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 דבר הממונה
 
 

העצמת הוא להוביל, להעצים ולממש את עתידה של הפריפריה.  המשרדהחזון והיעד העומד לנגד 

פעילות המשרד.  צמצום  חיי התושבים המקומיים היא משימה חברתית ולאומית כאחת המנחה את

 הפערים ושוויון ההזדמנויות הם תהליכים רב שנתיים ממושכים ומאתגרים.

 

קידום פרויקטים בתחום התעסוקה והפיתוח הכלכלי, תוך ל ועהמשיך לפהמשרד  החולפתבשנה 

פרויקטים מגוונים המעניקים אפשרויות לתושבים  ביצעבתחומים שונים. המשרד  שינוימחוללי 

לפיתוח עסקי של האזור על ידי דחיפת מנועי צמיחה מקומיים ולאומיים וחיבור בין  ומסייעים

המשרד המשיך לפעול ההזדמנויות הכלכליות לבין העסקים בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. 

 . יזמים כלכליים ברשויות המקומיותמוקידם  האביםעשרות להקמת 

 

ף להעניק לילדי הנגב, הגליל והפריפריה ואך לשהמשישקיע רבות בחינוך הבלתי פורמלי והמשרד ה

זו להחברתית מסגרות העשרה חינוכיות בתחומים שונים מתוך רצון להעניק הזדמנות שווה 

ו: מערך פרויקטים בתחום כמ המשיך להפעיל מגווןהמשרד כך, שמקבלים ילדי מרכז הארץ. 

 רים לחברה הדרוזית והצ'רקסית. ומרכזי נעו חונכויות, חוגי ספורט וטכנולוגיה, מרכזי מצוינות

 

את מרכזי הצעירים הפרוסים ברחבי הנגב,  המשיך להפעילמשרד עבור אוכלוסיית הצעירים, ה

נהיגות מקומית, מעורבות הגליל והפריפריה החברתית המספקים תמיכה בפיתוח קריירה, מ

 פיתוח חיי קהילה שיסייעו להצמחת מנהיגי העתיד באזור. חברתית ו

 

הקמת מתקני המשיך את פרויקט יזוק החוסן הקהילתי ועזרה למשפחות צעירות, המשרד לטובת ח

 פריפריה החברתית ואת פרויקטי הקמת מתחמיבגליל ובנגב, רשויות המקומיות במשחקים ב

 .מגרשי מיני פיץ' ומתחמים מוזיקלייםמשחקיות, 

להעשיר את  במטרהנוער ללילדים ו למשפחות צעירות, לתת מענה המטרה של פרויקטים אלו הינה

 חיי החברה והקהילה של היישוב. 

 

תוכנית "תור המשיך לפעול במסגרת  ,גיל השלישיבמסגרת פעילות המשרד לטובת אוכלוסיית ה

לפתח מנהיגות מקומית ולהעצים את אותם מבוגרים נפלאים בכל יישובי הזהב", שמטרתה 

  הפריפריה החברתית.
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מוסדות ציבור בהיקפים משמעותיים, בכלל הרשויות  ץ ובנייתהמשרד בשיפו המשיךבנוסף, 

 המקומיות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

 

דיווח הממונה על הפעלת החוק במשרד לפיתוח הפריפריה,  הכולל את דו"ח חופש המידע שלפניכם

פני , חושף ב1998-)א( לחוק חופש המידע, התשנ"ח5סעיף  המוגש מכוח 2020הנגב והגליל לשנת 

, במסגרת המגבלות 2020הקורא את עיקר פעילות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לשנת 

דו"ח זה ממחיש לקורא את פעילות המשרד ואת  התקציביות ופעילות בעת משבר הקורונה.

 . החיוביות שיש לעשייתוהתוצאות 

 

 

 

  בברכה,                 

 
 לי סרוב                   

 המידעהממונה על יישום חוק חופש 
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 2020במהלך שנת  בקשות לקבלת מידע שהוגשו לממונה
 

 :2020דצמבר -הדו"ח מתייחס לבקשות שהגיעו בתקופה מינואר

 מס' הבקשות
לא הוגשו 

 כחוק
הוגשו 
 כחוק

בקשות שנענו 
 במלואן

בקשות 
 שנדחו

בקשות שלא טופלו 
מטעמים הקשורים 

 לפונה

בקשות שנענו 
 במועד

22 0 22 20 0 0 22 

 

 

 

 פיתוח הפריפריה, הנגב והגלילעל יישום חוק חופש המידע במשרד להתקשרות עם הממונה 
 

 לי סרובשם: 

 , תל אביב8כתובת: רח' שאול המלך 

 03-6958414, פקס: 03-6060794טלפון: 

 lees@png.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 png@png.gov.il-Hofesh.Meida  דואר להגשת בקשות על פי חוק: 

 

 

 פיתוח הפריפריה, הנגב והגלילפניות ציבור במשרד ל                              

 gov.ilng@ppniot. דואר אלקטרוני: 
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 אודות המשרד
 

החליטה הממשלה, על הקמת משרד המשנה לראש הממשלה, כמשרד ייעודי,  2005בינואר 

שייזום, בין היתר, פרויקטים לפיתוח הנגב והגליל. כמו כן, הוחלט להעביר ממשרד 

ל התשתיות הלאומיות למשרד המשנה לראש הממשלה את האחריות לתחומי הפעולה ש

מיום  1888הרשות לפיתוח הגליל ושל הרשות לפיתוח הנגב. בהתאם להחלטת ממשלה 

, בהתאם 2015שונה שמו של המשרד ל"משרד לפיתוח הנגב והגליל". באוקטובר  4.7.07

הורחבו סמכויות המשרד ושונה שמו ל"משרד  01.11.15מיום  631להחלטת ממשלה 

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל". 

רד, הינה להעניק סיוע נקודתי ליישובים בנגב ובגליל וגם ליישובים הנמצאים מטרת המש

תחת ההגדרה של פריפריה חברתית, ושכונות אשר הוכרו על ידי ממשלת ישראל במסגרת 

"שיקום שכונות", מתוך מטרה לחזק את החוסן החברתי, להגדיל את הצמיחה הכלכלית, 

 איכות החיים בישובים אלו.להביא לצמצום בפערי הזדמנויות ולשפר את 

משכך, המשרד יוזם פרויקטים מגוונים העוסקים במגוון תחומי חיי התושבים ברשויות 

, 3297, 1453, 631הממשלה המקומיות המוגדרות כפריפריה חברתית )בהתאם להחלטות 

נגב וגליל )כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הנגב, וכ (20.6.2021מיום  9והחלטה מס'  3739

 בהתאמה(. –1993-וחוק הרשות לפיתוח הגליל, תשנ"ג 1991-בתשנ"

באופן משמעותי בתחום הפיתוח המשרד פועל באזורי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית, 

הכלכלי ויצירת מקומות תעסוקה, והיוזמות השונות של המשרד מייצרות מקומות 

 תעסוקה חדשים רבים. 

ומבצע נכון להיום את הפרויקטים  כמשרד עצמאי וביצועי,נים מיצב עצמו השלאורך 

 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. 

כניות רוחביות לקידום מו תפעולה מלא עם אגף התקציבים ומקדם ע המשרד פועל בשיתוף

הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. אגף התקציבים ומשרד ראש הממשלה רואים במשרד 

משרד ביצועי ויעיל ומטילים עליו משימות רבות ותקציבים תוספתיים לביצוע משימות 

 אלו. 
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 פריסה גיאוגרפית 
 

 יפריה, הנגב והגליל ממוקם בתל אביב ובירושלים. המשרד לפיתוח הפרמטה 

 . 8תל אביב: בניין המשרדים "בית אמות משפט", רחוב שאול המלך כתובת המשרד ב

 .7כנפי נשרים רח' ירושלים: כתובת המשרד ב

-072ירושלים מטה , 03-6958414 -, פקס 03-6060700תל אביב מטה תקשרות עם המשרד: הה דרכי

3994518. 

 שר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמנהל הכללי של המשרד ממוקמות במשרדים אלו. לשכות ה

 

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

 כל עובדי המשרד עובדים במשרדים אלו. 
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 מטרות המשרד
 

 יים ויצירת שוויון הזדמנויותצמצום פערים חברתיים וכלכל - מטרת העל. 

  .סיוע לאוכלוסיות חלשות ומוחלשות 

  .יצירת מקומות תעסוקה איכותיים 

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

  ,חיזוק מרכיבי תרבות הפנאי לרבות הקמת מוסדות תרבות, מבני ציבור, מתקני שעשועים

מרכזים מדעיים, חיזוק אלמנטי "ערים חכמות" במסגרת פרויקט  משחקיות,מיני פיץ', 

במסגרת פרויקט  הגיל השלישיחיזוק אוכלוסיית  , תמיכה באירועי תרבות "פריפריה חכמה",

 ועוד. "תור הזהב"

 עידוד ההגירה החיובית וההתיישבות ביישובי הנגב והגליל. 

 ז הארץ.צמצום פערי הרפואה בין יישובי הנגב והגליל ומרכ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנגב והגליל, השר לפיתוח הפריפריה

הרשות  
לפיתוח  

הגליל

הרשות  
לפיתוח  

הנגב  
מנהל כללי

אגף בכיר  
תקצוב  , תכנון

ואסטרטגיה

אגף  
בכיר  

-נגב
גליל

אגף בכיר  
פריפריה  
חברתית

אגף  
אגף בכיר הון אנושי ומינהלצעירים

הדרכה  הון אנושי
ורווחה

,  חירום
,  ביטחון
מידע  
וסייבר

רכש 
ולוגיסטיקה

אגף  
הסברה  
ודוברות

לשכה 
חשבותמשפטית
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 2020תקציב המשרד לשנת 
 

 

 (₪) תקציב מקורות

 18,202,000 שכר

 15,231,000 ותאמרכל

 91,367,000 לפרויקטיםתקציב 

 124,800,000 כ בסיס תקציב המשרד"סה

 

 

 

 2020תקציב המשרד לשנת 

 

 ₪ 124,800,000  , לרבות שכר, אמרכלות ותוכנית עבודה עמד על2020בסיס תקציב המשרד לשנת 

 כולל קיצוצים, תוספות תקציביות והחלטות ממשלה.  
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 2020תוכניות העבודה המרכזיות של המשרד לשנת 
 

 תעסוקה .1

 חללי תעסוקה  –נוהל הקמת האבים 

משרד פרסם נוהל לרשויות המקומיות המעוניינות להקים ולהפעיל חללי עבודה עירוניים ה

האבים. המטרה המרכזית היא לייצר עמדות לעסקים קטנים ועצמאיים בשכירות  –

ה במשרד ועלות עמד ₪ 500עלות השכרת עמדה פתוחה עולה לכל היותר  חודשית נמוכה.

עבור  הוקצה תקציב 2019-ו 2017 יםקורא ותמסגרת קולב . ₪ 1,300עולה לכל היותר 

 .₪ 55,000,000 -בסך כהקמה והפעלה של מתחמי עבודה משותפים 

מעבר לעלויות המופחתות, מתחמי העבודה המשותפים מעניקים ליזמים שירותים כגון 

מאפשרות שיחות וידאו ויצירת במערכות תקשורת מתקדמות ה המצוידיםחדרי ישיבות 

זאת, לצד הרצאות מקצועיות בנושא קידום  .קשר עם מתחמי עבודה משותפים נוספים

 .ועוד מנטורינג, עסקים, פיתוח כלכלי ועסקי, מיסוי לעסקים קטנים, שיווק באינטרנט

מתחמי עבודה משותפים ברחבי הפריפריה החברתית.  20הוקמו במסגרת הקול קורא 

עבור שנת הפעלה שנייה עבור האבים   ₪ 2,342,474הוקצה תקציב בסך  2020בשנת 

 שתוקצבו במסגרת הקול קורא.

 יתוח כלכליפ .2

התקנת אמצעי ערים חכמות בפריפריה החברתית  –תכנית "פריפריה חכמה" 
 גרפיתוהגיאו

על מנת לסייע במימון ובביצוע של פרויקטי "עיר חכמה" ברשויות  המשרדתכנית אשר הגה 

סטרטגי הכולל מימון המעוניינות להיות חכמות יותר ובשלות לקחת חלק בתהליך א

חברות להתקנת אחד משלושת האמצעים:  3. המשרד התקשר חוזית עם אמצעים חכמים

אורת לד חסכונית(, מערכת אשפה החכמה )מערכת תאורה חכמה )החלפת תאורת רחוב לת

לניהול מערך האשפה ברשות המקומית תוך ייעול התהליך ויצירת חיסכון לרשות( או 

 וולטאי על גגות מוסדות ציבור. -התקנת מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגית פוטו

, יצא 2020ת לאחר סיום ההליכים המכרזיים ואישור יציאת הפרויקט לדרך במהלך שנ

המשרד בקול קורא להקצאת האמצעים ללא עלות וללא מאצ'ינג לרשויות שבתחום 

לאחר בדיקה כי אכן הרשויות ימצאו מוכנות לקליטת האמצעים הן  .אחריותו של המשרד

ברמת כוח האדם ברשות, אמצעים קיימים, פרויקטים דומים אשר בוצעו על ידי הרשות 

בעבודה יסודית של האגף לבחינת רמת המוכנות של וקריטריונים נוספים הנמצאים 

תקציב כולל ב לביצוע התוכנית  המשרדצפוי  2021במהלך הרשויות לקליטת אמצעים אלו, 

 .₪מיליון  50של 
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 חברה וקהילה .3

 מרכזי הצעירים -טיפוח אוכלוסיית הצעירים  .א

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

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

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

והקצאות, בתחום הצעירים. פרויקט הדגל בהקשר זה הוא פרויקט מרכזי  םעשייה, שירותי

תחומי הליבה של מרכזי הצעירים מגוונים ונוגעים במגוון תחומי חיים: הצעירים. 

פיתוח מנהיגות תרבות פנאי ו תעסוקה, השכלה והכשרה, יזמות עסקית, מלגות, דיור,

במרכזי הצעירים מבקרים אלפי צעירים במהלך השנה, וזוכים  צעירה ומעורבות חברתית.

מלגות, מגוון רחב לשירותים בתחומי התעסוקה )הצעות עבודה(, הדיור )דירות להשכרה(, 

מרכזי צעירים  35-נתמכו כ 2020בשנת של קורסים, פעילויות תרבות )הופעות למיניהן(. 

רכזי  6מועצות אזוריות בנגב ובגליל. כן נתמכו  18 -ומיות בנגב ובגליל וכברשויות מק

 קריירה במרכזי צעירים בפריפריה החברתית. 

 2020בשנת כאשר המשרד פעל להקמת מרכזי צעירים בישובי הפריפריה החברתית 

 . ובדלית אל כרמל צעירים בבני ברק ילפעול מרכז והסתיימה הקמתו והחל

 חונכויות - "ומחים יחדצפרויקט " .ב

, תלמידים באזורי הפריפריה החברתיתלצמצם פערים ולטפח מצוינות בקרב ה טרהמב

 להוספת מסגרות חינוכיות משלימות מחוץ לשעות ביה"ס הפורמליות.  פועל המשרד

 :כאשר ישנם מספר סוגי חונכויות י"ב-מיועדת לתלמידי כיתות א'כה החני

 שבועיים בין חניך וחונך.מפגשים  - חונכות פרטנית  

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

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

בפרויקט פעל הפרויקט במתכונת מצומצמת עקב נגיף הקורונה. ( תש"פ, )שנה"ל 2020שנת ב

 .רשויות 53 -ב ילדים 16,000-לקחו חלק כ
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 תכנית להעצמה קהילתית בעוטף עזה .ג

איום ביטחוני מתמשך כבר לאורך כשני עשורים. מתמודדים  עם  שדרותיישובי עוטף עזה ו

האזוריות בעוטף,  ית של יישובי המועצותמבצע צוק איתן הביא להתרוקנות משמעות

להגירה שלילית מהאזור.  אפיקי הפעילות של המשרד לפגיעה בחוסן האזרחי ביישובים ו

ביישובי העוטף כוללים תוכניות לצמיחה דמוגרפית בתחום הדיור, מבני ציבור ותשתיות 

דשים. פיזיות לטובת מענה לאתגרים ולהעלאת האטרקטיביות של האזור למתיישבים ח

לצד אלו, הובן כי לא ניתן למשוך מתיישבים חדשים ומבלי מתן תשתית אזרחית ראויה 

 חיזוקובנייה של קהילה חזקה הנשענת על עקרונות חזקים וחיבור בין קהילות וזאת למען 

שיעלו החוסן היישובי והמועצתי ובכך למנוע שיעורי נטישה העלאת הישובים הקיימים, 

  . התקיימה התוכנית תחת מגבלות הקורונה 2020בשנת . וביתאת שיעורי ההגירה החי

 -צמיחה דמוגרפית -לבניית קהילה חזקההתכנית מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים 

 -פיתוח קהילתי, חיזוק האטרקטיביות וביסוס התשתיות לקליטת תושבים חדשים

ארגוני במטרה פיתוח וייעוץ , תהליכים התומכים בבניית יכולות  ומסוגלות  קהילתית

אירועים קהילתיים בוני קהילה והפגות  –אירועים והפוגות ו לשפר התשתיות הארגוניות

 המצב הביטחוני.הוק בעקבות -קהילתיות אד
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 2020החלטות ממשלה במעורבות המשרד בשנת 

 ת ממשלההחלט – 2020-2019עוטף עזה לשנים  יתוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישוב
 2/12/2018מיום  4328מספר 

 התקציב הפרויקט

 ₪ 7,000,000 העצמה קהילתית

  ₪ 2,000,000 מרכזי צעירים

  ₪ 16,500,000 (2019בשנת )הוקצה  מבני ומוסדות ציבור

 ₪ 25,500,000 סה"כ

  3,500,000מתוך החלטה זה להעצמה קהילתית הינו  2020תקציב ₪. 

  1,000,000עירים הינו מתוך החלטה זה מרכזי צ 2020תקציב ₪. 

 

 15/04/2018מיום  3741מספר  ת ממשלההחלט –תוכנית רב שנתית לחיזוק ירוחם 

 התקציב הפרויקט

 .₪ 8,500,000 פיתוח עירוני –"עם הפנים לעיר" 

  ₪ 3,000,000 מבני ציבור

 ₪ 11,500,000 סה"כ

 1,700,000מתוך החלטה זו הינו  2020ציב תק ₪  

 

 3740מספר  ת ממשלההחלט – ופיתוח הישובים קריית שמונה, שלומי ומטולה  תוכנית להעצמה
 15/04/2018מיום 

 התקציב הפרויקט

 ₪ 500,000 צמיחה דמוגרפית

  ₪ 1,500,000 מוקד רפואה דחופה קריית שמונה

 ₪ 2,000,000 סה"כ
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מספר  ממשלהת החלט –  2020תוכנית לפיתוח והעצמת הישובים הדרוזים והצ'רקסים בשנת 
 9/20112/29מיום  4798

 התקציב הפרויקט

 ₪ 1,500,000 תיירות

  ₪ 10,000,000 מרכזי נעורים

 ₪ 11,500,000 סה"כ

 

2016-חברתי של הישובים הבדואים בצפון לשנת  –תוכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי 
 24/01/2018מיום  1480מספר  ת ממשלההחלט – 2020

 התקציב הפרויקט

 ₪ 1,500,000 תיירות
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 תאגידים הכפופים לשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 רשות לפיתוח הגלילה

 רקע כללי

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

 בחוק כדלקמן: 

 .טכנולוגי של הגליל-והחברתי והמדעי לפיתוחו הכלכליולהכין תוכניות  ליזום פעולות .1

 .לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הגליל .2

 .לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח הגליל .3

ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות, לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים  .4

 .טכנולוגיים בגליל-ומדעיים

טכנולוגיים בגליל, -לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים ומדעייםלייעץ ולסייע בכל הקשור  .5

 .ן זה לפי כל דיןילרבות להליכים הדרושים לעני

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

 .ממשלתיות

 .ה בוייליזום פעילות ליישוב הגליל ולהגברת יכולת קליטת העל .7

חברים אשר בה חברים כל ראשי הרשויות  150-כמורכבת ממועצה מנהלת בת  הגלילח הרשות לפיתו

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

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

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

, השרים הממונים על יישום 2005עד לשנת  חברים ובראשה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה.  18

של הממשלה  3024החוק היו שר הכלכלה והתכנון ושר האוצר. במסגרת החלטת הממשלה מספר 

תוח הגליל תועבר לאחריות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב נקבע כי הרשות לפי 10/1/2005-מיום ה

 והגליל.

 תקציב הרשות

 גליללהשתתפות בפעולות פיתוח העל פי החוק, הממשלה מחויבת להקצות מדי שנה לרשות סכומים 

 . ובהוצאות הרשות

בבסיס. לרשות מוקצים עוד תקציבים  ₪מיליון  10-12 -תקציב הרשות הועלה ל 2009החל משנת 

מתקציב הרשות ממומן  90%-וספתיים מהמשרד בהתאם לפרויקטים נקודתיים. למעלה מת

שרד מאפשר לרשות לתפקד כגוף אופרטיבי. המשרד הקצה לרשות ממקורות המשרד. תקציב המ

סייעה הרשות לפיתוח הגליל לתושבי האזור באמצעות  2020בשנת   .₪ 11,700,000-, כ2020בשנת 

במטרה להקל את ההתמודדות של התושבים בתקופת הסגר הראשון  חלוקת ערכות לשעות הפנאי

 ותחת מצב החירום שהוגדר באותה תקופה.
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 הרשות לפיתוח הנגב

 רקע כללי

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

 בחוק כדלקמן: 

 .של הנגב פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתיולהכין ליזום  .1

 .לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הנגב .2

 .לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח הנגב .3

ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות, לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים  .4

 .בנגב

רבות לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים וחברתיים בנגב ל .5

 .ין זה לפי כל דיןילהליכים הדרושים לענ

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

 .הפועלים בעיקר בנגב

 ה בו.יליזום פעילות ליישוב הנגב ולהגברת יכולת קליטת העלי .7

ים כל ראשי הרשויות חברים אשר בה חבר 61הרשות לפיתוח הנגב מורכבת ממועצה מנהלת בת 

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

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

 19הלה מונה . המנבידי מינהלה מבין חברי המועצה יםנוהלמעניני הרשות השר מנהל לרשות. 

, השרים הממונים על יישום החוק 2005עד לשנת  חברים ובראשה עומד יו"ר הנבחר מבין חבריה. 

של הממשלה מיום  3024היו שר הכלכלה והתכנון ושר האוצר. במסגרת החלטת הממשלה מספר 

נקבע כי הרשות לפיתוח הנגב תועבר לאחריות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  10/1/2005-ה

 גליל.וה

 תקציב הרשות

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

 . ובהוצאות הרשות

בבסיס. לרשות מוקצים עוד תקציבים  ₪מיליון  10-12 -תקציב הרשות הועלה ל 2009החל משנת 

ציב הרשות ממומן מתק 90%-תוספתיים מהמשרד בהתאם לפרויקטים נקודתיים. למעלה מ

רד מאפשר לרשות לתפקד כגוף אופרטיבי. המשרד הקצה לרשות ממקורות המשרד. תקציב המש

 .₪ 16,800,000-, כ2020בשנת 

כאשר הפעילה  בזמן משבר הקורונה נערכה הרשות לפיתוח הנגב לקיום פעילות הפוגה 2020בשנת 

בסגר הראשון כאשר הוגדר במדינה  .בעברית ובערבית מכוונות לילדים ובני נוערתוכנית הדרכות 

 .העשרה לשעות הפנאי לילדים ועוד חלוקת ערכות מצב חירום בוצעה 
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 אגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה

 רקע כללי

מרבית הפרויקטים בעלי ההיקף התקציבי המשמעותי המבוצעים כיום על ידי המשרד,  .1

 ה.הינם פרי פעילותו של אגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגי

 .המאפשר יציאה לפועל של פרויקטים בישימות גבוהה מאודמודל האגף פיתח  .2

התקשרות עם ספקים אשר נבחרים על ידי המשרד בהליך מכרזי על פי המודל, מתבצעת  .3

, משחקיותלהקמת  האגףלצורך ביצוע עבודות שונות ברשויות המקומיות. כך פועל 

, מרכזים מדעיים )מתקני שעשועים( מגרשי מיניפיץ', גני שעשועים, מתחמים מוזיקליים

אמצעים  3ופרויקט הדגל של האגף והמשרד המכונה "פריפריה חכמה" המאגד בתוכו 

 ., באמצעות מודל זהטכנולוגיים להתקנה ברשויות המקומיות

 המבצעות ישירות מול החברות עובדותהרשויות המקומיות הסוג המתואר, בפרויקטים מ .4

המפורסמים בקול קורא הפונה לרשויות המקומיות להגיש  בתנאי הסף ן)בהתאם לעמידת

( אשר ן על ידי ועדת התמיכות המשרדיתובחירת ן, מוכנותבקשות לקבלת התמיכה

ת בתקציב ות המקומייוורששהוקצו על ידי המשרד לאת האמצעים  ומתקינות מספקות

 . ים הייעודיםקורא ותעל ידי המשרד, בקול שנקבעיםובתנאים 

המבצעות בכל  ישירות על ידי המשרד לכל אחת החברות יםבוצעמהתשלומים  זהפורמט ב .5

הרשויות המקומיות אינן נדרשות להשתתף בהוצאות רכישת, התקנת אחת מהפרויקטים ו

ו הכנת הקרקע להתקנת )כמהאמצעים ותחזוקתם, אלא, לתנאים אחרים 

ישימות הפרויקטים, דבר אשר מקל על ההתנהלות, המאפשרים את  האמצעים/הגנים(

 מביא לשיעורי ביצוע גבוהים במיוחד וניצול תקציבי מיטבי. 

בנוסף, האגף מבצע גם פרויקטי תקצוב ישיר לרשויות המקומיות באמצעות נהלי מוסדות  .6

 בור ופרויקט הסרת חסמים תקציביים.צי

 אגףאחריות ה תחומי

 .ניהול תקציב המשרד 

 ניהול, פיתוח, בקרה והובלת פרויקטים מרחביים ואסטרטגיים. 

 .כתיבת וישום החלטות ממשלה 

 .תכנון פרויקטים באמצעות המודל המכרזי 

 .כתיבת מכרזים וקולות קוראים 

 שנתיות-גיבוש תכניות העבודה השנתיות והרב. 

 .ניהול פורום התכנון המשרדי 

 וז ועדות משרדיות ובינמשרדיותריכ. 
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 2020פעילות האגף בשנת 

התקנת אמצעי ערים חכמות בפריפריה החברתית  –תכנית "פריפריה חכמה"  .א
 והגיאוגרפית

"עיר חכמה" ברשויות המעוניינות להיות חכמות יותר ובשלות לקחת חלק בתהליך  פרויקט

חברות להתקנת  3. המשרד התקשר חוזית עם סטרטגי הכולל מימון אמצעים חכמיםא

אחד משלושת האמצעים: תאורה חכמה )החלפת תאורת רחוב לתאורת לד חסכונית(, 

מערכת אשפה החכמה )מערכת לניהול מערך האשפה ברשות המקומית תוך ייעול התהליך 

-ת לייצור חשמל בטכנולוגית פוטוויצירת חיסכון לרשות( או התקנת מערכות סולאריו

 וולטאי על גגות מוסדות ציבור. 

, יצא 2020לאחר סיום ההליכים המכרזיים ואישור יציאת הפרויקט לדרך במהלך שנת 

המשרד בקול קורא להקצאת האמצעים ללא עלות וללא מאצ'ינג לרשויות שבתחום 

ת לקליטת האמצעים הן אחריותו של המשרד, לאחר בדיקה כי אכן הרשויות ימצאו מוכנו

ברמת כוח האדם ברשות, אמצעים קיימים, פרויקטים דומים אשר בוצעו על ידי הרשות 

וקריטריונים נוספים הנמצאים בעבודה יסודית של האגף לבחינת רמת המוכנות של 

של השנה  2021במהלך הרשויות לקליטת אמצעים אלו, צפוי המשרד בתחילת ביצוע 

 .₪מיליון  50תקציב כולל של ב

 הסרת חסמים תקציביים  פרויקט .ב
 

 בשיתוף משרד האוצר  ₪ 48,600,000-כשתקציבו  פרסם המשרד קול קורא 2019 -ב

הרשויות  בהוצאות לחיסכוןהכנסות או מביאים לגידול בלפרויקטים ולתוכניות אשר 

ות/תקציב ההוצאות של רשויות מקומיות/אשכולות מתוך סך ההכנסות העצמי המקומיות

היחיד העומד בפני מימושם הוא העדר )כאשר החסם  וזאת בהסרת חסמים תקציביים

בין הפרויקטים המתוקצבים ניתן למנות פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת,  .(תקציב

ית, הקמת מבנים בבעלות עירונית אשר צפויים להכניס ארנונה עסקית לרשות המקומ

פרויקט פיתוח אגם במועצה מקומית, פרויקט שילוט עסקי, פרויקט מערכת חנייה חכמה 

החל  2020במהלך לטובת פעילות אשכול. ופרויקט הקמת מתחם מיון והטמנת פסולת 

 ביצוע במספר רשויות, הממשיך גם בשנה הנוכחית.

 מוסדות ציבור .ג

מרכזי מבנים רב תכליתיים, מתנ"סים, ) מוסדות ציבורובשיפוץ הקמת המשרד תומך ב

יקטים ציבוריים פיסיים באמצעות תקצוב לקדם פרו, פארקים ועוד( במטרה תרבות

 הרשויות.   
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פרסם המשרד לראשונה מספר קולות קוראים לרשויות המקומיות לתמיכה  2014בשנת 

פרסם המשרד עשרות קולות קוראים להם הוקצו  2018בבניית ושיפוץ מוסדות ציבור. עד 

 2020. במהלך בתמיכה בבניית ובשיפוץ מאות מוסדות ציבור במצטבר ₪מאות מיליוני 

 הסתיימה הבנייה של מאות פרויקטים אשר אושרו במסגרת נהלים אלו לאורך השנים.

 הקמת מרכזים המדעיים .ד

 3 הוא לתכנן, לספק, לבצע ולהתקין השתפקיד ההמשרד התקשר חוזית עם חבר 2020-ב

מבנה סגור שיוקצה לטובת ם של מרכזים מדעיים )גדול, בינוני וקטן(, שיוקמו בגדלי

ויופעלו מתקנים שונים שמטרתם העשרת  ידי הרשות המקומית, בו יותקנו הפרויקט על

ועוד(. לאחר מכן,  אלקטרוניקה מים, אור, אנרגיה,) המשתתפים באלמנטים מדעיים

לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, אשר פורסם קול קורא פורסם 

  שרד.בתחומן, במימון המקמת מרכזים מדעיים המעוניינות בה

 .₪ 7,500,000יים בהיקף תקציבי של מרכזים מדע 12במהלך השנה צפויים להיות מוקמים 

 הקמת מתקני שעשועים .ה

במטרה לעודד חיי פנאי וקהילה, בריאות ואיכות חיים, המשרד מקים עשרות מתחמים של 

פריפריה החברתית. מתקני משחקים בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי הנגב, הגליל וה

 6חברות. במסגרת המכרז נקבע כי יוקמו  3המשרד פרסם בשנת מכרז פומבי בו נבחרו 

-הוקמו כ 2020דגמים שונים של מתקני שעשועים ברשויות המקומיות השונות. במהלך 

שעשועים חדשים ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית המספקים מענה לשעות  גני 100

 200 -יושלם ויסתיים הפרויקט בהקמת כ 2021-י ילדים ולהוריהם. בהפנאי למאות אלפ

 הנגב והגליל. ,גנים ברחבי הפריפריה

 הקמת מתחמי מיני פיץ' )מגרש משולב( .ו

במסגרת תוכנית העבודה של המשרד, ומתוך מטרה לעודד מודעות לספורט ושיפור תנאי 

יץ' בתחומי הרשויות מיני פ החלטה לפעול להקמת עשרות מגרשי הקהילה, המשרד קיבל

המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. המשרד פרסם מכרז פומבי בו 

. בסופו מגרשים דגמים שונים של 3לביצוע. במסגרת המכרז נקבע כי יוקמו חברה נבחרו 

ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית שיספקו  'של ההליך יוקמו מאות מגרשי מיני פיץ

הוקמו עשרות מתחמי מיני פיץ'  2020במהלך . ות הפנאי למאות אלפי תושביםענה לשעמ

 מתחמים נוספים. 100-יוקמו כ  2021ובמהלך 
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 הקמת מתחמים מוזיקליים  .ז

חיי פנאי וקהילה מגוונים,  , ומתוך מטרה לעודדגרת תוכנית העבודה של המשרדבמס

הרשויות המקומיות בתחומי מוזיקליים  עשרות מתחמים המשרד קיבל החלטה להקים

מכרז פומבי בו נבחרה חברה  ריפריה החברתית. המשרד פרסם ביישובי הנגב, הגליל והפ

. בסופו של מתחמים מוזיקלייםדגמים שונים של  3לביצוע. במסגרת המכרז נקבע כי יוקמו 

ההליך יוקמו מאות מתחמים מוזיקליים ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית שיספקו 

ם הוקמו עשרות מתחמי 2020.  במהלך עות הפנאי למאות אלפי ילדים ולהוריהםמענה לש

 נוספים. םיוקמו עשרות מתחמים מוזיקליי 2021ובמהלך  מוזיקליים

 התוכנית להקמת משחקיות )ג'ימבורי( .ח

ואיכות חיים,  רה לעודד חיי פנאי וקהילה , ומתוך מטרת תוכנית העבודה של המשרדבמסג

בתחומי הרשויות  קמת עשרות משחקיות )ג'ימבורי(לפעול לההמשרד קיבל החלטה 

מכרז  2018המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. המשרד פרסם בשנת 

. דגמים שונים של משחקיות 3פומבי בו נבחרו חברה אחת. במסגרת המכרז נקבע כי יוקמו 

חדשות ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית  בסופו של ההליך יוקמו עשרות משחקיות

  שיספקו מענה לשעות הפנאי למאות אלפי ילדים ולהוריהם.

 משחקיות  נוספות. 30-פתח כצפויות לה 2021-משחקיות וב 20-כהוקמו  2020במהלך 

 

 מיזם מתוקשב לבגרויות  .ט

מציע ספריית שיעורים מצולמים לתלמידים  yschool מיזם הלימודים האינטרנטי

המתכוננים מבחינה לימודית, ומאפשרת קליטה אפקטיבית יותר של החומר לעומת לימוד 

הספרייה מכילה אלפי סרטונים  .אותו נושא בכיתה, בסביבה הרועשת וגדושת ההפרעות

. כל סרטון מתמקד בנושא לימודי מבחני הבגרותבכל נושאי הלימוד בתיכון ולקראת 

מעבירים מורים מנוסים  השיעורים המצולמיםנקודתי, והוא נמשך כעשר דקות. את 

המשרד רכש שמות  .במיוחד, כשהם נעזרים ב"לוח כיתה" דיגיטלי, מתוחכם ואפקטיבי

תלמידים בעשרות  140,000-אות והקצה אותם ללא תמורה כלשהי לכמשתמש וסיסמ

אופציה להסכם כך ה, מומשה 2020 -ב רשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית.

הפעילות נמשכה כסדרה במהלך מצב החירום במשבר הקורונה כיוון שמדובר בפעילות ש

  מכוונת.

 

 

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/
mailto:Hofesh.Meida-png@png.gov.il
http://linicom.co.il/audit/api/v1/ads?ch_id=205&lType=Interstitial&a=http%3A%2F%2Fwww.yschool.co.il%2Fbagrut
http://linicom.co.il/audit/api/v1/ads?ch_id=205&lType=Interstitial&a=http://videos.elenxos.com//9/03-2014/2715/e5b08be0-c2ff-4255-baee-0237d26e982e/e5b08be0-c2ff-4255-baee-0237d26e982e.mp4


 

 
 

 
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

 הממונה על יישום חוק חופש המידע
 

 

 
 

-22- 

   , תל אביב8בית אמות משפט, שד' שאול המלך 
             03-6060700טלפון: 

galil .gov.il-www.negev 
png@png.gov.il-Hofesh.Meida 

 גליל וה נגבה פיתוח אגף בכיר

 נגב -אגף המטרות 

 .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 

 לקידום הרשויות המקומיות בנגב ולקידום נושאים  פועל מול ראשי הרשויות בנגב

 ופרויקטים מקומיים. 

 נוספים במשרד., בתיאום עם גורמים פועל לשילוב הסקטור העסקי 

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

 

 2020אגף בשנת הפעילות 

 

 החוסן הקהילתיהפעלת תוכנית לחיזוק  -  4328החלטת ממשלה  .א

 פעלת תוכניות לחיזוק החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה. ה .1

 קידום תוכניות לצמיחה דמוגרפית בתחום הדיור בישובי עוטף עזה. .2

 

 תוכנית רב שנתית לחיזוק ירוחם – 3741חלטת ממשלה ה .ב

 .₪ 1,700,000 2020תקציב  גיבוש תוכנית לפיתוח עירוני בירוחם. .1

 מעקב אחר ביצוע העבודות ברשויות. , האגף מבצעמבני ציבור .2

 

 חיסון החוסן האזרחי בשדרות ובישובי עוטף עזה – 4328החלטת ממשלה  .ג

 בהקמת ושיפוץ מוסדות ציבור ביישובי עוטףליווה האגף את הרשויות  2020במהלך  .1

 .עזה ובשדרות

 

 וות בודדיםח .ד

דדים( בנגב. להסדרת מיזמים חקלאיים תירותיים )חוות בו תמשרדיו-קיום ועדות בין .1

 מיזמים. 21במסגרת הדיונים המליצה הועדה לאשר 
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 תעסוקה ופיתוח כלכלי .ה

בנגב. מרכזים  האבים. יצירת קהילות עסקיות –הקמת מתחמי תעסוקה משותפים  .1

אלו פעלו כשגרה על פי הנחיות התו הסגול, כאשר הרצאות ואירועים התקיימו 

 .ZOOMבאמצעות אפליקציית 

תמיכה במיזמי תעסוקה  במטרה לקדם תעסוקה איכותית בנגב בשכר גבוה. במסגרת  .2

ותוכניות מנהיגות. הכשרות אלו  OGTהתוכנית התקיימו הכשרות מקצועיות, 

 להגבלות הקורונה.התקיימו בהתאם 

 

 חינוך .ו

 רשויות בנגב. 20-ב  פיתוח והטמעת תכנית המצוינות בחינוך,. הפעלת תכנית מצוינגב .1

פעל הפרויקט  2020בשנת לאור העדר תקציב מדינה והשלכות משבר הקורונה, 

 במתכונת מצומצמת.

  סל לקידום מצוינות בתחום הכדורסל בישובי הנגב.-הפעלת תוכנית נגב .2

  קוד לקידום מצוינות בתחום הטכנולוגי בישובי הנגב.-ית נגבהפעלת תוכנ .3

ליווי ותמיכה בתוכניות מצוינות לילדים ובני נוער בירוחם. במסגרת התוכנית נחשפו  .4

 כגון רובוטיקה, רחפנים ועוד. הילדים לתחומים שונים

 

 המגזר הבדואי .ז

 , פיתוח כלכלי חברתי של המגזר הבדואי בנגב. 2397יישום החלטת ממשלה  .1

 קידום הקמת קרייה שיקומית לחברה הבדואית בתל שבע. .2

הכשרות מקצועיות בתחום הטכנולוגי למגזר הבדואי והשמה בחברות הייטק לאחר  .3

 מכן.
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 גליל  –אגף המטרות 

 החלטות ממשלה באחריות המשרד הנוגעות לגליל ולמינוף פיתוח במגוון  יישוםפועל ל

 תחומים. 

  בגלילפועל לחיזוק ההתיישבות. 

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

 עבודה בהתאם לצורך.משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, ומעדכן את תוכנית ה

 גלילתכנון, קידום ויישום פרויקטים מחוללי שינוי ב   . 

 ולקידום נושאים  גלילפועל מול ראשי הרשויות בנגב לקידום הרשויות המקומיות ב

 ופרויקטים מקומיים. 

  2020בשנת  האגףפעילות 

  2262החלטת ממשלה  –הצפון  וכניתת .א

. באחריות 2017שהתקבלה בתחילת שנת  האגף ליווה ביצוע וקידום החלטת הממשלה

תוכניות ממסגרת ההחלטה: הרחבת מכללות להוראה, הקמת מרכזי  3האגף הפעלת 

 רשויות מקומיות בגליל. 12-שיקום תעסוקתי ותוכנית להתמודדות עם הגירה שלילית ב

 

 ידוד הגירה חיובית ע .ב

לחיזוק תחום משרד פועל הבמטרה לעודד הגירה חיובית לגליל ולצמצם הגירה שלילית, 

הפנאי והקהילה ובתוך כך מקדם פרויקטים לטובת האוכלוסייה המקומית בהשקעה 

רשויות מקומיות בגליל: חצור הגלילית, מגדל העמק, עכו,  12 -ב ₪מיליון  20-כוללת של כ

שאן וקריית מעלות תרשיחא, כרמיאל, כפר ורדים, נוף הגליל, נצרת, טבריה, צפת, בית 

לסייע במניעת ההגירה השלילית של אוכלוסייה צעירה הפעילות הינה מטרת שמונה. 

 הפרויקטים מתמקדים בתחום הפיתוח הכלכלי, התרבות, פנאי וקהילה .מיישובי הצפון

  .מיתוג ושיווק הרשויות המקומיות וכן,

פעל האגף מול הרשויות המקומיות לביצוע ומימוש תוכניות אלו בהתאם  2020שנת ב

 נה.למגבלות הקורו

 לבעלי מוגבלויות תעסוקהמרכזי  .ג

של הממשלה בה נקבע כי המשרד יסייע בקידום הקמת רצף  2262 החלטה מספרבהתאם ל

 2של מרכזי טיפול ותעסוקה לאנשים עם מוגבלויות במחוז הצפון. נקבע כי יוקמו עד 

 . ח"מיליון ש 32רשויות מקומיות שונות והתקציב הכולל יהיה עד  2-מרכזים ב

יליון מ 16-ב -ול גליל מזרחיזורית מעלה יוסף ואשכקול קורא תוקצבו המועצה א במסגרת

 מרכזי הטיפול והתעסוקה בהליכי תכנון ובניה.   2020שנת הרשות וב ₪
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: תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים 959ממשלה מס'  החלטת .ד

 2020לשנת  4798והחלטת המשך  2019 – 2016לשנים 

 

סיוע להשלמת תקציב לבנייה ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות  נוהל .1

 והצ'רקסיות.

המשרד "נוהל סיוע להשלמת תקציב  2019שנת בממשלה פרסם ההתאם להחלטת ב

".  מדובר 2019-2020לבנייה ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות 

ן בתכניות של מפעל הפיס ו/או בתקצוב משלים לבניית מבני ציבור אשר אושרו למימו

בתכנית המתקנים הלאומית של המועצה להסדר ההימורים בספורט ,ביישובים 

 הכלולים בהחלטת הממשלה בלבד. 

בהתאם להחלטת הממשלה, המשרד נדרש לתקצב את התכנית בכל אחת מהשנים 

 , וזאת בכפיפות לזמינות תקציבית.ח "מיליון ש 7.5, בסכום של 2016-2019

 26הועבר מסעיף  03.02.2019להחלטת הממשלה מיום  4494 ם לתיקון מס'בהתא

כך שסך  2019לתקציב  ח "מיליון ש 3.25להחלטת הממשלה, סך של  25לסעיף 

 ח "מיליון ש 3.75) ח "מיליון ש 11.25התקצוב המשלים למבני ציבור יעמוד על 

 תוספתי ממשרד האוצר(.   ח "מיליון ש 7.5-מהמשרד ו

רשויות )אשר עמדו בתנאי הנוהל(  6-קטים בפרוי 6אושרו  2019ול קורא סגרת קבמ

המשיך ביצוע של פרויקטים אלו בליווי  2020בשנת  ש"ח. 10,494,150בסכום כולל של 

 אגף גליל.

  מרכזי נעורים בחברה הדרוזית והצ'רקסית .2

 חינוכית העיקרית של צעירי החברה הדרוזית והצ'רקסית בשעות-סגרת החברתיתמ

ידי -אחר הצהריים. המרכזים תורמים להעצמת בני הנוער ואוכלוסיית הצעירים על

פיתוח מנהיגות, חיזוק ההתנדבות והמעורבות הקהילתית והחברתית, מימוש אישי 

ושיפור הישגים לימודיים, חינוך למצוינות, פיתוח וגיבוש זהות, מתן מענה לנוער 

 בסיכון ועשייה למען החברה והסביבה. 

ות כוללת קורס מד"צים, חוגי סיירות, להקת דבקה של הנוער, מקהלת נוער הפעיל

הכוללת שירה וניגון, סמינר זהות, פיתוח מנהיגות צעירה, פעילויות שהנוער מוביל 

עבור הקהילה, התנדבות ביישוב במיזמים חברתיים/קהילתיים, סדנת העצמה 

ית מדוברת, קורס עזרה למימוש המצוינות האישית. חוג עברית מדוברת, חוג אנגל

ראשונה, חוגי אומנות, חוג להעצמה נשית. במרכז הנעורים קיים מרכז למידה 

צוינות לשיפור הישגים לימודיים. התכנית מפתחת ומקדמת מנהיגות, התנדבות, מ

 .בקהילה הדרוזית והצ'רקסית

וכי, מרכזי נעורים ביישובים המנויים בהחלטה הנותנים מענה חינ 16 פעלו 2020בשנת 

. מרכזים אלו פעלו 13-18צעירים ובני נוער בגילאים  3,500-כקהילתי וחברתי ייחודי ל

http://www.negev-galil.gov.il/
mailto:Hofesh.Meida-png@png.gov.il


 

 
 

 
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

 הממונה על יישום חוק חופש המידע
 

 

 
 

-26- 

   , תל אביב8בית אמות משפט, שד' שאול המלך 
             03-6060700טלפון: 

galil .gov.il-www.negev 
png@png.gov.il-Hofesh.Meida 

באמצעות יישומים ואפליקציות שונות ובפרט באופן חלקי בגלל מגבלות הקורונה 

 .zoomאפליקציית 

  ספורט בחברה הדרוזית והצ'רקסיתתרבות ו תיופעילו  .3

אחר חוגי ספורט בשעות  ת הממשלהלטהרשויות המנויות בהח 16 -פעלו ב 2020בשנת 

הצהריים לכיתות גן עד כיתה י"ב. הפעילות כוללת מגוון חוגים כגון כדורגל, כדורסל, 

שחייה, אתלטיקה, טניס, שחמט  וכיו'. הפעילות נותנת מענה לשעות אחר הצהריים, 

מעצימה את הילדים ובני הנוער ע"י חינוך לאורח חיים ספורטיבי ומעודדת ספורט 

שים. במרבית הרשויות, זוהי המסגרת היחידה בה יכולים הילדים ובני נוער נ

פעילות זו התקיימה להשתתף בחוגים בשעות הפנאי, בעלות סמלית או ללא עלות.  

 באופן חלקי בלבד, בהתאם למגבלות הקורונה. 2020החל ממרץ 

 מיתוג התיירות הדרוזית והצ'רקסית .4

ם המשרד תכנית למיתוג התיירות הדרוזית קיד ממשלההבהחלטת  12 במסגרת סעיף

 . 2020 בשנת  ₪ 1,500,000והצ'רקסית ביישובים הכלולים בהחלטה, בהיקף של 

ת באופן ישיר ע"י הרשות לפיתוח הגליל למעט עוספיא ודלית אל ורשויות מופעל 14

המופעלות ע"י המשרד כיוון שאינן נכללות בחוק הרשות לפיתוח הגליל כרמל 

 . 1993התשנ"ג 

הוקצה ליחסי ציבור, פרסומים במדיות השונות, אירועים, קמפיינים,  2020תקציב 

יעוץ מיתוגי לטובת שיווק הפעילות התיירותית ברשות המקומית וכן הכשרות חברת 

  .צוותים, מורי דרך, רכזים תיירנים

שובים קריית שמונה, שלומי תכנית להעצמה ולפיתוח היי – 3740ממשלה  החלטת .ה

 ומטולה

קריית  - חיזוק ישובי צמודי גדרל 15.04.2018ום מי 3740סגרת החלטת ממשלה מספר מב

מיום  4098וכן בהתאם להחלטת ממשלה מספר , 2018-2022בשנים שמונה, שלומי, ומטולה 

 , הוקצו תקציבים לרשויות אלו.3740שעניינה תיקון להחלטה   5.8.18

  לת מוקד רפואה דחופה. להפע 2018-2021 לשנה בשנים ₪מיליון  1.5 –קריית שמונה

 הרשות הפעילה את המוקד רפואה דחופה. 2020שנת ב

  פיתוח ושדרוג  -במסגרתו   2018-2019 -לטובת פיתוח עירוני ב ₪מיליון  2.2  -שלומי

הרשות פועלת  2020ר ושיפוץ מבנה רב תכליתי "ארז". בשנת ים, מוסדות ציבוקפאר

 להקמת גן משחקים ושיפוץ המכללה.

 2020בשנת אשר הקמתו נמשכת  עשייהתהזור להקמת א  ₪ 250,000 -מטולה. 
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  תהגליליחצור המועצה המקומית פיתוח והעצמה של  – 1741ממשלה  החלטת .ו

ולאור הגדרתה של המועצה המקומית חצור הגלילית  1741בהמשך להחלטת הממשלה 

כיישוב בעל עדיפות לאומית, עומל המשרד להעלאת חוסנה הכלכלי והחברתי של חצור 

מעמדה וכן תדמיתה של המועצה המקומית כמוקד התיישבותי אטרקטיבי  הגלילית, חיזוק

 בגליל.

 שעניינה , 22.6.2014 מיום 1741 מספר הממשלה החלטת את באה לתקן 1532החלטה מס' 

 מיליון 3 למועצה ובמסגרתה הוקצו הגלילית חצור המקומית המועצה של פיתוח והעצמה

 3-צה בחרה להשקיע את התקציב הנ"ל בעהמו .ציבור מוסדות ושדרוג פיתוח לטובת ₪

 : 2020שנת ב היו בתהליכי ביצועאשר  פרויקטים

 1,000,000 - שיפוץ מבנה המועצה ₪. 

 1,000,000 - בנית בית כנסת בקריה החסידית ₪. 

  1,000,000 -שיפוץ בית ספר  ₪ . 

 ומעלה 7שיפוץ מוסדות ציבור ביישובים בעלי דירוג סוציואקונומי  .ז

צאה שעניינו "סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים למועצות מקומיות בנגב בהתאם לנוהל הק

ומעלה" ומתוקף תפקידו ליזום פעולות לפיתוחם של  7אקונומי -ובגליל המדורגות סוציו

מרחבי הנגב והגליל על ידי פיתוח חיי התרבות, הקהילה, התעסוקה והספורט, הקצה 

ברשויות  וץ ובינוי מבנים ואתריםשיפלטובת   ₪מיליון  1.5המשרד  2019המשרד בשנת 

המשיך ביצוע של פרויקטים  2020בשנת . המקומיות כפר תבור, קריית טבעון וראש פינה

 אלו אשר לוו ע"י הגורמים המקצועיים באגף גליל.

חברתי של -תכנית ממשלתית להעצמה וחיזוק כלכלי -)ג'(   1480החלטת ממשלה  .ח

 . 2020-6201היישובים הבדואים בצפון לשנים 

, קובע כי המשרד יקדם תכנית 2.6.2016מתאריך  1480בהחלטת ממשלה מס'  17סעיף מס' 

מיליון  1.1לקידום ולמיתוג התיירות ביישובים הבדואים בצפון  הכלולים בהחלטה בהיקף 

התכנית למיתוג התיירות ביישובים הבדואית בצפון . 2016-2021בכל אחת מהשנים  ש"ח

איבטין וחוואלד ובאמצעות הרשות לפיתוח הגליל אל מול ברשויות  רדידי המש-מופעלת על

 רשויות הנכללות בהחלטה. 18

 

 הפעלת מנהלת מחקר - ענקי מחקר מ .ט

שירותי ייעוץ בתחום המחקר הביו רופאי בגליל .  מפעילהרפואי" -חברת "גליל מחקר ביו

סדנאות לצוותי הפעילות כרוכה בסקירת תמורות בקרב מוסדות הרפואה בגליל, הקמת 

המחקר בבתי החולים בגליל, ייזום והעברת הכשרות לרופאים ולסגלי מקצועות הרפואה 
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ולסגלי מקצועות הרפואה ומחקר, סיפוק שירותי תמיכה מקצועית כתשתית לרשות כל 

בתחומים הבאים: תכנון המחקר, כתיבת –החוקרים בבתי החולים לביצוע מחקריהם 

מדעית, מתן ייעוץ סטטיסטי אפדימיולוגי, ניתוח  בקשות למענקי המחקר, עריכה

של תוצאות המחקרים קידום ויישום מחקרים שזכו למענקים ; המלצה למשרד  יסטטיסט

על היקף ואופי הקולות הקוראים התקופתיים למחקרים המבוצעים בבתי החולים בגליל; 

ות התשלומים הכנת הקולות הקוראים, ניהול תהליך הסקירה המדעית, מעקב ופיקוח אוד

תעשיית והאקדמיה, ושלבי המחקרים, קידום שיתופי פעולה בין בתי החולים לבין 

גם לאורך  שעבודת המנהלת נמשכה, מומשה אופציה להסכם כך 2020במהלך  .הפארמה

 תקופה זו.

 תכנון מפורט למתחם הקבע בפקולטה לרפואה בצפת - 1531החלטת ממשלה  .י

מחסור ברופאים ובמיוחד ביישובי הפריפריה הנגב על רקע המשבר במערכת הבריאות וה

והגליל, הוטלה על המשרד לקחת חלק בהקמת בית הספר לרפואה הראשון בגליל בעיר 

התקשר המשרד במיזם  27.10.2016צפת, שיהיה שלוחה לאוניברסיטת בר אילן. ביום 

 משותף עם אוניברסיטת בר אילן לטובת התכנון המפורט של הקמת מתחם הקבע של

כך שתהליך התכנון ממשיך גם  , מומשה אופציה להסכם2020. במהלך  הפקולטה צפת

  .לאורך תקופה זו

קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל למטרת קידום  .יא

 מיזמים כלכליים, עידוד וגיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי 

 

בפריפריה החברתית, בנגב ת מקומיות קול קורא לסיוע לרשויופרסם המשרד  2019בשנת 

היתה לעודד תעסוקה איכותית, הקורא קול  מטרת .ם מיזמים כלכלייםקדל על מנתובגליל, 

שילוב בתעסוקה של אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, צמצום פערים 

 ק העבודה, תיאום והשמה למיומנויות הנדרשותנדרשות לשו תבאמצעות הקניית מיומנויו

  הציבורי ועוד. , בסקטור העסקי

ליווה אגף גליל  2020בשנת רשויות מקומיות.  6תקציב עבור במסגרת הקול הקורא אושר 

 את רשויות אלו ביישום המיזמים. 
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 פריפריה חברתיתבכיר אגף 

 רקע כללי

גליל". "משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב וה -, הורחבו סמכויות המשרד ושונה שמו ל2015באוקטובר 

מתוך מטרה לחזק את החוסן החברתי בפריפריה החברתית, להגדיל את הצמיחה הכלכלית, להביא 

, הוקם פר את איכות החיים ביישובים אלולצמצום בפערי ההזדמנויות בפריפריה החברתית ולש

המשרד מצא כי פערים חברתיים לא קיימים רק באזורים  .2016פריפריה חברתית בשנת אגף 

ים המוגדרים כנגב וגליל, אלא גם ביישובים השונים במרכז הארץ. ישובים אלו מדורגים הגיאוגרפי

אך  4-על פי הדירוג הסוציו של הלמ"ס או שכונות ברשויות חזקות מ 1-4אקונומי  -כמעמד סוציו

רשויות  73מיליון תושבים וישנן  2.5. בפריפריה החברתית 1-4קיימים בהן אזורים בדירוג 

 רשויות במגזר היהודי.  50רשויות במגזר הלא יהודי,  23שכונות,  156 מוניציפליות,

 

 פעילות האגף

 הזהב" תור"תכנית  .א

מטרת התכנית  תכנית ייחודית למנהיגות מקומית לגיל השלישי בפריפריה החברתית.

כרות להביא להעשרת הידע הקבוצתי לבני הגיל השלישי בפריפריה החברתית והעמקת ההי

חיזוק הקהילתיות, וכן ליצור תעסוקה ופעילות הוואי , תית המקומיתעם הזהות התרבו

התכנית כוללת הכשרת מנהיגות  אתרי מורשת מקומית ומנהגי המקום.והיכרות עם 

שעות אקדמיות, המעשיר בסדרת מפגשים את משתתפי  30באמצעות קורס בהיקף של 

תושבים בני  ה מקומית.התכנית ומקנה ידע משמעותי בדגש על מנהיגות, תרבות והיסטורי

כמו הגיל השלישי בוגרי הקורס, יוכשרו להיות מנהיגים מקומיים בקהילה בה הם חיים. 

משתתפי התכנית יוכשרו להדריך סיורים ביישובים וליזום פעילויות תרבות ומורשת כן, 

את שלמדו הלכה למעשה, מיישמים בוגרי הקורס  במסגרת התוכנית שיתקיימו ביישובם. 

ו בסיוע אנשי מקצוע פעילויות שונות ביישובם לאור החומר הנלמד. בשלב זה תינתן ויוביל

מלגה לבוגרי הקורס שיעבירו את הפעילויות, המדרבנת אותם  להתנסות באופן מעשי 

בני הגיל השלישי לועים אזוריים גדולים איר במסגרת התוכנית נערכו בתוכן שרכשו בקורס.

ירועים יתכננו ויובילו המנהיגים המקומיים, בוגרי מאשכול ישובים, אשר את אותם הא

, אותה התכנית. בנוסף, במסגרת תור הזהב תשולב תכנית התנדבותית יישובית בקהילה

 2020תחילת ב יובילו המנהיגים המקומיים ובה ייקחו חלק קהילת בני הגיל השלישי.

ונה והעדר פעילות ענפה במסגרת פרויקט זה אשר הופסקה עקב משבר הקור ההתקיימ

רשויות בפריפריה החברתית, במגזר הכללי, החרדי  70-התכנית פעלה בתקציב מדינה. 

 .2021-התוכנית צפויה להמשיך ב והלא יהודי.
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 "יחד צומחיםתכנית " .ב

י"ב. -הפועל במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ומיועד לילדים בכיתות א' פרויקט חונכות

 -רתו להעניק מענה רגשי, לימודי והתנהגותהפרויקט פועל לאחר שעות הלימודים ומט

חברתי לילדי הפריפריה החברתית ולהביא לצמצום פערים ולטיפוח מצוינות. הפרויקט 

רשויות בעלות גיוון של שלושת המגזרים )חרדי, לא יהודי וכללי(. העיקרון  52-פועל ב

נע וונדליזם, המנחה של התוכנית הוא "למנוע היום את בעיות המחר", התערבות בהווה תמ

שוטטות ונשירה בקרב החניכים בעתיד, תסייע למתבגרים לפרוץ את מעגל הרווחה, 

ולמצות את יכולותיהם בצורה טובה יותר. התכנית מסייעת לחניכים לחוות בוגרים 

משמעותיים בחייהם המנגישים להם רעיונות כגון: השכלה גבוהה, הצלחה ותקווה לעתיד 

פעלה התוכנית במתכונת מצומצת עקב ( "פ, )שנה"ל תש2020ת בשנ תוך מתן דוגמה אישית.

 זכיינים: "קיטו מרו"ם" למגזר הלא יהודי 3 באמצעותמשבר הקורונה. התוכנית הופעלה 

כאשר  רשויות  53-התקיים ב פרויקט החונכות. "קרן חרו"ת" למגזר הכלליוהמגזר החרדי ו

 .א יהודיהלו חרדיכללי, המגזר המהניכים ח  16,000 -חלק כ בו לקחו

 מיזמים כלכליים .ג

 ויישום בקידום הרשויות בשיתוף וחברות המקומיות לרשויות לסייע היא זה נוהל מטרת

 11 מתוקף נוהל זה ישנם .אזורי או מקומי כלכלי לפיתוח פוטנציאל בעלי מיזמים כלכליים

בעלי פוטנציאל לפיתוח כלכלי מקומי  נםמיזמים פעילים באזורי הפריפריה החברתית שהי

אזורי, תוך הרחבת עסקים קיימים, יצירת מקומות תעסוקה חדשים ובכך המיזמים  או

הכלכליים מסייעים בצמצום פערים באמצעות הקניית מיומנויות נדרשות לשוק העבודה 

 .לצד תיאום ושילוב בין מערכות השכלה למערכות הכשרה והשמה

 

 :2968 מס' הממשלהת טהחל .ד

  גיבוש ויישום תכנית רב שנתית לפיתוח ושיקום תשתיות 

  יישום התכניות לפיתוח ושיקום תשתיות בישובים מוחלשים: קוממיות, יסודות

 ותפרח. 

 :3717 מס' ת הממשלההחלט .ה

 פיתוח כלכלי מודיעין עילית. 

 .מוסדות ציבור מודיעין עילית 
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 צעיריםגף א

 ייעוד האגף

, ינו חלק מרכזי מחזון השר והמנכ"לים במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל הנושא הצעיר

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, 

  ., מגזר עסקי, אקדמיה ומחקר, על מנת לקדם את אוכלוסיית הצעיריםפילנתרופיה, קרנות

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

 נגב ובגליל לרבות פריפריה, הובלת פרויקטים משמעותיים אשר מחוללים שינוי ב

 הובלת פרויקט הדגל של מרכזי הצעירים.

 ש תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית שבתחום אחריותו, בשיתוף ובתיאום גיבו

 משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, ועדכון תוכנית העבודה בהתאם לצורך.

  .איגום משאבים ותקציבים ממספר מקורות 

  .ניהול שותפויות מאתגרות ברמה הארצית והמקומית 

 ך.בנייה והתוויות אסטרטגיה ומדיניות ממשלתית לטווח ארו 

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

ויזמות עסקית, קהילה והתיישבות, דיור ותרבות עבור אוכלוסיית הצעירים 

 .נגב והגלילפריפריה, הביישובי ה

 נגב ולגליל.לעירים עידוד הישארות צעירים בנגב ובגליל והגירת צ 

 ת הצעירים מול ראשי הרשויות. קידום פרויקטים עבור אוכלוסיי 

 

 2020פעילות האגף בשנת 

 מרכזי הצעירים בנגב ובגליל -רויקט הדגל  פ .א

נגב ובגליל. פריפריה, באגף הצעירים מנהל, מתכלל ומפתח את מיזם "מרכזי הצעירים" ב

, הינו תוכנית אסטרטגית, מחוללת שינוי מערכתי 18-40המיזם, המיועד לצעירים בגילאי 

לשים את נושא הצעירים על סדר היום הלאומי, החברתי והכלכלי ולגבש מענה המבקשת 

גליל. מיזם "מרכזי הנגב וה הפריפריה,כולל, מוסדר ומקיף לצרכי הצעירים ביישובים 

 2020בשנת שנים, ובתקופת פעילותו צמח, גדל והתרחב בכל שנה.  13-צעירים" פועל כ

 נגב ובגליל. ב בפריפריה, מרכזי צעירים 70-בכ המשרד תמך

חלק ממרכזי הצעירים היו אחראיים על מערך החירום הרשותי בהתמודדות עם משבר 

 הקורונה.
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 מטרות מרכזי הצעירים הן:

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

 חברתי. 

  להשתלב חיזוק הפריפריה של מדינת ישראל על ידי מתן הזדמנויות לצעירים

 ולהצליח שם. 

  הצבת נושא הצעירים על סדר היום המוניציפאלי והלאומי והבטחת מדיניות ומתן

 מענים מערכתיים שהולמים אוכלוסייה זו.

  .יצירת רצף טיפול ומענים לצעירים בראשית דרכם במעבר מגילאי הנוער 

 

 תחומי ליבה .1

קריירה ויזמות עסקית, השכלה  פעלו במרכזי הצעירים ארבעה תחומי ליבה: פיתוח 2020 בשנת

 גבוהה, מנהיגות ומעורבות חברתית, צמיחה דמוגרפית ופיתוח קהילה.

 פיתוח קריירה .2

חום פיתוח קריירה הפועל במרכזי צעירים, הנו עוגן משמעותי להישארות הצעירים ביישובים ת

רים, תוך בהם הם חיים. מטרת הפעילות בתחום זה להביא לידי מיצוי את הפוטנציאל של הצעי

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 

על עתידם, בחירת מקום המגורים והקמת המשפחה. ההכוונה לתעסוקה בקבלת ההחלטה 

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 

יתוח קריירה במרכזי הצעירים ובתחום וייעודו בחיים הבוגרים. המשרד מתקצב רכזי פ

רכזים  6קריירה הפריפריה החברתית המשרד מתקצב במסגרת קול קורא נפרד רכזי פיתוח 

 .מלאכי תוקריירמלה, לוד, ירושלים, בית אל, בית שמש : פריפריה החברתיתישובי הב

 השכלה גבוהה .3

ות חברתית. מרכזי תעסוקתית והשתלב -שכלה גבוהה היא כלי מרכזי למוביליות כלכליתה

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 

תעסוקה ותכניות התמחות. במרכזי הצעירים פועלת תוכנית להנגשת השכלה גבוהה מוטות 

בשם "הישגים". בנוסף, מרכזי הצעירים מהווים פלטפורמה ייחודית ליחידה להכוונת חיילים 

משוחררים במשרד הביטחון, בכל הקשור לעידוד מצוינות להשכלה גבוהה, תוך מתן דגש על 
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תניים בעלי אופק תעסוקתי משמעותי וזאת לצד טיפול שילוב הצעירים במקצועות איכו

 באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

 פיתוח קהילה   .4

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

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

ה, עניין ופעילות תרבותיות הכוללת: ספורט, בילויים, חברותא ועוד. מרכזי הצעירים חבר

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

המשרד  וכבסיס לשותפות עם בעלי העסקים המקומיים כמהלך להרחבת המענים לצעירים.

 משרד הבריאות, הקורונה וההגבלות עקב משבר רכזי הצעירים.מתקצב רכזי פיתוח קהילה במ

 .zoomאפליקציית  תהתקיימו פעילויות אלו במתכונת מצומצמ

 מיעוטים .5

, כעביה, עראבה, מג'ד אל בית ג'אן פעלו מספר מרכזי צעירים בחברה הערבית: 2020שנת ב

'יסר אזרקה, באקה אל כרום, כאבול, כפר כמא, חורה, רהט, שגב שלום, אל בטוף, פורדייס, ג

 גרביה, כפר קרע ודלית אל כרמל. 

ומעלות  נוף הגלילעכו, כגון בערים מעורבות  עוטיםכמו כן, ניתנים שירותים לאוכלוסיית המי

 תרשיחא.

 חברה חרדית  .6

 . ומודיעין עילית  , בני ברקירושלים: צעירים בחברה החרדית מרכזיפעלו  2020שנת ב

 צעיריםה ית ומקומית למרכזהדרכה ארצית, אזורי תכנית .ב

-)להלן מפעם גליל מערבי –משגב  אזוריתמועצה עם  2019התקשר במהלך שנת  המשרד

בנייה והפעלה של תכנית הדרכה  כולליםלצורך מתן שירותי ייעוץ והדרכה, שמפעם( 

על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  נתמךארצית, אזורית ומקומית לכל מרכז צעירים ה

הרחיב המשרד את ההתקשרות עם המפעם לטובת גיבוש תורה  2020בשנת   .והגליל

הצעירים ברשויות המוניציפליות השונות וכן מודלים ארגוניים למרכזי מקצועית, פיתוח 

תהליך הערכה ומדידה סדור בהתאם לתורה המקצועית והיעדים המקצועיים של אגף 

בשלוש זירות הנוגעות לעולם הצעירים צעירים. יעדי האגף הם גיבוש חזון ותורה מקצועית 

 בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית:

  גיבוש חזון, מדיניות ואסטרטגיה לקידום הצעירים ביחס לשלוש הזירות

 )המקומית, האזורית והארצית(

 .קידום ופיתוח היכולות המקצועיות והניהוליות של מרכזי הצעירים 
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 יה והמענה לצורכיהם מול הובלת מהלכים רוחביים לקידום הצעירים בפריפר

 הממשלה, המגזר השלישי ושותפויות נוספות. 

 .קורס הכשרה למנהלי מרכזי צעירים וקורס הכשרה לרכזי פיתוח קריירה 

למרכזי הצעירים, במטרה לחזק  ZOOMנערכו ימי הדרכה רבים באמצעות אפליקציית 

והשלכותיו  בפגיעת משבר הקורונה את החוסן הקהילתי ולהעניק כלים להתמודדות

 באוכלוסיית הצעירים.

 תכנית "מקומי" -תכנית מנהיגות לצעירים בני מקום .ג

ומתוך מטרה להצמיח צעירים מתוך  2020במסגרת תכנית העבודה של המשרד לשנת 

קהילת בני המקום בפריפריה החברתית והגאוגרפית, אשר ייזמו ויובילו פעילות למען 

טה להפעיל תכניות מנהיגות לצעירים בני מקום חיזוק החוסן הקהילתי, קיבל המשרד החל

 ברשויות המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.

לצורך הפעלת תכנית מנהיגות, פרסם המשרד מכרז להפעלת תכנית מנהיגות מקומית, 

 2020לצעירים בני מקום, ברשויות מקומיות בפריפריה, בנגב ובגליל והתקשר חוזית בשנת 

ה ספקים, שני ספקים )אג'יק ומעשה( אשר יפעילו את תכנית "מקומי" בחברה עם ארבע

הערבית ושני ספקים )צפונה דרומה וכי"ח( אשר יפעילו את תכנית "מקומי" בחברה 

היהודית. במקביל, פרסם המשרד קול קורא לרשויות בפריפריה, בנגב ובגליל להשתתפות 

כאשר שתי רשויות הסירו מועמדות טרם  רשויות, 45בתכנית "מקומי". בקול הקורא זכו 

  .מנהיגות קבוצות 43פתיחת הקבוצה. סה"כ נפתחו 

 פעילות האגף בהתמודדות עם משבר הקורונה .ד

בעקבות משבר הקורונה קיים אגף הצעירים "סקר עמדות צעירים במשבר הקורונה 

ת לספק מענה לאתגרים הרבים שפקדו אבפריפריה החברתית במדינת ישראל" על מנת 

 אוכלוסיית הצעירים. מצ"ב לינק לסקר באתר המשרד:

 galil.gov.il/media/2285/coronayouthcenter.pdf-https://negev 

ה ו"ח מצב: "תמונת מצב הצעירים ומרכזי הצעירים בראי תקופת הקורונהאגף פרסם ד

2020."   

תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף עזה" "  - 566החלטת ממשלה  .ה

 "2021-2022לשנים 

שאושרו  2,000,000 מתוך  2020 בשנת  ₪ 1,000,000החלטה המשרד הקצה המסגרת ב

 אשכול, שער -ה עוטף עזב מועצות אזוריותתכנית מרכזי הצעירים במימוש ל סה"כ.

 עיר שדרות. בהנגב, שדות נגב,  חוף אשקלון ו
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 גדר צמודיסיוע ליישובים  – 3740ממשלה  החלטת .ו

להעצמה ולפיתוח היישובים  15.04.2018מיום  3740סגרת החלטת ממשלה מספר מב

וכן בהתאם להחלטת ממשלה מספר , 2018-2022בשנים קריית שמונה, שלומי, ומטולה 

 , הוקצו תקציבים לרשויות אלו.3740קון להחלטה שעניינה תי  5.8.18מיום  4098

 בישובי דמוגרפיים צמיחה תהליכי לעידוד להחלטה על המשרד לפעול  6על פי סעיף 

הרשויות הרשאות  3-הועברו ל 2020במהלך  2018-2021. השנים בין ההחלטה

להפעלת תוכניות לעידוד תהליכי צמיחה דמוגרפית   ₪ 500,000תקציביות בסך 

לתוכניות עבודה שהוגשו ואושרו על ידי המשרד. תוכניות אלו בוצעו באופן בהתאם 

 חלקי עקב מגבלות הקורונה.
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 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

 הממונה על יישום חוק חופש המידע
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   , תל אביב8בית אמות משפט, שד' שאול המלך 
             03-6060700טלפון: 

galil .gov.il-www.negev 
png@png.gov.il-Hofesh.Meida 

 רשימת בעלי התפקידים הבכירים במשרד
 

 מען טל' שם  תפקיד

השר לפיתוח הפריפריה, 
 הנגב והגליל

 02-6701400 עודד פורר
הקריה החקלאית, דרך 

 ון לציוןהמכבים, ראש

ומנהל  המנהל הכללימ"מ 
אגף בכיר תכנון, תקצוב 

 ואסטרטגיה

 03-6060700 דרור סורוקה

, תל 8שאול המלך  'רח

 אביב

סמנכ"לית בכירה הון 
 אנושי ומנהל

 03-6060733 ורד אבוטבול שהם

מנהלת אגף התקשורת, 
 הדוברות וההסברה

 03-6060743 רוני ניב

 03-6060779 קין לישי משעלי אגף צעירים מנהלת

סגנית ראש אגף בכיר 
 פיתוח הגליל

 03-6060773 ענבל בן אלי

סגנית ראש אגף בכיר 
 פיתוח הנגב

 03-6010803 מירית בתיתו

 03-6060716 עו"ד אביתר טסלר היועץ המשפטי

 03-6060765 אלון מורגנשטרן חשב המשרדמ"מ 

בכיר  מ"מ מנהל אגף
 פריפריה חברתית

 072-9334519 אביעד פפרברג
 ,7כנפי נשרים  'רח

 ירושלים
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