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דבר המנכ"ל  -חוק חופש המידע 2017
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל מציין בנקודה זו למעלה מעשור של פעילות .החל
משנת  2006כמשרד צעיר בתחילת דרכו עם היקפי פעילות מצומצמים ,למשרד משמעותי
ודומיננטי בעל היקפי פעילות משמעותיים מאוד.
המדיניות העיקרית של המשרד היא צמצום פערים בין הרשויות החלשות לחזקות ובין התושב
החזק לתושב החלש .שוויון הזדמנויות לכל אדם ,בכל מקום ובכל זמן .כל הפרויקטים וכל
התוכניות של המשרד מכוונות ליישום מדיניות זו .מדיניות זו היא פעילות רב גונית המתבטאת
במגוון רחב של עשייה ,החל ממוסדות ציבור ואירועי תרבות וכלה בתוכניות ליצירת מקומות
תעסוקה חדשים.
המשרד פעל בשנת  2017בצורה משמעותית בתחום התעסוקה .המשרד אישר הקמת כ50-
האבים בהם יושכרו עמדות למשתמשים בכ ₪ 500-לחודש .קרוב ל 10-מיזמים כלכליים
ברשויות המקומיות אושרו ויותר מ 10-חברות זכו למענקים עבור קליטת עובדים חדשים.
פורטל העסקים המקומי שפעל בהצלחה בנגב הורחב והחל לפעול גם בגליל.
בתחום החברתי-קהילתי המשרד הרחיב את התמיכה במרכזי הצעירים והוא תומך בכ50-
מרכזי צעירים .צעד נוסף בהקשר זה הוא הקמת  6מרכזי צעירים למגזר המיעוטים ו 6-מרכזי
צעירים למגזר החרדי .תוכנית תור הזהב לפיתוח מנהיגות והעצמת הגיל השלישי זוכה
להצלחה יתרה ותורחב משמעותית בשנת  .2018קרוב ל 100,000-ילדים זוכים לקייטנות
במחיר מסובסד ומספר זהה של בני נוער זוכים לשיעורי בגרות מתוקשבים מצולמים ללא עלות
כלשהי .הקמת  2מרכזי מידע ,האחד בנגב והשני בגליל ,נמצאים בתהליכי הקמה מתקדמים.
המשרד המשיך בשיפוץ ובניית מוסדות ציבור בהיקפים משמעותיים והרחיב את תמיכתו
בתחום אירועי התרבות למאות אירועי תרבות מדי שנה .המשרד אישר הקמה של קרוב ל-
 300מתקני שעשועים שצפויים לתת מענה למאות אלפי ילדים מדי יום .המשרד מפעיל תוכנית
מצוינות ב 11-רשויות מקומיות והקים  8מרכזי מצוינות ברשויות מקומיות אחרות .תוכנית
חונכויות לילדים ולבני נוער בפריפריה החברתית החלה לפעול וזוכה להצלחה רבה.
צמצום הפערים אפשרי .מדובר בתהליכים רב שנתיים ממושכים והאתגרים בדרך לכך רבים.
העצמת חיי התושבים המקומיים היא משימה חברתית ולאומית כאחת והיא המנחה את דרכי
במשרד .אני בטוח כי מדי שנה נוכל לראות כיצד התהליכים מתממשים ומקווה כי בשלב כלשהו
נפסיק לדבר על שוויון הזדמנויות וצמצום פערים ומנת חלקם של כלל תושבי המדינה הזו תהיה
זהה ,ללא תלות במקום מגוריהם.
דו"ח חופש המידע שלפניכם ,המוגש על פי חוק ,חושף בפני הקורא את עיקר פעילות המשרד
לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל לשנת  .2017דו"ח זה ממחיש לקורא את הפעילות הרבה של
המשרד ואת התוצאות החיוביות שיש לעשייה מרובה זו.
אריאל משעל
1

מדינת ישראל
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
חופש המידע

דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל לשנת 2017

על פי סעיף (5א) לחוק חופש המידע התשנ"ח 1998

דבר הממונה
אני מתכבד להגיש את הדו"ח השנתי על פעילות המשרד לשנת  2017ואת "דו"ח הממונה על
הפעלת חוק חופש המידע – התשנ"ח ."1998
הדו"ח כולל את תחומי האחריות של המשרד ,המבנה הארגוני ,רשימת בעלי התפקידים,
תקציב המשרד ועיקרי פעילות המשרד.

בברכה,

דרור סורוקה
הממונה על יישום חוק חופש המידע

בקשות לקבלת מידע שהוגשו לממונה
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התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב
והגליל
שם :דרור סורוקה
כתובת :רח' שאול המלך  ,8תל אביב
טלפון ,03-6060705 :פקס03-6958414 :
דואר אלקטרוניdrors@png.gov.il :
דואר להגשת בקשות על פי חוקHofesh.Meida-png@png.gov.il :

התקשרות עם מרכזת פניות ציבור במשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
שם :הילה פרוור
כתובת :רח' שאול המלך  ,8תל אביב
טלפון ,03-6060757 :פקס03-6958414 :
דואר אלקטרוניhilap@png.gov.il :

אודות המשרד


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



המשרד פועל באופן משמעותי בתחום הפיתוח הכלכלי ויצירת מקומות תעסוקה ,והיוזמות
השונות של המשרד מייצרות מדי שנה מאות מקומות תעסוקה חדשים .בשנת ,2017
לדוגמא ,אושרה הקמת קרוב ל 50-האבים.



המשרד הרחיב את פעילותו ביצירת מוקדי תרבות ופנאי וחיזוק אוכלוסיית הצעירים.
המשרד משפץ ובונה מאות מוסדות ציבור ,תומך במאות אירועי תרבות ,מקים מאות
מתקני שעשועים ועוד.



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



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



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



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



המשרד שם דגש על פרויקטים מחוללי שינוי דוגמת התוכנית לפיתוח הצפון והפעלת
התוכנית האסטרטגית למתן המענה האזרחי למעבר צה"ל לנגב.



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

פריסה גיאוגרפית
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ממוקם בתל אביב ובירושלים.
תל אביב :בניין המשרדים "בית אמות משפט" ,רחוב שאול המלך .8
ירושלים :כנפי נשרים .7
דרך התקשרות עם המשרד :תל אביב  ,03-6060700פקס  ,03-6958414 -ירושלים 072-
.3994518

לשכות השר לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל והמנהל הכללי של המשרד ממוקמות במשרדים
אלו.
נכון להיום אין למשרד מחוזות גיאוגרפיים ,וכל פעילותו מתבצעת מהמשרדים לעיל .כל עובדי
המשרד עובדים במשרדים אלו.

מטרות המשרד


סיוע לאוכלוסיות חלשות ומוחלשות.



תעסוקה :יצירת מקומות תעסוקה איכותיים.



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



תרבות פנאי :חיזוק מרכיבי תרבות הפנאי לרבות הקמת מוסדות תרבות ,מבני ציבור,
מתקני שעשועים ,תמיכה באירועי תרבות ועוד.



עידוד ההגירה החיובית וההתיישבות ביישובי הנגב והגליל.



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



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.



פרויקטים מחוללי שינוי :תוכנית הצפון ,מעבר בסיסי צה"ל לנגב ולגליל ,יישום החלטות
הממשלה לסיוע לנגב שהתקבלו לאחר מבצע "צוק איתן".

צמצום פערים חברתיים וכלכליים ויצירת שוויון הזדמנויות
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תקציב המשרד לשנת  - 2017בסיס
התקציב
מקורות



שכר.

19,723

אמרכלות.

10,404

תקנת פרויקטים לנגב ולגליל.

169,873

סה"כ תקציב בסיס.

200,000

התקציב לפני שינויים ,לרבות קיצוצים.

מספר

ביצוע מול תקציב מאושר לשנת 2017
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מצטבר
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קידום הנגב

293,372
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78.34

והגליל


התקציב באלפי .₪

תקציב המשרד לשנת 2017
בסיס תקציב המשרד לשנת  ,2017לרבות שכר ,אמרכלות ותוכנית עבודה
עמד על  ,₪ 200,000,000לפני קיצוצים ותוספות תקציביות בגין הפריפריה
החברתית והחלטות ממשלה.

תמיכות ,קרנות ומלגות


למשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל אין מבחני תמיכה.



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

תוכניות העבודה המרכזיות של המשרד לשנת 2017
 .1תעסוקה
 1.1סטודנטים "בונים עתיד"
מטרת התוכנית היא לקשר בין סטודנטים בשנתם האחרונה לתואר לבין מעסיקים באזור הנגב
והגליל ולגרום לבוגרי המכללות בנגב ובגליל להישאר ולהתגורר באזורים אלו במשך שנתיים
לאחר סיום לימודיהם וכך למשוך אוכלוסייה איכותית לאזורים אלו .הסטודנטים שישתתפו
בתוכנית יזכו למענקי קיום ,והמעסיקים יזכו להשתתפות בשכר .באופן זה הסטודנטים יצברו
ניסיון תעסוקתי חשוב ויישארו להתגורר באחד מיישובי הנגב והגליל .התוכנית החלה לפעול
במהלך שנת  .2016נכון להיום ,בתוכנית משתתפים כ 500-סטודנטים ועוד כ 30-מקומות
תעסוקה.
 1.2נוהל סיוע לחברות
המשרד פרסם בשנת  2017נוהל פומבי לחברות .במסגרת הנוהל ,המשרד הציע לחברות סיוע
תקציבי למימון היסעים ,הכשרות מקצועיות ,שיפוץ ובנייה והצטיידות .כל חברה התחייבה
בתמורה לסיוע התקציבי לקלוט לפחות  20עובדים נוספים לתקופה של  30חודשים לכל
הפחות .בסיומו של הליך אושר תקציב של כ 11-מיליון  ₪ל 14-חברות שונות .החברות
התחייבו ,במצטבר ,לקלוט כ 400-עובדים חדשים.
 1.3נוהל הקמת האבים – חללי תעסוקה
מתוך היכרות עם הצורך לסייע לעסקים קטנים ובעלי מקצועות חופשיים ,המשרד פרסם נוהל
לרשויות המקומיות המעוניינות להקים ולהפעיל חללי עבודה עירוניים – האבים .המטרה
המרכזית היא לייצר עמדות לעסקים קטנים ועצמאיים בשכירות חודשית נמוכה של כ₪ 500-
לחודש .לרשות השוכרים יעמדו שירותים מלאים ,לרבות שירותי מחשוב ,חדרי ישיבות,
תקשורת סגורה בין כל ההאבים ,שירותי תוכן ועוד .במסגרת הנוהל אושרה הקמה והפעלה
של  44האבים.

 1.4נוהל הקמת האבים – חללי תעסוקה
מתוך היכרות עם הצורך לסייע לעסקים קטנים ובעלי מקצועות חופשיים ,המשרד פרסם נוהל
לרשויות המקומיות המעוניינות להקים ולהפעיל חללי עבודה עירוניים – האבים .המטרה
המרכזית היא לייצר עמדות לעסקים קטנים ועצמאיים בשכירות חודשית נמוכה של כ₪ 500-
לחודש .לרשות השוכרים יעמדו שירותים מלאים ,לרבות שירותי מחשוב ,חדרי ישיבות,
תקשורת סגורה בין כל ההאבים ,שירותי תוכן ועוד .במסגרת הנוהל אושרה הקמה והפעלה
של  44האבים.
 1.5פורטל ביזנגב וביזבגליל
פורטל ביזבנגב הינו חלק ממיזם יה"ב  -מוסדות העוגן ,אשר פועל ללא מטרת רווח ,בהובלת
המשרד באמצעות הרשות לפיתוח הנגב ,ובשיתוף הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד
הכלכלה ,עמותת אג'יק מכון הנגב ושותפים רבים נוספים .המיזם שם לו למטרה למנף את
תקציבי הרכש של המוסדות המרכזיים בנגב לטובת גידול בפעילות הכלכלית -עסקית בקרב
העסקים המקומיים ,ומתוך כך פועל ליצירת חיבורים ושיתופי פעולה מתמשכים בין העסקים
המקומיים להזדמנויות העסקיות באמצעים שונים .פורטל ביזבנגב הינו מהלך אחד מתוך מספר
אמצעים לקידום העסקים .בשנת  2017החל לפעול פורטל מקביל גם בגליל ,ביזבגליל ,שמהות
ואופן הפעלתו זהים לביזבנגב.

 .2חינוך
 2.1סבסוד קייטנות
הקייטנות הן השלמה למפעל החינוך המתנהל במוסדות החינוך במהלך שנת הלימודים
הסדירה .הקייטנות נערכות בחופשת הקיץ ,בדרך כלל במחזורים של שבועיים עד שלושה
שבועות ולעתים אף חודש שלם ,והן פועלות משעות הבוקר עד שעות הצהריים או אחר
הצהריים .לקייטנות יש חשיבות מנקודת המבט של סיוע להורים עובדים ,שכן הן מצמצמות
את הפער בין זמני הפעילות של מערכת החינוך ובין זמני העבודה של ההורים .עלויות
הקייטנות גבוהות מאוד ומהוות נטל כלכלי משמעותי על ההורים .כמו כן ,הורים רבים לא
רושמים את ילדיהם לקייטנות לאור עלויות אלה .המשרד סבסד בשנת  2017את עלות
הקייטנות לכ 100,000-ילדים בגילאי הגן .הסבסוד היה  ₪ 300לכל ילד ו ₪ 600-לילד שאחד
מהוריו מוכר על ידי מחלקת הרווחה.
 2.2הפעלת 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
מצוינות אישית וחברתית .התוכנית מיועדת לבני נוער בעלי כישורים ,פוטנציאל ומוטיבציה
למצוינות ,בתחו מי 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 .בשנת  2016פעלו  5מרכזי מצוינות.
המשרד החל בהקמת  3מרכזי מצוינות חדשים באשכולות בגליל .המרכזי יחלו לפעול במהלך
שנת .2018
 2.3מצוינגב
המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב ,בשיתוף משרד האוצר ,החליטו להרחיב
את תוכנית מרכזי המצוינות ,הפועלת בבאר שבע ,לכלל מרחב הנגב ,זאת ,במטרה לפתח את
תחום המצוינות בנגב ולחשוף את התלמידים לתחומי דעת שונים שיסייעו להם לאתר את
תחומי המצוינות שלהם .התכנית תביא בטווח הארוך ,לעלייה באחוזי הגיוס לצה"ל ,להעלאת
שיעורי הבגרויות ושיעור הכניסה לאקדמיה .זאת ייעשה לצד מיתוג הנגב כמוביל בחינוך וככזה
המאפשר לתלמידים להעמיק התחום המצוינות שלהם ,גם במסגרות הבלתי פורמליות.
תכניות המצוינות פותחו על פי מודל המצוינות שפותח ומופעל בעיר בבאר שבע ,ופועלות
כרשת המספקת הזדמנויות לחשיפה ,העמקה וחקר במגוון תחומים ,ע"פ מודל רנזולי הנשען
על שלושה מעגלים :חשיפה – העמקה  -חקר .התוכניות מתבססות על תחומים ומוקדי ידע
וחוזק הקיימים ברשויות .מרכזי המצוינות פועלים כרשת המזמנת הזדמנויות לחשיפה ,העמקה
וחקר עד לרמת מומחה במגוון תחומי דעת :אומנות ,תיאטרון ,מוסיקה ,מחשבים ,מדעים,
תרבות ,ספורט ,תעשיה ,אקדמיה ,מסחר ועוד ,בחינוך הפורמלי והמשלים ,מתוך ראיית
השלם .התוכנית מופעלת ב 13-רשויות מקומיות בנגב בהשתתפות עשרות אלפי ילדים ובני
נוער.

 2.4מיזם מתוקשב לבגרויות
מיזם הלימודים האינטרנטי  yschoolמציע ספריית שיעורים מצולמים לתלמידים המתכוננים
לבחינות בגרות .האתר מתבסס על שיעורי וידיאו קצרים ,ממוקדים שהצפייה בהם יעילה מאוד
מבחינה לימודית ,ומאפשרת קליטה אפקטיבית יותר של החומר לעומת לימוד אותו נושא
בכיתה ,בסביבה הרועשת וגדושת ההפרעות .הספרייה מכילה אלפי סרטונים בכל נושאי
הלימוד בתיכון ולקראת מבחני הבגרות .כל סרטון מתמקד בנושא לימודי נקודתי ,והוא נמשך
כעשר דקות .את השיעורים המצולמים מעבירים מורים מנוסים במיוחד ,כשהם נעזרים ב"לוח
כיתה" דיגיטלי ,מתוחכם ואפקטיבי .המשרד רכש שמות משתמש וסיסמאות והקצה אותם ללא

תמורה כלשהי לכ 90,000-תלמידים בעשרות רשויות מקומיות בנגב ,בגליל ובפריפריה
החברתית.

 .3תרבות וספורט
 3.1מוסדות ציבור
המשרד תומך בהקמת ובשיפוץ 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 .בשנת 2017
המשרד פרסם מספר קולות קוראים לרשויות המקומיות לתמיכה בבניית ושיפוץ מוסדות ציבור.
המשרד הקצה קרוב ל 100-מיליון  ₪בתמיכה בבניית ובשיפוץ מאות מוסדות ציבור במצטבר.
 3.2אירועי תרבות
קיום ותמיכה באירועי תרבות ופסטיבלים המהווים מוקדי משיכה .המשרד תומך בקיום אירועי
תרבות ופסטיבלים ייחודיים בפריפריה החברתית ,בנגב ובגליל ,המושכים מבקרים רבים
מרחבי הארץ .מאות אירועי תרבות ופסטיבלים זוכים לתמיכה כספית על ידי המשרד .בשנת
 2017פורסמו על ידי המשרד  2נהלים לתמיכה באירועי תרבות .במסגרת הנהלים נתמכו
אירועי תרבות בפריפריה החברתית ,שיתופי פעולה תרבותיים בין רשויות מקומיות ,יוזמות
תרבות ,אירועי תרבות לבעלי מוגבלויות ואירועי תרבות ייעודיים לאוכלוסיות המיעוטים,
החרדים והעולים החדשים .המשרד הקצה קרוב ל 20-מיליון  ₪בשנת  2017לתמיכה במאות
אירועי תרבות שונים.
 3.3התוכנית להקמת מתקני שעשועים
במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים  2017ו ,2018-ומתוך מטרה לעודד חיי פנאי
וקהילה ,בריאות ואיכות חיים ,המשרד קיבל החלטה לפעול להקמת עשרות מתחמים עם
מתקני משחקים בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית.
המשרד פרסם בשנת  2017מכרז פומבי בו נבחרו  3חברות .במסגרת המכרז נקבע כי יוקמו
 6דגמים שונים של מתקני שעשועים ברשויות המקומיות השונות .בסופו של ההליך יוקמו מאות
מתקני שעשועים חדשים ברחבי הנגב ,הגליל והפריפריה החברתית שיספקו מענה לשעות
הפנאי למאות אלפי ילדים ולהוריהם.

 .4חברה וקהילה
 4.1טיפוח אוכלוסיית הצעירים  -מרכזי הצעירים
אוכלוסיית הצעירים בנגב ובגליל היא אוכלוסייה מחוללת שינוי אשר בכוחה לחולל שינוי ,לבסס
את הנגב והגליל ולשנות את פניהם ברמה הכלכלית ,הקהילתית והתרבותית .המשרד פועל
להקמת ופיתוח מסגרות מתאימות ,שירותים ותוכניות פעולה לטיפול ,ייזום ,תקצוב ,עשייה,
שירותים והקצאות ,בתחום הצעירים .פרויקט הדגל בהקשר זה הוא פרויקט מרכזי הצעירים.
תחומי הליבה של מרכזי הצעירים מגוונים ונוגעים במגוון תחומי חיים :תעסוקה ,השכלה
והכשרה ,יזמות עסקית ,מלגות ,דיור ,תרבות פנאי ופיתוח מנהיגות צעירה ומעורבות חברתית.
במרכזי הצעירים מבקרים אלפי צעירים במהלך השנה ,וזוכים לשירותים בתחומי התעסוקה
(הצעות עבודה) ,הדיור (דירות להשכרה) ,מלגות ,מגוון רחב של קורסים ,פעילויות תרבות
(הופעות למיניהן) .עד לנקודת זמן זו פועלים בנגב ובגליל  37מרכזי צעירים ב 43-רשויות
מקומיות.

 4.2צומחים יחד  -חונכויות
אגף הפריפריה החברתית פעל להוספת מסגרות חינוכיות משלימות מחוץ לשעות ביה"ס
הפורמליות .המטרה היא לצמצם פערים ולטפח מצוינות בקרב התלמידים באזורי הפריפריה
החברתית .החניכה מיועדת לתלמידי כיתות א'-י"ב.
סוגי החונכות:


חונכות פרטנית  -מפגשים שבועיים בין חניך וחונך.



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



חונכות רגשית (במקרי קצה)  -מפגשים שבועיים בין חניך למטפל רגשי מוסמך.

 4.3תור הזהב
המשרד יזם מהלך חדשני של פעילות עבור הגיל השלישי ביישובי הפריפריה החברתית אשר
נמצאים במצב סוציו אקונומי נמוך .הפרויקט מתקיים ב 40 -יישובים .שלב א' של הפעילות כולל
שלושה קורסים בני  30שעות אקדמיות כל אחד ,אשר מטרתם להכשיר תושבים ,בני הדור
השלישי ,להיות מנהיגי העתיד בקהילה בה הם חיים ,להניע את הקהל לפעולה ,להדריך סיורים
ביישובים ולסייע להנהיג את הקהל המקומי לצרוך פעילות תרבות ומורשת שתתקיים ביישובם.
הקורס כולל שפע של פעילויות תרבות ,סיורי מורשת שיתקיימו בכל אחד מ40-
היישובים .בתום הקורס כל נציג מוביל ביישובו פעילות מגוונת של סיורים ,תרבות ומורשת.

 4.4נטועים גאווה מקומית
תכנית נטועים גאווה מקומית ,הינה תכנית דו שנתית המתקיימת על בסיס יישובי בשותפות
גורמים בני מקום .המטרה היא להכשיר סטודנטים צעירים בני מקום כמובילים לשינוי חברתי,
הפועלים לטיפול עתודת מנהיגות של בני נוער בקהילתם .במסגרת המיזם המשותף

הסטודנטים משתתפים בתכנית המעצבת זהות אישית והזדהות מקומית והמפתחת כישורי
מנהיגות ,יוזמה ונטילת אחריות .התכנית פתוחה בפני כל סטודנט בן מקום ,שיימצא מתאים
לאחר תהליך מיון.

 4.5מרכזי מיצוי זכויות
הפרויקט כולל הקמה והפעלה של  8מרכזים ברשויות בנגב ,בגליל ובקרב ערי הפריפריה
החברתית ו 2-מרכזי זכויות ניידים וממותגים .המרכזים יציעו סיוע במידע על זכויות
ומימושן לתושבי העיר והאזור ,וכן ייעוץ משפטי – בתחומי הדיור ,צרכנות ,ביטוח לאומי,
תעסוקה זכויות עובדים ועוד .בין הנושאים שיטופלו במרכזי מיצוי הזכויות :טיפול בזכויות
בתחומי הדיור – משכנתאות ,דיור ציבורי ,סיוע בשכ"ד מניעת ניתוקי חשמל ומים ,מו"מ מול
מוסדות להשגת פריסת חובות ,סיוע בהגשת תביעות קטנות ,שיקום כלכלי ותכנון תקציב
המשפחה .בנוסף ,יטפלו המרכזים התמקדות ייחודיים :סיוע לניצולי שואה ,שילוב אזרחים
ותיקים בקרב המתנדבים וקיום הרצאות וסדנאות בתחומי התנהלות כלכלית נכונה.

תוכנית הצפון
בתחילת שנת  2017הוצגה תוכנית הצפון .במסגרת התוכנית ,הוקצו תקציבים נרחבים לפיתוח
התשתיות ,עידוד התעשייה והתעסוקה ,שדרוג מערכת הרפואה הציבורית ,חיזוק השלטון
המקומי והעלאת רמת החינוך וההשכלה הגבוהה .במסגרת התוכנית אף תיבחן העתקת חלק
ממחנות צה"ל לצפון.
לפי התוכנית ,בנושא עידוד ההשקעות והפיתוח הכלכלי תתבצע השקעה בהיקף של  600מיליון
שקל במשיכת חברות כלכליות להעתיק את מקום מושבן לצפון ,הקצאת מענקים להגדלת
הפריון בתעשייה ובמסחר ,הקצאת תקציב ייעודי לתמיכה בעסקים קטנים ובינוניים וכן יינתנו
מענקים לעידוד התיירות .בנוסף ,יוקצו כ־ 12מיליארד שקל שיושקעו בתשתיות ובכבישים,
תוקם רכבת קלה בין חיפה לנצרת ,יוארכו קווי המטרונית מחיפה לערים הסמוכות ועוד.כמו כן,
מיליארד שקל יושקעו בצמצום הפערים בחינוך :יוגדלו שעות ההוראה במחוז הצפון ,יוגדלו
תקציבי בינוי בתי הספר והמוסדות להשכלה גבוהה ויוגדלו מכסות הסטודנטים במוסדות
אקדמיים במחוז הצפון .לתחום הרפואה תוקצה תוספת של  930מיליון שקל לצורך הרחבת
בתי חולים ,פתיחת מחלקות חדשות ,קיצור תורים ותוספת של מכשירי הדמיה .כמו כן ,יוקמו
במסגרת ההחלטה מספר צוותי עבודה לקידום צעדים אסטרטגיים כמו העתקת מחנות צה"ל,
בחינת העתקת חברות ממשלתיות בעלות אופי טכנולוגי ,העתקת מכון וולקני ועוד.
המשרד קיבל אחריות ישירה על  3פרויקטים:
 .1הרחבת מכללות להוראה :במסגרת ההליך שהתקיים ,נקבע כי תתבצע הרחבה של
המכללה להוראה באוהלו כחלק מתהליך איחוד חוגי ההוראה בין המכללה לבין מכללת
תל-חי.

 .2הקמת  2מרכזי שיקום תעסוקתי שיוקמו באשכול גליל מזרחי ובמועצה האזורית מעלה
יוסף.
 .3אישור תוכנית בהיקף של  20מיליון  ₪ל 12-רשויות מקומיות לפיתוח תוכניות ופרויקטים
להתמודדות עם הגירה שלילית.

רשימת החלטות ממשלה במעורבות המשרד בשנת 2017
תוכנית סיוע לעוטף עזה – החלטת ממשלה מספר  2017מיום 21/09/2014

הפרויקט

התקציב

העצמה קהילתית.

.₪ 2,440,000

סה"כ.

.₪ 2,440,000

העצמת ישובים דרוזים וצ'רקסים – החלטה מספר  959מיום ה10/1/2016-

הפרויקט

התקציב

שילוט רשויות.

.₪ 1,250,000

מבני ציבור.

.₪ 2,500,000

פעילויות תרבות וחינוך.

.₪ 500,000

סה"כ.

.₪ 4,250,000

תוכנית רב שנתית לחיזוק קצרין – החלטת הממשלה  1739מיום 22/6/2014

הפרויקט

התקציב

תוכנית מיתוג ושיווק.

.₪ 1,000,000

הפעלת קהילת סטודנטים.

.₪ 250,000

סה"כ.

.₪ 1,250,000

בריכה שיקומית מבואות חרמון  -החלטת ממשלה 7/7/2016 1628

הפרויקט

התקציב

בריכה שיקומית.

.₪ 1,000,000

סה"כ.

.₪ 1,000,000

פיתוח והעצמת חצור  -החלטת ממשלה 16/6/2016 1532

הפרויקט

התקציב

פיתוח והעצמת חצור.

.₪ 1,500,000

סה"כ.

.₪ 1,500,000

תגבור פעילות ממשלתית ברמת הגולן  -החלטת ממשלה 17/4/2016 1419

הפרויקט

התקציב

מיתוג ההתיישבות בגולן.

.₪ 1,000,000

סה"כ.

.₪ 1,000,000

תוכנית הצפון – החלטת ממשלה  2262מיום ה8/1/2017-

הפרויקט

התקציב

הפעלת פרויקטים במשרד.

.₪ 8,000,000

רשויות בעלות מאזן הגירה שלילי.

.₪ 20,000,000

מרכז שיקום תעסוקתי שני.

.₪ 16,000,000

סה"כ.

.₪ 44,000,000

פיתוח ושיקום תשתיות ביישובים מוחלשים בהתיישבות הכפרית בנגב ,בגליל
ובפריפריה החברתית החלטת ממשלה  2968מיום ה10/8/2017-

הפרויקט

התקציב

שיקום תשתיות

.₪ 5,000,000

סה"כ.

.₪ 5,000,000

תוכנית לעידוד תיירות בנתיבי ההיסטוריה ,הדת והמורשת באזורי עדיפות
לאומית החלטת ממשלה  773מיום ה.26/11/2015-

הפרויקט

התקציב

נתיבי דה"ת.

.₪ 2,650,000

סה"כ.

.₪ 2,650,000

החלטות ממשלה וסיכומים  -הפעלה על ידי משרדי ממשלה אחרים
המשרד
התקציב
הפרויקט
המבצע
הקמת הגנזך בערד .החלטת ממשלה
25/3/12 4473

משרד ראש

₪ 5,000,000

הממשלה

.2013-2019
הפעלת תוכנית הצפון.

משרד הפנים

₪ 14,750,000

חצור שוק הקארדו החלטת ממשלה

משרד הפנים

₪ 1,500,000

.2015-2017 22/6/14 1741
תוכניות אסטרטגיות רשויות מקומיות.

משרד הפנים

₪ 250,000

סיכום בין משרדי.
תוכנית רב שנתית לחיזוק קצרין.

משרד הפנים

₪ 250,000

החלטת ממשלה .22/6/2014 1739
.2015-2019
מרכזי חוסן עוטף עזה .החלטת

משרד הבריאות

₪ 1,000,000

ממשלה .11/12/2016 2156
חוקרים והצטיידות מתחם הקבע.

ות"ת

₪ 5,150,000

החלטת ממשלה .13/6/2016 1531
אירועי המכביה .החלטת ממשלה 831

משרד התרבות

.13/12/2015

והספורט

₪ 750,000

שדרוג תשתיות ,שיפוץ ,שימור

משרד הדתות

₪ 4,750,000

והנגשה לציון קבר התנא ר' יונתן בן
עוזיאל בעמוקה ,קבר רבי עקיבא
והרמח"ל בטבריה  -החלטה
מספר  2318של הממשלה מיום
22.01.2017
תכנון רכבל נצרת עלית החלטת

משרד התיירות

₪ 400,000

ממשלה  3016מיום ה.3/9/2017-
סה"כ

₪ 33,400,000

תאגידים שהמשרד אחראי על תחום פעילותם
הרשות לפיתוח הגליל
רקע כללי
הרשות לפיתוח הגליל הוקמה בשנת  1993עפ"י חוק הרשות לפיתוח הגליל .תפקידי הרשות
הוגדרו בחוק כדלקמן:
 .1ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל.
 .2להכין תכניות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל.
 .3לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הגליל.
 .4לתאם בין משרדי הממשלה ,הרשויות והגופים העושים לפיתוח הגליל.
 .5ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות ,לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים
ומדעיים-טכנולוגיים בגליל.
 .6לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים ומדעיים-טכנולוגיים בגליל,
לרבות להליכים הדרושים לעניין זה לפי כל דין.
 .7לפעול למען ריכוז מושבם בגליל של הנהלות גופים ,ובעיקר יחידות ממשלתיות וחברות
ממשלתיות.
 .8ליזום פעילות ליישוב הגליל ולהגברת יכולת קליטת העלייה בו.
הרשות לפיתוח הנגב מורכבת ממועצה מנהלת בת כ 150-חברים אשר בה חברים כל ראשי
הרשויות בנגב ,מנהלי משרדי הממשלה ,נציגי שרים ,נציגי האוניברסיטה ובית החולים ,נציגי
לשכות המסחר והתאחדות התעשיינים .בראשות המועצה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה.
המועצה ממנה באישור השר מנהל לרשות .עניני הרשות מנוהלים בידי מינהלה מבין חברי
המועצה .המנהלה מונה  18חברים ובראשה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה.
עד לשנת  ,2005השרים הממונים על יישום החוק היו שר הכלכלה והתכנון ושר האוצר.
במסגרת החלטת הממשלה מספר  3024של הממשלה מיום ה 10/1/2005-נקבע כי הרשות
לפיתוח הגליל תועבר לאחריות המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.

תקציב הרשות
על פי החוק ,הממשלה מחויבת להקצות מדי שנה לרשות סכומים להשתתפות בפעולות פיתוח
הנגב ובהוצאות הרשות .הלכה למעשה ,עד לשנת  ,2005תחת משרד הכלכלה והתכנון ומשרד
התשתיות הלאומיות ,תקציב הרשות לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל היה כ 1.5-מיליון .₪
התקציב יועד להוצאות השכר והמנהלה של הרשות בלבד ,ולרשות לא הועמד תקציב לפעילות
אופרטיבית כלשהי.
החל משנת  2005חל גידול הדרגתי בתקציב הרשות לפיתוח הגליל .בשנת  2005תקציב
הרשות הועלה לכ 4-מיליון  .₪בשנים  2007-2008תקציב הרשות הועלה לכ 8-מיליון  .₪החל
משנת  2009תקציב הרשות הועלה ל 10-12 -מיליון  ₪בבסיס .לרשות מוקצים עוד תקציבים

תוספתיים מהמשרד בהתאם לפרויקטים נקודתיים .למעלה מ 90%-מתקציב הרשות ממומן
ממקורות המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל .תקציב המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב
והגליל מאפשר לרשות לתפקד כגוף אופרטיבי .המשרד הקצה לרשות בשנת  ,2017כ40-
מיליון .₪

הרשות לפיתוח הנגב
רקע כללי

הרשות לפיתוח הנגב הוקמה בשנת  1991עפ"י חוק הרשות לפיתוח הנגב .תפקידי הרשות
הוגדרו בחוק כדלקמן:
 .1ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב.
 .2להכין תכניות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב.
 .3לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הנגב.
 .4לתאם בין משרדי הממשלה ,הרשויות והגופים העושים לפיתוח הנגב.
 .5ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות ,לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים
בנגב.
 .6לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים וחברתיים בנגב לרבות
להליכים הדרושים לעניין זה לפי כל דין.
 .7לפעול למען ריכוז מושבם בנגב של הנהלות גופים ,יחידות ממשלתיות וחברות ממשלתיות
הפועלים בעיקר בנגב.
 .8ליזום פעילות ליישוב הנגב ולהגברת יכולת קליטת העלייה בו.
הרשות לפיתוח הנגב מורכבת ממועצה מנהלת בת  61חברים אשר בה חברים כל ראשי
הרשויות בנגב ,מנהלי משרדי הממשלה ,נציגי שרים ,נציגי האוניברסיטה ובית החולים ,נציגי
לשכות המסחר והתאחדות התעשיינים .בראשות המועצה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה.
המועצה ממנה באישור השר מנהל לרשות .עניני הרשות מנוהלים בידי מינהלה מבין חברי
המועצה .המנהלה מונה  19חברים ובראשה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה.
עד לשנת  ,2005השרים הממונים על יישום החוק היו שר הכלכלה והתכנון ושר האוצר.
במסגרת החלטת הממשלה מספר  3024של הממשלה מיום ה 10/1/2005-נקבע כי הרשות
לפיתוח הנגב תועבר לאחריות המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.
תקציב הרשות

על פי החוק ,הממשלה מחויבת להקצות מדי שנה לרשות סכומים להשתתפות בפעולות פיתוח
הנגב ובהוצאות הרשות .הלכה למעשה ,עד לשנת  ,2005תחת משרד הכלכלה והתכנון ומשרד
התשתיות הלאומיות ,תקציב הרשות לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל היה כ 1.5-מיליון .₪
התקציב יועד להוצאות השכר והמנהלה של הרשות בלבד ,ולרשות לא הועמד תקציב לפעילות
אופרטיבית כלשהי.

החל משנת  2005חל גידול הדרגתי בתקציב הרשות לפיתוח הנגב .בשנת  2005תקציב
הרשות הועלה לכ 4-מיליון  .₪בשנים  2007-2008תקציב הרשות הועלה לכ 8-מיליון  .₪החל
משנת  2009תקציב הרשות הועלה ל 10-12 -מיליון  ₪בבסיס .לרשות מוקצים עוד תקציבים
תוספתיים מהמשרד בהתאם לפרויקטים נקודתיים .למעלה מ 90%-מתקציב הרשות ממומן
ממקורות המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל .תקציב המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב
והגליל מאפשר לרשות לתפקד כגוף אופרטיבי .המשרד הקצה לרשות בשנת  ,2017כ30-
מיליון .₪

האגף לפיתוח הנגב והגליל
מטרות האגף  -נגב


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



פועל לשינוי התודעה ותדמית הנגב.



פועל לחיזוק ההתיישבות בנגב.



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



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



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



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



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

פעילות האגף בשנת 2017
החלטת הממשלה 2017
 .1הפעלת תוכניות לחיזוק החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה.
 .2גיבוש תוכנית אסטרטגית חדשה ליישובי העוטף.
החלטת הממשלה 2025
 .1הפעלת תוכניות לחיזוק חיי התרבות והפנאי ובניית מוסדות תרבות ופנאי בנגב.
 .2סיוע לעסקים קטנים ובינוניים.
 .3הפעלת תוכנית פנאי וקהילה.
התיישבות
 .1מרכז מידע .מעורבות בהפעלת מרכז מידע ושירותים להתיישבות בנגב ככלי מרכזי לחיזוק
תדמית הנגב ,ריכוז וניהול מאגרי המידע להתיישבות בנגב.

 .2עידוד התיישבות צעירים וחיזוק העיר העתיקה בבאר שבע – המשך הפעלת תוכנית
ייחודית לסיוע בשכ"ד לסטודנטים בעיר העתיקה ב"ש.
 .3חיזוק הרשויות המקומיות  -זיהוי צרכים ומינוף תוכניות לקידום הרשויות המקומיות.
 .4הוועדה הבין-משרדית לחוות הבודדים.


קידום בדיקת היתכנות תכנונית ומיפוי החוות.



קביעת תנאי סף לחוות חדשות.



תיקון חוק הרשות לפיתוח הנגב.

תעסוקה ופיתוח כלכלי
 .1סיוע לפארקי תעשייה בנגב.


סיוע במהלכי גיוס מאומצים.



הסרת חסמים ביורוקרטיים ותכנוניים.

 .2השארת בוגרי מוסדות ההשכלה בנגב.


הפעלת תוכנית מלגות מוטות תעסוקה להשארת בוגרי מוסדות אקדמאיים בנגב.



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

תיירות
 .1הפעלת תכנית תיירותית ומשיכת יזמים ומשקיעים למצפה רמון.
 .2קידום התיירות הבדואית.
חינוך
 .1הפעלת תכנית מצוינגב .פיתוח והטמעת תכנית המצוינות בחינוך ,ע"פ מודל ב"ש ,ב13-
רשויות עירוניות בנגב.
 .2קידום מרכזי מצוינות.
תדמית ומיתוג
 .1קמפיין נגב -סרטוני דקה לשמונה ,קמפיין תיירות וכד'.
 .2קול קורא לתוכניות אסטרטגיות ומיתוג רשויות בנגב.
איכות חיים ,תרבות ,פנאי ובריאות
.1

סיוע בקידום העיר העתיקה בבאר שבע כמרכז בילוי ופנאי.

.2

סיוע בשדרוג והקמה של מוסדות תרבות וקהילה ביישובי הנגב.

.3

עידוד פעילות פרלמנט צעירי הנגב.

בריאות
 .1המשך הפעלת תוכנית "רפואנים לנגב" בשת"פ עם בי"ח סורוקה ,הסוכנות היהודית,
מפעל הפיס ,אוניברסיטת בן גוריון.
 .2פתרונות להגדלת מספר האחיות במגזר הבדואי.

 .3אישור החלטת ממשלה להקמת בית חולים שיקומי בנגב.
המגזר הבדואי
 .1תוכנית המצוינות במגזר הבדואי.
 .2קידום תיירות בדואית.
 .3פעילויות תומכות תעסוקה באמצעות היסעים כאמצעי לעידוד תעסוקה.

מטרות האגף  -גליל
•

יישום תוכנית הצפון.

•

קידום תכנון ובניית מבנה הקבע של בית הספר לרפואה בצפת.

•

קידום מעבר בסיסי צה"ל לגליל.

•

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 2017
תוכנית הצפון
האגף סייע לקידום ואישור החלטת הממשלה שהתקבלה בתחילת שנת  .2017באחריות האגף
הפעלת  3תוכניות ממסגרת ההחלטה :הרחבת מכללות להוראה ,הקמת מרכזי שיקום
תעסוקתי ותוכנית להתמודדות עם הגירה שלילית ב 12-רשויות מקומיות בגליל.
הפקולטה לרפואה בצפת
הפקולטה לרפואה בצפת נחנכה באוקטובר  2011והיא מהווה פרויקט לאומי מחולל שינוי.
הפקולטה הינה המוסד האקדמי החמישי בישראל המלמד רפואה והיא הראשונה שנחנכת
בגליל .המשרד חתם על הסכם עם אוניברסיטת בר אילן בשנת  2017לתכנון הקמת מתחם
הקבע של הפקולטה לרפואה בצפת.
תוצאות הקמת הפקולטה:
 .1שדרוג בתי החולים בצפון שלוקחים חלק בתוכנית הלימודים ושדרוג שירותי הבריאות
בגליל.
 .2לפקולטה נקלטו כ 90-אנשי סגל אשר רובם הגיעו מחו"ל (חלקם תושבים חוזרים)
ומאזור מרכז הארץ ועברו להתגורר בגליל.
 .3עלייה בביקוש לנדל"ן בעיר צפת.

 .4פתיחת מפעלים חדשים בעיר.
 .5המשך הפעלת רשות מחקר רפואית אשר תקדם את איכות המחקר ותתמוך בפיתוח
הכלכלי של בתי החולים ופיתוח ההון האנושי.
שדרוג בתי חולים
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל מסייע תקציבית לבתי החולים בגליל ברכישת ציוד
ומכשור כחלק מצמצום פערי הבריאות בין הפריפריה למרכז הארץ.
קרן מחקרים
המשרד הקים מינהלת ובאמצעותה מפרסם קול קורא לתמיכה במחקרים רפואיים המיועדים
לרופאים בבתי החולים בגליל.
סטודנטים בונים עתיד
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל הוביל את החלטת הממשלה מס'  3965מיום ה-
 15.12.2011לעידוד 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 הגליל במשך שנתיים לאחר סיום לימודיהם וכך למשוך אוכלוסייה איכותית
לאזור .המעסיק מתחייב להעסיק את הסטודנט במשך  3שנים (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
במטרה להשאיר את הסטודנטים הלומדים במכללות הגליל באזור לאחר סיום לימודיהם,
מעניק המשרד לפיתוח הפריפריה ,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
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 ,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.
רשות מקדמת תעסוקה
מטרת הפרויקט היא להעלות את נושא התעסוקה לסדר יום הציבורי ברמת ההנהגה המקומית,
ובכך להגדיל את מספר תושבי הרשות המקומית העובדים לאורך זמן בפריפריה .הפרויקט
מתבצע על ידי הגברת הנגישות ומידע לתושבים בתחום התעסוקה ,הגדלת סיכוי השתלבות
התושבים בעבודה ע"י פיתוח הון אנושי ,העצמת המשפחה והקהילה ועוד.

חממות תיירות
המשרד לפיתוח הגליל ,באמצעות הרשות לפיתוח הגליל ,פעל לעידוד יזמות בתחום התיירות
לעסקים קטנים ובינוניים.

אגף הצעירים
ייעוד האגף
נושא הצעירים במשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל הינו חלק מרכזי מחזון השר
והמנכ"לית ,ובהנהגתם הוקם לראשונה מבין כל משרדי הממשלה אגף צעירים .אגף הצעירים
פועל במישורים מגוונים ובשיתופי פעולה בין מגזריים הדוקים עם משרדי ממשלה ,רשויות
מקומיות ,מגזר שלישי ,פילנתרופיה ,קרנות ,מגזר עסקי ,אקדמיה ומחקר ,על מנת לקדם את
אוכלוסיית הצעירים בנגב ובגליל.
האגף פועל לקידום ויצירת שינוי כלכלי ,ערכי וחברתי בנגב ובגליל בתחום הצעירים באמצעות:


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



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



איגום משאבים ותקציבים ממספר מקורות.



ניהול שותפויות מאתגרות ברמה הארצית והמקומית.



בנייה והתוויות אסטרטגיה ומדיניות ממשלתית לטווח ארוך.



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



עידוד הישארות צעירים בנגב ובגליל והגירת צעירים לנגב ולגליל.



קידום פרויקטים עבור אוכלוסיית הצעירים מול ראשי הרשויות.

פעילות האגף בשנת 2017
פרויקט הדגל  -מרכזי הצעירים בנגב ובגליל
אגף הצעירים מנהל ,מתכלל ומפתח את מיזם "מרכזי הצעירים" בנגב ובגליל .המיזם ,המיועד
לצעירים בגילאי  ,18-35הינו תוכנית אסטרטגית ,מחוללת שינוי מערכתי המבקשת לשים את
נושא הצעירים על סדר היום הלאומי ,החברתי והכלכלי ולגבש מענה כולל ,מוסדר ומקיף לצרכי
הצעירים ביישובים בהם הם בנגב ובגליל .מיזם "מרכזי צעירים" פועל כ 11-שנים ,ובתקופת
פעילותו צמח ,גדל והתרחב בכל שנה .כיום ,פועלים קרוב ל 50-מרכזי צעירים בנגב ובגליל.
האגף פועל להקמת  12מרכזי צעירים חדשים בפריפריה החברתית –  6עבור מגזר המיעוטים
ו 6-עבור המגזר החרדי.
מטרות מרכזי הצעירים הן:
 .1הבטחת מיצוי הפוטנציאל האישי של צעירים ,ללא קשר למוצאם ולמצבם הכלכלי-חברתי.
 .2חיזוק הפריפריה של מדינת ישראל על ידי מתן הזדמנויות לצעירים להשתלב ולהצליח שם.
 .3הצבת נושא הצעירים על סדר היום המוניציפאלי והלאומי והבטחת מדיניות ומתן מענים
מערכתיים שהולמים אוכלוסייה זו.

 .4יצירת רצף טיפול ומענים לצעירים בראשית דרכם במעבר מגילאי הנוער.
בשנת  2017פעלו במרכזי הצעירים ארבעה תחומי ליבה :פיתוח קריירה ויזמות עסקית,
השכלה גבוהה ,מנהיגות ומעורבות חברתית ,קליטת עלייה ותרבות ופנאי.
 .1תחום "פיתוח קריירה ויזמות עסקית"
תחום פיתוח קריירה ויזמות עסקית הפועל במרכזי צעירים ,הנו עוגן משמעותי להישארות
הצעירים ביישובים בהם הם חיים .מטרת הפעילות בתחום זה להביא לידי מיצוי את
הפוטנציאל של הצעירים ,תוך הסתכלות רחבה וארוכת טווח על עתידם .בתוך כך ,מרכזי
הצעירים פועלים למציאת פתרונות תעסוקה הולמים ,השמות איכותיות טיפוח יזמות
עסקית ,עידוד יוזמות מקומיות ופיתוח הכשרות מקצועיות מוטות תעסוקה .נושאים אלו
נמצאים בראש סדר העדיפויות של צעירים בקבלת ההחלטה על עתידם ,בחירת מקום
המגורים והקמת המשפחה .ההכוונה לתעסוקה במרכזי הצעירים ,ניתנת בתוך מערך
אנושי מכיל אשר מאפשר לצעיר להתלבט ,לבחון ולהבשיל לתוך תעסוקה (המשלבת
לעיתים השכלה מקצועית או גבוהה) אשר תעצב ותקבע את עתידו וייעודו בחיים הבוגרים.
 .2תחום השכלה גבוהה
השכלה גבוהה היא כלי מרכזי למוביליות כלכלית -תעסוקתית והשתלבות חברתית .מרכזי
הצעירים שמים דגש על הכנת הצעירים לקראת לימודיים אקדמאיים ,הכוונתם וליווים
לקראת כניסתם בשערי האקדמיה בראייה ארוכת טווח על עתידם המקצועי ,שמירת קשר
רציף עם הסטודנטים תוך מציאת אופק תעסוקתי הולם כבר בשלב הלימודים ,באמצעות
תכניות מלגות מוטות תעסוקה ותכניות התמחות .במרכזי הצעירים פועלת תוכנית להנגשת
השכלה גבוהה בשם "הישגים" .בנוסף ,מרכזי הצעירים מהווים פלטפורמה ייחודית ליחידה
להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון ,בכל הקשור לעידוד מצוינות להשכלה גבוהה,
תוך מתן דגש על שילוב הצעירים במקצועות איכותניים בעלי אופק תעסוקתי משמעותי
וזאת לצד טיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
 .3תחום הצמיחה הדמוגרפית
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל רואה חשיבות רבה בעידוד ההתיישבות ליישובי
הנגב והגליל .על כן ,המשרד מינה בכל מרכז צעירים רכז צמיחה דמוגרפית ,שתפקידו
לסייע לרשות המקומית לקדם פעילויות ופרויקטים שנועדו לעודד את ההתיישבות בתחומי
הרשות המקומית.
 .4תחום תרבות ופנאי
אחת מהבעיות הקשות ביותר הקיימות בפריפריה לצעירים הינה העדר מסגרות לבילוי
ופנאי .אנו עדים לכך שלעיתים גם כשיש תעסוקה והשכלה צעיר יבחר לעזוב את היישוב
בחיפוש אחר חברה ,עניין ופעילות תרבותיות הכוללת :ספורט ,בילויים ,חברותא ועוד.
מרכזי הצעירים מקדמים עשייה מקומית ואזורית בתחום זה כחלק מחינוך לצריכת תרבות,

פיתוח תרבות פנאי וכבסיס לשותפות עם בעלי העסקים המקומיים כמהלך להרחבת
המענים לצעירים.
מיעוטים
כיום פועלים שני מרכזי צעירים במגזר המיעוטים :בנגב -ברהט מרכז יישובי ובגליל  -בבית
ג'אן מרכז אזורי המעניק שירותים ליישובים בית ג'אן ,חורפיש ,פקיעין ורחניה וכסרא -סמיע.
כמו כן ,ניתנים שירותים לאוכלוסיית המיעוטים ביישובים הבאים :עכו ,נצרת עלית ובמועצה
אזורית מטה אשר .בנוסף ,מופעלות תוכניות ייחודיות למיעוטים בנגב ובגליל דוגמת תוכנית
"משתלבים בפסגה".
"שולחנות עגולים"
אגף הצעירים מוביל את השולחנות העגולים אשר נוצרו בחסות "כנס ישראל לצעירים".
מטרותיהם להציף סוגיה חברתית המעסיקה צעירים ,לקיים דיון בין צעירים ומנהיגים ולהגיע
ליעד :יצירת אמירה חברתית של צעירים ,המובילים רב שיח ציבורי ,שמקדם סדר יום לאומי
ומכאן יוביל גם לעשייה.
תקן מנהלי צעירים
מדובר ביוזמה משותפת של משרד הפנים והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל .במסגרת
היוזמה ,כל רשות מקומית תוכל לייעד תקן עבור מנהל צעירים .התקן יכלול מתן סיוע וייעוץ
לבני  ,18-35מעטפת של ליווי ותמיכה בפיתוח קריירה ,יזמות עסקית ,מנהיגות ,מעורבות
חברתית ופיתוח חיי קהילה.
הרצאה נודדת
תכנית "הרצאה נודדת" הינה ייחודית ומטרתה לעורר שיח פתוח ,מקדם ומרחב אופקים ,על
ידי חשיפת צעירים למגוון של הרצאות ,רעיונות ועולמות ותוכן באמצעות מפגש עם מרצים
ואמנים ידועים ובעלי שם בתחומם בחברה הישראלית .התכנית באה לתת מענה להעשרה
וחיזוק המערך התרבותי חברתי הקיים במרכזי הצעירים ברשויות ולמען הצעירים בפריפריה
הגאוגרפית והחברתית של ישראל תוך העצמתן של קהילות היעד .במסגרת התכנית
מתקיימות הרצאות במרכזי הצעירים ברשויות בפריפריה בנגב ובגליל במגוון רחב ובנושאים
שונים כמו קהילתיות ,מימוש עצמי ,סיפורי הצלחה ,פעילות חברתית ,חדשנות ,יזמות ,זהות
אישית וקבוצתית הנוגעים לתחומי העניין המעסיקים את הצעירים בתחום הרשות.

המחלקה המשפטית
א.
ב .מכרזים:
 .1מכרז שירותי ייעוץ להקמת מרכזי מידע.
 .2מכרז לחברות ייעוץ שירותים כלכליים.
 .3מכרז להקמת והפעלת מרכזי מצוינות.
 .4מכרז להקמת מתקני שעשועים.
 .5מכרז לחברת בקרת פרויקטים הנדסית.
 .6מכרז לחברת בקרת פרויקטים כללית.
 .7מכרז לקבלת שירותי ייעוץ במכרזים והתקשרויות.
 .8מכרז לשירותי אבטחה.
 .9מכרז לשירותי אספקה מהסופר.
 .10מכרז לקבלת שירותי ייעוץ בתחום התרבות.
 .11מכרז לשירותי ייעוץ בתחום החינוך הבלתי פורמאלי.
ג .התקשרויות:
 .1אוניברסיטת בר אילן – הכנת הסכם.
 .2גאודע בע"מ – הארכת הסכם.
 .3גדיש בע"מ – הארכת הסכם.
 .4עמותת ידיד – הכנת הסכם.
 .5עמותת להב – הכנת הסכם.
 .6כל ישראל חברים – הכנת הסכם.
 .7קדימה מדע – הארכת הסכם.
 – Yschool .8הארכת הסכם.
 .9יוזמות עתיד – הארכת הסכם.
 .10ההסתדרות הציונית – הארכת הסכם.

ד .קולות קוראים:
 .1קול קורא לתקצוב מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות בערים בנגב ובגליל.
 .2קול קורא לתקצוב מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות במועצות האזוריות בנגב ובגליל.
 .3קול קורא לתקצוב מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות בפריפריה החברתית.
 .4קול קורא לתמיכה באירועי תרבות בפריפריה החברתית.
 .5קול קורא לתמיכה באירועי תרבות באוכלוסיית המיעוטים ,החרדים והעולים החדשים.
 .6קול קורא להקצאת שירותי חונכויות ברשויות המקומיות.
 .7נוהל סבסוד קייטנות.
 .8נוהל סיוע לחברות.

 .9נוהל מיזמים כלכליים.
 .10נוהל הקמת האבים.
 .11נוהל סיוע להשלמת תקציב לבנייה ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות.
 .12קול קורא להקמת מרכזי צעירים במגזר המיעוטים ובמגזר החרדי.
ה .פעילות שוטפת:
 .1ניגוד עניינים :נבדקו עובדים חדשים והוכנו הסדרי ניגוד עניינים.
 .2חוות דעת לצורך נסיעות :הוכנו חוות דעת לנסיעותיהם של השר ועובדי המשרד.

תפקיד
השר לפיתוח

רשימת בעלי התפקידים הבכירים במשרד
מען במשרד
טל' בעבודה
שם
אריה מכלוף דרעי

02-6701400

הפריפריה ,הנגב

רחוב קפלן 2
ירושלים.

והגליל
המנהל הכללי

אריאל משעל

03-6060700

ראש אגף בכיר

טליה עומר

03-6060783

רחוב שאול המלך ,8
תל אביב64733 ,

לפיתוח הנגב והגליל
מנהל אגף בכיר תכנון

רחוב שאול המלך ,8
תל אביב64733 ,

דרור סורוקה

03-6060705

מדיניות

רחוב שאול המלך ,8
תל אביב64733 ,

ראש אגף צעירים

גלית וידרמן

03-6060779

היועץ המשפטי

מרון כליפה

03-6060716

חשב המשרד

רם לוי

03-6060785

מנהל אגף בכיר

שמואל ליטוב

072-3994518

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

פריפריה חברתית

רחוב כנפי נשרים 7
ירושלים.

