער.  יצירת רצף טיפול ומענים .4

 

 



 
 

פעלו במרכזי הצעירים ארבעה תחומי ליבה: פיתוח קריירה ויזמות עסקית, השכלה  2014בשנת 

 גבוהה, מנהיגות ומעורבות חברתית, קליטת עלייה ותרבות ופנאי.

  פיתוח קריירה ויזמות עסקית"תחום " .2

רכזי צעירים, הנו עוגן משמעותי להישארות מבהפועל פיתוח קריירה ויזמות עסקית תחום 

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

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

ות טיפוח יזמת איכותיות והשממציאת פתרונות תעסוקה הולמים, ל יםפועל הצעירים

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

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

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

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

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

 השכלה גבוההתחום  .1

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

איים, הכוונתם וליווים הכנת הצעירים לקראת לימודיים אקדמשמים 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 

תוכנית להנגשת  תבמרכזי הצעירים פועלתכניות מלגות מוטות תעסוקה ותכניות התמחות. 

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

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

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

 .מיוחדים לצד טיפול באוכלוסיות בעלות צרכים

   הצמיחה הדמוגרפיתתחום  .0

המשרד לפיתוח הנגב והגליל רואה חשיבות רבה בעידוד ההתיישבות ליישובי הנגב והגליל. על 

כן, המשרד מינה בכל מרכז צעירים רכז צמיחה דמוגרפית, שתפקידו לסייע לרשות המקומית 

 ת המקומית.לקדם פעילויות ופרויקטים שנועדו לעודד את ההתיישבות בתחומי הרשו

 תרבות ופנאי  תחום  .4

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

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

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

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

תרבות פנאי וכבסיס לשותפות עם בעלי העסקים המקומיים כמהלך להרחבת המענים 

 לצעירים.

 מיעוטים

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

כמו כן, סמיע.  -וכסרא 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

 .סגה"בפ

 "שולחנות עגולים"

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

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

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

  .יוביל גם לעשייה ומכאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 המחלקה המשפטית

 :מכרזים .א

  דיגיטוב.–התקשוב מכרז לפרויקט בתחום  .1

 :התקשרויות .ב

 הארכת הסכם. –ג'וינט ישראל: מרכזי צעירים  .1

 הארכת הסכם. –מעבר צה"ל לנגב           

 .הארכת הסכם – מכרז ליועץ התיישבות .2

 .הסכמים 2הארכת  – ת פנאי וקהילהמכרז ליועץ עבור תוכני .3

 הארכת הסכם. –עמותת "אחריי"; "נוער מוביל שינוי"  .4

 הארכת הסכם. –דוד ושות' רואי חשבון -ע. בן .5

 הארכת הסכם. –גאודע בע"מ  .6

 הארכת הסכם. –פורסייט  –טריגר  .7

 הארכת הסכם. –קדימה מדע )מרכזי מצוינות(  .8

 הארכת הסכם. –קדימה מדע )כיתות חכמות(  .9

 . הארכת הסכםמרכז מידע נגב,  –ועת "אור" תנ .10

 .הארכת הסכם -רשות מחקר רפואית  –מיג"ל  .11

 .הארכת הסכם - פרויקט מצוינות במגזר הבדואי  –החברה למתנ"סים  .12

 :קולות קוראים .ג

 תקצוב מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות ברשויות המקומיות.קול קורא ל .1

 : פעילות שוטפת .ד

 ניגוד עניינים. יהסדרוהוכנו  דים חדשיםניגוד עניינים: נבדקו עוב .1

 חוות דעת לצורך נסיעות: הוכנו חוות דעת לנסיעותיהם של השר ועובדי המשרד.  .2

 משרדית לחוות הבודדים.-ליווי הוועדה הבין .3

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 רשימת בעלי התפקידים הבכירים במשרד

 מען במשרד טל' בעבודה שם  תפקיד

השר לפיתוח הנגב 

 והגליל

, 8רחוב שאול המלך  03-6955669 סילבן שלום

 64733תל אביב, 
, 8רחוב שאול המלך  03-6060700 סיגל שאלתיאל הלוי המנהלת הכללית 

 64733תל אביב, 
ראש אגף בכיר לפיתוח 

 הנגב

, 8רחוב שאול המלך  03-6060707 אדווה אשל רבינוביץ'

 64733תל אביב, 
ראש אגף בכיר לפיתוח 

 הגליל )בפועל(

, 8רחוב שאול המלך  03-6060773 טליה עומר

 64733תל אביב, 
תכנון בכיר מנהל אגף 

 מדיניות

, 8רחוב שאול המלך  03-6060705 דרור סורוקה

 64733תל אביב, 
, 8רחוב שאול המלך  03-6060779 גלית וידרמן צעירים ראש אגף

 64733תל אביב, 
, 8רחוב שאול המלך  03-6060716 אריאל כהאן היועץ המשפטי

 64733תל אביב, 
, 8רחוב שאול המלך  03-6060785 עמנואל מודריק חשב המשרד

 64733תל אביב, 
מנהל תחום פרויקטים 

 מרחביים

, 8רחוב שאול המלך  03-6060748 יניב שטרן

 64733תל אביב, 
, 8רחוב שאול המלך  03-6060746 נסרין שאמי מנהלת תחום מיעוטים

 64733תל אביב, 
 

 

 


