
קידום תהליך היישום

28/01/2020ועדת היגוי בין משרדית מיום 

1480החלטת ממשלה מספר 
2016-2020חברתי של היישובים הבדואים בצפון לשנים –פיתוח כלכלי
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תוכן עניינים

 1480סקירת התקדמות יישום החלטת הממשלה

סקירת יישום תחומי ההחלטה

סקירת פעילות המשרדים המעורבים ביישום ההחלטה
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שיפור איכות  
החיים  

ביישובים  
הבדואים

חיזוק  
האיתנות  

הפיננסית של  
המועצות 
הבדואיות

'  חיזוק מע
,  החינוך

הנגשה  
לתעסוקה 
ולאקדמיה

שיפור  
התשתיות  
הפיזיות  
חיזוק מערך  בישובים

הרווחה  
והשירותים  

לאזרח

הגברת  
הביטחון  
האישי  

ביישובים

ספורט  , תרבות
ופנאי

מהווה התכנית הממשלתית להעצמה וחיזוק  1480החלטה 
2020–2016חברתי של החברה הבדואית בצפון לשנים -כלכלי

משרדי  17
ממשלה

רשויות  12
מקומיות

ח"מלש900

מתמקדת בשיפור איכות החיים  1480החלטה 

ביישובים הבדואים בצפון ומורכבת ממגוון  

ההחלטה גובשה בשיתוף המחוזות  . תחומים

במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות

התכניתעקרונות ומרכיבי מאפיינים מרכזיים
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ח"מלש894
(כ תקציב ההחלטה"סה)

תשתיות  
פיזיות
455
51%

תעסוקה  
וכלכלה

79
9%

חינוך 
והשכלה  

גבוהה
140
15%

העצמת רשויות  
מקומיות

79
9%

חברה 
וקהילה

141
16%

במספר התלמידים הזכאים לבגרותעלייה 

דגש על תעסוקת נשים-בהכנסה למשפחה עלייה 

מוסדות , דגש על דיור–ברמת איכות החיים עלייה 

צ"ותחרווחה , ציבור

במספר המתגייסים לכוחות הביטחון  עלייה 

ולשירות לאומי

במדדי האלימותירידה 

יעדים מרכזיים

תעסוקה  , תשתיות פיזיות: ההחלטה מתחלקת לחמישה תחומים
העצמת רשויות מקומיות וחברה וקהילה, חינוך והשכלה גבוהה, וכלכלה

חלוקת תקציב החומש לפי תחומים 
(ח"מלש)
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1480ת לפיתוח כלכלי במסגרת יישום ופעילות הרש

פעילות הרשות לפיתוח כלכלי מתמקדת ביישום ההחלטה ברשויות מקומיות באמצעות שני 

מהלכים עיקריים

איסוף נתונים  . 2בקרות עומק. 1
מהרשויות המקומיות

במסגרת בקרות העומק מוזמנים נציגי הרשויות  

ל המשרד לשוויון חברתי  "י מנכ"המקומיות ע

לשולחן עגול בנוכחות כלל נציגי המשרדים  

הרלוונטיים על מנת לעמוד על סטטוס היישום של 

להציף חסמים ולהציע פתרונות  , ההחלטה ברשות

בזמן אמת

מתחילת תהליך היישום של ההחלטה הרשות  

לפיתוח כלכלי מקפידה על ביקורים בכל הרשויות  

המקומיות במטרה לאסוף נתונים אודות התקדמות  

זיהוי ואיתור חסמים נקודתיים  , יישום ההחלטה

ורוחביים והצפתם בפני המשרדים הרלוונטיים  

במטרה להבטיח ניצול מקסימאלי של משאבי  

ההחלטה
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סטטוס-( מיצוי משאבים)מוארדמיזם 

מבוצעת השמה והכשרה של , וינט'גואלכאבשותפות עם משרד הפנים , מוארדבמיזם 

ת מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשויות המקומיות  /מועמדים לתפקיד מנהל

הערביות והבדואיות בצפון

עד היום פורסמו מכרזים  

רשויות מקומיות  44-ב

לגיוס ממצי משאבים

44

מהרשויות התפקיד  33ב 

י מנהל מחלקה  "אויש ע

למיצוי משאבים ופיתוח  

כלכלי

33

ממצה משאבים ומפתח כלכלי  -התפתחות התפקיד 

החלטות ממשלה
  תקציבים שוטפים
  קולות קוראים

רים"ותב
  פילנתרופיה וגיוס

מתורמים

 תכניותפיתוח
מניבות הכנסה  

/ אזורי תעשיה)
/ תעסוקה

(מסחר
  כלכלה מקומית

מקיימת

  מנגנון עבודה פנים
רשותי לקידום מיצוי  

משאבים ופיתוח  
כלכלי

 אזוריות
יחידה כלכלית

בניית תשתיות  
עבודה

פיתוח כלכלי מיצוי פוטנציאל  
קיים
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תושבים' מסשם רשות וכמותד"מס

724,444תושבים0-5,000

2,647ר'ג'ע1

3,308ש'ג2

3,483פסוטה3

3,864א'אלהיגכוכב אבו 4

3,360מעליא5

3,839כפר ברא6

3,943מזרעה7

5,001-10,00015115,340

5,806טבאשכעבייה8

5,837עיילבון9

6,517נם'אלגאום שיבלי10

6,763זנגריהטובא 11

7,164זמר12

7,243שעב13

8,065אבו גוש14

8,507זראזיר15

8,196אלבטוף16

8,420'מרגאל בוסתאן17

7,926טבעוןבסמת18

8,240עילוט19

8,688משהד20

8,429בענה21

9,539בסמה22

תושבים' מסשם רשות וכמותד"מס

10,001-15,00011135,289

10,026ידאת'נגבעינה 23

10,398וליה'לג'ג24

10,924יאסיףכפר 25

10,102חנאדיר 26

10,502דבוריה27

13,306נחף28

13,251פורידיס29

13,438עין מאהל30

13,649כאבול31

14,748אכסאל32

14,945סר אלזרקא'ג33

15,001-20,000472,096

15,080מעלי עירון34

19,044כפר קרע35

19,270יפיע36

18,702ריינה37

20,001-50,0006180,280

20,783מכרדיידה'ג38

23,072קלנסווה39

24,528ערערה עארה40

26,718טירה41

41,347שפרעם42

43,832טייבה43

50,001-55,000155,736

55,736אלפחםאום 44

44583,185כ"סה

פירוט הרשויות  –( מיצוי משאבים)מיזם מוארד 
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הכשרה-( מיצוי משאבים)מיזם מוארד 

ומתקיימת באופן מודולרי על פני  , 1.12.2019תכנית ההכשרה החלה כמתוכנן בתאריך 

שלושה שלבים

ממשל  :ידע
ומיצוי משאבים

:  מיומנויות
ניהול שינוי   
, וקונפליקטים

מנהיגות  
וממלכתיות  

1

ת
שו

בר
ה 

וד
ב
ע

ן 
מ

ז

פיתוח :ידע
תכנון  , כלכלי
אזוריות, עירוני

:  מיומנויות
ניהול ללא 

עבודה  , סמכות
,  מבוססת נתונים

תקשורת 
בינאישית

23
תכנון  , אסטרטגיה

עירוני ופיתוח כלכלי 
ת

שו
בר

ה 
וד

ב
ע

ן 
מ

ז

ממשל ומיצוי  
משאבים

כלים :ידע
,  ניהוליים

,  שותפויות
עבודה  תכניות

:  מיומנויות
תכלול  

ניהול  , ומנהיגות
מיפוי  , פרויקטים

ארגוני וניהולי  

היערכות לכניסה  
לתפקיד
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החלטת  )היערכות לגיבוש מתווה להמשך והעמקת פעילות 
(1480-ו922הממשלה 

:1פעימה 

איפיון וניתוח

:2פעימה 

צרכים , שיח מנגנונים
ויכולות

מתווה עקרונות 
הפעלה

בסיסי  + מתווה 
פעילות מוערכים 

תקציבית

מיפוי אתגרים  
והזדמנויות

קביעת תחומי  
מיקוד נוספים

העמקת אפיון  
צרכים בשיח  

משותף עם השטח

שיפור מנגנוני 
ביצוע וליבה  

טיוב מנגנוני הסרת  
בקרה  , חסמים

ומעקב

קביעת יעדים  
מעודכנים להגברת  

אימפקט

:המלצות מבניות
תהליכי עבודה  

-ממשלתי
מוניציפאלי

קידום פרויקטי  
ליבה לצמיחה  
כלכלית אזורית

מעטפת סיוע  
לרשויות בהובלת  

פרויקטים

לצד שנת מיקוד מאמץ להגברת מימוש בשטח ופעילות צוותי משימה ייעודיים
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הקצאת תקציב וניצול לשנים  -סיכום שלוש שנים וחצי להחלטה 
2016-2019

ח"מלש ~494

העצמת  
רשויות  
מקומיות

101
20% חברה  

וקהילה
39
8%

חינוך  
והשכלה  

גבוהה
107
22%

תעסוקה  
וכלכלה

75
15%

תשתיות  
פיזיות
172
35%

ב"ומילתהרשות לשירות לאומי אזרחי , ההקצאה בפועל אינה כוללת את נתוני משרד לביטחון פנים*
ההקצאה המתוכננת אינה כוללת את תקציבי המצטיינות ממשרד הפנים** 
58%נוצלו 2016-2019מסך כל התקציב שהוקצה בשנים , עד כה** 

מסך תקציב תוכנית החומש55%-ההקצאה בפועל עומדת על כ, מאז קבלת החלטת הממשלה

( **ח"מלש)2016-2019הקצאת תקציב וביצועו לשנים (*ח"מלש)2016-2019הקצאה בפועל לשנים 
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פירוט שיעור הביצוע התקציבי ברשויות המקומיות

פ דיווח המשרד"ע*
מכסור-ביר אל. מ.של מ922כולל תקציב מצטיינות בהחלטה **

47%
42%

38%
34%

31% 28% 27% 27% 26% 25%
20% 18%

30%

פירוט הרשויות המקומיות על פי אחוז הביצוע  
(2016-2019* )התקציבי מתוך ההקצאה בפועל

 30%ממוצע הביצוע התקציבי עומד על

יש צורך בהגברת המאמצים להעלאת הביצוע התקציבים ברשויות  , בכניסת ההחלטה לשנתה החמישית
המרכזיים והתרתם" צוורי הבקבוק"י איתור "המקומיות ע



12

תוכן עניינים

 1480סקירת התקדמות יישום החלטת הממשלה

סקירת יישום תחומי ההחלטה

סקירת פעילות המשרדים המעורבים ביישום ההחלטה
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תחום העצמת הרשויות המקומיות

משרד הפנים
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תקציבים ויעדים-תחום העצמת רשויות מקומיות

יעדים *(ח"מלש)כ "סטטוס ניצול תקציבי סה

ערך  
רצוי  
2021

ערך  
נוכחי

ערך  
2016

ראשימדד יעד

30%
26%

(2017)
25%

(2015)

שיעור מקורות ההכנסה  
העצמיים של הרשויות 

בצפוןהבדואיות

חיזוק  
האיתנות  
הפיננסית  
ברשויות  

8הבדואיות 8 2
מספר הרשויות הבדואיות 

באשכול שאושכלו, בצפון
רשויות מקומיות

8 4 0

: רשויות שהשלימו הגדרת
,  מיקודים אסטרטגיים, חזון

מטרות ותכנית עבודה  
מאושרת ליישום

פיתוח
ארגוני של  
הרשויות  

הבדואיות

- 105 16.5%
שיעור תקציבי ההחלטה 

שחוייבו בהרשאות
יישום  

ההחלטה
90% 27% 0%

שיעור תקציבי ההחלטה 
שמומשו על ידי הרשויות  

המקומיות

וכן כוללים את נושאי החובה922הנתונים התקציביים לא כוללים את סעיף מצטיינות בהחלטה *
2אחוז ביצוע תקציבי עומד על  8%**
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אתגרים וצעדים להמשךמהלכים מרכזיים

אתגרים וצעדים  , מהלכים-תחום העצמת רשויות מקומיות 
להמשך

1

4

2

3

1

2

4

,  שיפוץ ואחזקה של מבני דת, תקצוב הקמה

בתי לוויות ובתי קברות

:  שיפור ההיערכות לחירום ברשויות

ח"מלש1.6–תקצוב רכישת ציוד חירום •

ח"מלש1.7–שיפוץ והקמה של מרכזי הפעלה •

₪ 240,000–הדרכה ותיקי אב , חניכה•

תגבור תקציבי פיתוח וקידום נושאי החובה 

במטרה למקסם את פוטנציאל ההכנסות  

הקיים ברשויות

העצמה מקצועית של צוותים  , פיתוח ארגוני

מיקודים  , ברשויות וליווי בקביעת חזון

אסטרטגיים ותכניות עבודה ברשויות

קצב מתן ההרשאות התקציביות האט את  : פיתוח

ההתקדמות בביצוע פרויקטים עם זאת יש המשך 

קידום הפרויקטים במסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתי

י  "קידום מהלך מרוכז מול המשרד ורמ:מבני דת

חכירה/בנושא הוכחת בעלות

המשך : הקמת מרכזי הפעלה–היערכות לחירום 

פ עם פיקוד העורף ומשרד הביטחון"שת

מיקסום פוטנציאל הכנסות על ידי  : פיתוח כלכלי

ברשויות* קידום נושאי החובה

3
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תחום התשתיות

מינהל התכנון

רשות המים והביוב

משרד הבינוי והשיכון

משרד התחבורה
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תקציבים ויעדים-תחום תשתיות 

יעדים(*ח"מלש)כ "סטטוס ניצול תקציבי סה

ערך  
רצוי  
2021

ערך  
נוכחי

ערך  
2016

מדד ראשי יעד

90% 30-40%
אחוז החיבור למערכת  

המיעוטים ' ביוב באוכ
*(*אחוז התבייבות) העלאת  

רמת   
השירות  

לתושב
13.94 7.74

מ שנתיים של "מספר ק
קווי התחבורה  

הציבורית המשרתים  
את הישובים הבדואים  

(במיליונים)

12 11 10
מספר תכניות מתאר  

בתוקף
מתן מענה 

לצרכי דיור   
'  של אוכ

המיעוטים  
239*** 0

מספר יחידות דיור 
ששווקו

51%אחוז ביצוע תקציבי עומד על . ב"מילתההקצאות לא כוללות את הנתונים התקציביים של *
הנתונים מתייחסים לכלל יישובי המיעוטים**

'יח239מתוכם שווקו בהצלחה רק 1039עמד על 2019–2017הדיור אשר פורסמו במהלך השנים ' יח' מס*** 
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אתגרים וצעדים להמשךמהלכים מרכזיים

אתגרים וצעדים להמשך, מהלכים-תחום תשתיות 

1

4

2

3

שדרוג והרחבת תשתיות מים וביוב ביישובי  

התכנית

תגבור קווי  , פיתוח תשתיות תחבורה

הקמת קווים חדשים , אוטובוס קיימים

והרחבת מסלולים

תכניות מתאר בתוקף או בהליכי סיום 

בכל היישובים

הקמת מוסדות ציבור חדשים ושדרוג  

תשתיות שכונות ותיקות

התקציבים המוקצים להקמת מוסדות ציבור

אינם מכסים את עלויות הפיתוח הנדרש  

מסביב למוסדות

היארכות תהליכים וקשיים בירוקרטיים  

המעכבים התקדמות בתכנון

קושי בהתקדמות בעבודת תשתית מים וביוב 

בין התאגיד למועצות מקומיות  מחלוקותבשל 

והתושבים

1

2

3
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תחום חברה וקהילה

המשרד לפיתוח הפריפריה  
והגליל

משרד התיירות

משרד הביטחון

המשרד להגנת הסביבה

חברתילשיוויוןהמשרד 

הרשות לשירות לאומי אזרחי

משרד הבריאות

פניםלבטחוןהמשרד 
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תקציבים ויעדים-תחום חברה וקהילה 

יעדים*(ח"מלש)כ "סטטוס ניצול תקציבי סה

ערך רצוי  
2021

ערך  
נוכחי

ערך  
2016

ראשימדד יעד

600 **381 300
מספר  

המתגייסים לצבא

'  שילוב האוכ
הבדואית  

בחברה  
הכללית

11 7 0

שיעור היישובים 
בהם יש תכנית  

לקידום אורח 
חיים בריא 

העלאת רמת   
השירות  

לתושב

10,000 10,000 1,500
התיירים  מספר

שמבקרים 
ביישובים

חיזוק  
האיתנות  
הפיננסית  
ברשויות  

הבדואיות

הגרפים לא כוללים את הנתונים התקציביים של המשרד לביטחון פנים ושל הרשות לשירות לאומי אזרחי*
נתון חלקי-2019381בשנת , 2017420בשנת , 300התגייסו 2016בשנת **

54%אחוז ביצוע תקציבי עומד על *** 



21

אתגרים וצעדים להמשךמהלכים מרכזיים

אתגרים וצעדים להמשך, מהלכים–תחום חברה וקהילה 

הנצחת החללים הבדואים ועידוד גיוס והכנה  

לשירות צבאי

לקידום התכניתפעילות ייעודית ליישובי 

ושימור אורח חיים בריא

תמיכה בתשתיות ובעלויות השוטפות של  

ניקיון ופינוי אשפה, הרשויות בתחום הסביבה

הקמת מרכזי צעירים והתנעת פעילות  

יישובים7-רכזים ב

ס"להגנחידוש הרשאות לרשויות על ידי משרד 

לקידום אורח תכניותהאצת קצב יישום 

חיים בריא באופן שוטף

תחילת פעילות המכינה הקדם צבאית בצפון  

י מרכז מעשה"ע

המשך קיום אירועי תיירות וחיזוק יזמות  

תיירותי בישובים

1

4

2

3

1

4

2

3

קידום ומיתוג התיירות ביישובים הבדואים  

ברמה הארצית ותמיכה בפסטיבלים

5

שיקום שכונות והפעלת מרכזי  תכניותביצוע 6

נוער והגיל הרך בכלל הישובים, נשים

מאמץ להפעלת תכנית לצעירים בכל היישובים5
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השכלה גבוהה ומדע, תחום חינוך

משרד החינוך

הטכנולוגיה והחלל, משרד המדע
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תקציבים ויעדים-השכלה גבוהה ומדע , תחום חינוך

ערך  
רצוי  
2021

ערך  
נוכחי

ערך  
2016

ראשימדד יעד

63% 58.7% 56.3%
שיעור הזכאים  
לבגרות מלאה

זכאות  
לבגרות 

חיזוק  
מערכת  
החינוך  
ועידוד  

ההשתלבות  
בהשכלה  

גבוהה

50% 47.6% 40%

שיעור הזכאים  
לבגרות שעומדת  
בתנאי סף קבלה  

לאוניברסיטה

1,500 1,288 1,004 **סטודנטים באקדמיה' מס

מספר התלמידים 
מדע  בתכניותהמשתתפים 

וטכנולוגיה

יעדים(*ח"מלש)כ "סטטוס ניצול תקציבי סה

פ דיווח המשרדים"ע100%אחוז ביצוע תקציבי עד כה עומד על *
אזוריות. ומבטוףלא כולל 2018ג ל "נתוני מל** 
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אתגרים וצעדים להמשךמהלכים מרכזיים

אתגרים וצעדים  , מהלכים-השכלה גבוהה ומדע , תחום חינוך
להמשך

קידום ושיפור פעילות מוסדות החינוך  

ביישובים הבדואים

הפעלת מסגרות  –תכנית אתגרים 

משלימות כמו חוגים וקייטנות

רכישת ציוד לבתי הספר

קולות קוראים להקמת פעילויות חינוכיות  

בנושא מדע וטכנולוגיה

חיזוק תחושת  , שיפור האקלים החינוכי

המוגנות וצמצום אירועי האלימות

קידום המודעות לפעילויות מדע וטכנולוגיה  

בתי הספר והתלמידים, בקרב הישובים

1

4

2

3

1

2
העלאת רמת איכות התעודה לבגרות 

ועמידה בתנאי הסף למוסדות האקדמאיים  

הישראלים

3
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כלכלה ותעסוקה

משרד הכלכלה

הרווחה והשירותים , משרד העבודה
החברתיים
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תקציבים ויעדים-תחום כלכלה ותעסוקה

יעדים(*ח"מלש)כ "סטטוס ניצול תקציבי סה

ערך רצוי  
2021

ערך  
נוכחי

ערך  
2016

מדד ראשי יעד

640 407 635
מספר השמות  
שבוצעו על ידי 

תעסוקהמרכזי

חיזוק  
האיתנות  
הפיננסית  

של 
הרשויות  
הבדואיות

5 0 -
מספר אזורי  

תעשייה

5** -
מספר מעונות  

יום  העלאת  
רמת   

השירות  
לתושב

12 -

תכניותמספר 
פעילות
ונוער  לילדים
בסיכון

ולא כוללים את ההקצאה בפועל של אזורי התעשייה  922ושל מעונות יום שמקורן בהחלטה ריאןהגרפים כוללים את ההקצאות המתוכננות של מרכזי *
55%אחוז ביצוע תקציבי עומד על 

תוקצבו עד כה**
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אתגרים וצעדים להמשךמהלכים מרכזיים

אתגרים וצעדים להמשך, מהלכים–תחום כלכלה ותעסוקה 

קידום עסקים קטנים ותמיכה ביזמות  

בדואית למען הפיתוח הכלכלי של המגזר

פיתוח ושיווק אזורי תעשייה לקידום 

התעסוקה ביישובים הבדואים

אין התקדמות משמעותית בנושא פיתוח  

אזורי תעשייה

המשך בניית המחלקות לשירותים חברתיים  

ותקצוב מעונות יום ביישובים

הפקת תשתית תומכת ליציאה לעבודה  

באמצעות בניית מעונות יום

המשך הענקת תמיכה ליזמים חדשים 

באמצעות המעוף

העצמת הקהילות ברשויות באמצעות  

ס ובניית מחלקות לשירותים  "העסקת עו

חברתיים

,  נוער, המשך תגבור שירותי רווחה עבור ילדים

משפחות בסיכון ואלימות במשפחה

1

4

2

3

1

4

2

3
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תוכן עניינים

 1480סקירת התקדמות יישום החלטת הממשלה

סקירת יישום תחומי ההחלטה

סקירת פעילות המשרדים המעורבים ביישום ההחלטה



משרד הפנים
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מבט על–משרד הפנים

1

4

2

3

,  שיפוץ ואחזקה של מבני דת, תקצוב הקמה

בתי לוויות ובתי קברות

:  שיפור ההיערכות לחירום ברשויות 

ח"מלש1.6–תקצוב רכישת ציוד חירום •

ח"מלש1.7–שיפוץ והקמה של מרכזי הפעלה •

₪ 240,000–הדרכה ותיקי אב , חניכה•

תגבור תקציבי פיתוח וקידום נושאי החובה  

במטרה למקסם את פוטנציאל ההכנסות  

הקיים ברשויות

העצמה מקצועית של צוותים , פיתוח ארגוני

מיקודים  , ברשויות וליווי בקביעת חזון

אסטרטגיים ותכניות עבודה ברשויות

מהלכים עיקריים

הוקצו התחייבויות :תגבור תקציבי פיתוח

לכלל , *ח"מלש69.8למענקי פיתוח על סך 

.  הרשויות

:  העצמת רשויות מקומיות ושותפויות

ניתנו  ח"אלש12,275הרשאות על סך 

מאוגדות  כלל רשויות ההחלטה . לרשויות

!באשכולות

3.54הקצאה של : היערכות לחירום

לתקציב  מעבר ח"מלש1.04-כ)ח"מלש

בהשתתפות  –של החלטת הממשלה 

(.משרד הביטחון

3

1

2

הישגים עיקריים

כולל נושאי חובה*
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ביצועסטטוס –הפניםמשרד 

**סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

אחוז ביצועמהלך
תקציבי

תקציב  
*שהושקע

הושלמו ושולמו–פרויקטים 65
תשלום חלקי–פרויקטים 14
טרם הוגשו בקשות  –פרויקטים 79

תשלום

32% **69,823 תגבור תקציבי פיתוח

–הינה שנת יישום 2020שנת 
מתוכנן כי רוב תקציב התכנית ימומש  

במהלך שנה זו
7% 12,275

העצמת רשויות מקומיות
ושותפויות

2020הקצאת ההתחייבויות לשנת 
טרם בוצעה

14% 15,094 הקמה ושיפוץ מבני דת

בוצע–ציוד חירום 
השלמה/ בביצוע–נהלי חירום 

בתכנון וביצוע–מרכזי הפעלה 
43% 3,240

, מחסנים, ציוד-היערכות לחירום 
.מרכזי הפעלה ונהלי חירום

24% 100,732 ***כ"סה

הרשאות לחיוב*
על בסיס הפרויקטים שהתקבל לגביהם דיווח עדכני**

ח"אלש22,198של ביר אל מכסור על סך ( 922החלטה )הסכום לא כולל את תקציבי המצטיינות *** 
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צעדים להמשךאתגרים

אתגרים וצעדים להמשך–משרד הפנים

1

4

2

3

1

2

3

קצב מתן ההרשאות התקציביות האט : פיתוח

את ההתקדמות בביצוע פרויקטים

קשיים בביצוע של הרשויות מול ממשקים : פיתוח

חיצוניים כגון קבלנים

קשיים בהוכחת בעלות על הקרקעות :מבני דת 

עיכבו אישור פרויקטים והעברת תשלומים

י בנושא  "קידום מהלך מרוכז מול המשרד ורמ:מבני דת

חכירה/הוכחת בעלות

המשך קידום הפרויקטים במסגרת :פיתוח כלכלי

תכנית הפיתוח הרב שנתי

פ "המשך שת: הקמת מרכזי הפעלה–היערכות לחירום 

.עם פיקוד העורף ומשרד הביטחון

מיקסום פוטנציאל הכנסות על ידי קידום  : פיתוח כלכלי

ברשויות* נושאי החובה

'טיפול בחובות עבר וכו, GISמערכת , חוקי עזר, סקר נכסים*

5
המשך גיוס יחידות מחוללות שינוי ועידוד  : פיתוח ארגוני

.הפרשת עובדים וכן גיוס כוח אדם צעיר

מתוכנן כי רוב תקציב התכנית  –הינה שנת יישום 2020שנת 

במקביל להפעלת מערך הערכה ומדידה  , ימומש במהלך שנה זו

.  להתקדמות הרשויות ואפקטיביות התכניות הארגוניות

' מערכו מידע וכו, יחידת טיוב שירות, אסטרטגית-יחידה כלכלית, יחידת הון אנושי: יחידות מחוללות שינוי** 

4

מרווח זמן משמעותי בין שלב סיום הבנייה  : פיתוח

ועד לתשלום מהמשרד



משרד התחבורה
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מבט על–משרד התחבורה

תגבור תדירות קווים קיימים

הוספת קווים חדשים

,  הושלמה2018תוכנית העבודה לשנת 

11תוגברו , במסגרתה נפתח קו חדש

קווים והוארכו מסלולים של שני קווים

1

2

פיתוח התשתיות התחבורתיות  

ביישובי התוכנית

1

2

3

מהתשתיות התחבורתיות  50%פיתוח 

הושלם

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים
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סטטוס ביצוע–משרד התחבורה

**סטטוס ביצוע
ח"תקציב באלש

מהלך
תקציביאחוז ביצוע *תקציב שהושקע

הערכות לביצוע תכנית העבודה לשנת  
2019

94% 17,085
שירות  תוספת

צ"תחב

9סלילת , כבישים הושלמו10
מתעכבת1מתקדמת כמתוכנן ושל 

60% 54,350 תשתיות ברשויות

77% 71,435 כ"סה

צעדים להמשךאתגרים

תגבור של הקווים הקיימים והוספת הקווים  

החדשים המתוכננים

הרשאות לחיוב*
קיימת משימה אחת ללא דיווח עדכני** 

המשך סלילת הכבישים ודרישה דחופה לתקציב  

נוסף לתשתיות

ברשויות המקומיות  צ"תחפתיחת הכשרת אחראי 

הערביות לשיפור השירות

1

2

3

הצרכים התחבורתיים ברשויות לא נענים  

מבחינת התקציב ומבחינת התכנון

צ"בתחלתוספות שירות 2019תקציב 

באופן חלקי2019התקבל בסוף 

1

2



התכנוןמינהל
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מבט על–התכנון מינהל

מתאר בישובים מעל  תכניותקידום 

חדשות  תכניותקידום )תושבים 5,000

(ועדכון קיימות על פי הצורך

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים

יישובי ההחלטה יש תכנית  12מתוך 11-ל

מתאר בתוקף
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וצעדים להמשךסטטוס ביצוע-התכנון מינהל

סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

הקצאה מתוכננת  מהלך
2020-ל

*תקציב שנוצל

רשויות יש  12מתוך11-ל
תכנית מתאר בתוקף

87 825 תכנית מתאר בתוקףהכנת

ההחלטהואינו מתוך תקציבי1480קבלת החלטה כאשר התקציב ניתן טרם2016-18ניצול לשנים *

טבעון  בסמתאישור תכנית המתאר של 

צעדים להמשך



והשיכוןמשרד הבינוי
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מבט על–משרד הבינוי והשיכון 

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים

שיפוץ ובניית מוסדות ציבור בכלל יישובי  

מבנים44כ "סה–ההחלטה 

שדרוג תשתיות ותיקות בכלל יישובי ההחלטה

1

2

הוצאת הרשאות לרשויות בין השנים  100%

2016-2019

3

אינפיליםד כולל "קידום שווק יח4

בנייה ושיפוץ מוסדות ציבור

שדרוג תשתיות שכונות ותיקות

נוער וקהילה, פעילות חברתית לגיל הרך

1

4

2

3

שיפור מצב הדיור בחברה הבדואית  

מענק  )פיתוח , י קידום תכנון"בצפון ע

ד"ושיווק יח( ראש שטח

הסרת חסמי תכנון במרקם ותיק5
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(2מתוך 1)סטטוס ביצוע –משרד הבינוי והשיכון 

**סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

אחוז ביצועמהלך
תקציבי

תקציב  
*שהושקע

פרויקטים19קידום 5% 8,000 תכנון בקרקע פרטית ומדינה

, מבנים לקראת סיום4, מבנים הושלמו15
היתר בתהליך התקדמות כמתוכנן

32% 32,000
מבנים רב \מוסדות ציבור

תכליתיים והצטיידות

מתקדם  1, מענקי ראש שטח4הוענקו 
טרם החל1-כמתוכנן ו

30% 8,000 מענק ראש שטח

חברות מנהלות ביישובי ההחלטה2הופעלו  50% 2,400 חברות מנהלות

הרשאות לחיוב*
על פי דיווח המשרד**
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(2מתוך 2)סטטוס ביצוע –משרד הבינוי והשיכון 

**סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

אחוז ביצועמהלך
תקציבי

תקציב  
*שהושקע

53פרויקטים בוצעו במלואם מתוך 14
פרויקטים

54% 36,000 פיתוח שכונות ותיקות

משרתי כוחות הביטחון זוכים בסבסוד של  
ח"אלש300עד סכום של 90%

13% 3,810
סבסוד הוצאות פיתוח  

תשתיות לבנייה למשרתי 
כוחות הביטחון 

17חסמי תכנון הושלמו מתוך 3הסרת 
חסמים שתוקצבו

23% 2,500 הסרת חסמי תכנון

מרכזים6-בכתכניות לגיל הרך 34-כ
מרכזים7-בכתכניות לנוער 81–כ 

75% 8,000
פעילות חברתית 

גיל הרך ונוער

38% 100,710 כ"סה

הרשאות לחיוב*
על פי דיווח המשרד** 
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אתגרים וצעדים להמשך–משרד הבינוי והשיכון 

צעדים להמשךאתגרים

צ משמעותיים  "איגום תקציבים לבניית מוס

בהחלטה החדשה יידרש תקציב גדול  –

יותר למוסדות ציבור

1

4

2

3

צ"מוסאחזקה שוטפת ושמירה על איכות 

קושי באיחוד וחלוקה של קרקעות פרטיות  

ברשויות המקומיות

אינפיליםשווק , ד"שיווק לא מספק של יח

באמצעות  )צמצום עלויות פיתוח גבוהות 5

(בנייה רוויה וסבסוד פיתוח

הגשת חשבונות  6

המשך הסדרת  : תכנון בקרקע פרטית ומדינה

עות"ותבמתחמים 

הגמשת הקריטריונים של  : מענק ראש שטח

(.  למשל בקרקע פרטית)מענקי ראש שטח 

1

2

3

קידום הקמת מבנים ציבוריים: מוסדות ציבור 4

אינפיליםהאצת השיווק ביישובים כולל שווק 

הנוער והקהילה בישובים , חיזוק מערך הגיל הרך

הבדואים

5

6

2021-2025גיבוש החלטת ממשלה חדשה לשנים 



רשות המים והביוב

לא נתקבלה התייחסות  
מהמשרד לגבי התקציבים
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מבט על–ב"מילת

שדרוג והרחבת תשתיות מים

מהמיזמים החלו בביצוע ומתקדמים  70%ים"הרחבת תשתיות ביוב ברשויות ומטש

כמתוכנן

בחוסנייההושלם פרויקט המים והביוב  1

2

1

2

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים
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אתגרים וצעדים להמשך, סטטוס ביצוע–ב"מילת

סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

אחוז ביצועמהלך
תקציבי

תקציב  
*שהושקע

בחוסנייההסתיים פרויקט המים והביוב 
פרויקטים נוספים מתקדמים  12-ו

כמתוכנן

תשתיות מים תאגידים
אזוריות. ומ

הרשאות לחיוב*

צעדים להמשךאתגרים

התקציבים שהוקצו אינם מספיקים על מנת  

לפצות על המחסור בפיתוח בשנים האחרונות

המשך פעילות ההתבייבות ברשויות  

בהן עוד לא הושלמו קווי הביוב

שים וקווים מאספים"קידום בניית מת

1

2

1

2
אתגרים משמעותיים בממשקים מול תאגיד  

סובב שפרעם



משרד הביטחון



48

מבט על–משרד הביטחון 

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים

הנצחת החללים הבדואים

2019-הקמת מכינה קדם צבאית ב

עידוד גיוס והכנה לשירות צבאי

תמיכה בפעילות השוטפת של אתר ההנצחה  

יד לבנים-הממלכתי 

מכינה קדם צבאית בדואית ראשונה  

במתכונת מלאה החלה לפעול בספטמבר  

האחרון בקיבוץ עין דור

1

2

3

1

2

פעילות להכוונת חיילים משוחררים 4

1

2

3
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אתגרים וצעדים  , סטטוס ביצוע–משרד הביטחון
להמשך

סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

מהלך
תקציביאחוז ביצוע

תקציב  
*שהושקע

הפעילות מתבצעת באופן שוטף 100% 4,000 הנצחה של החללים הבדואים

מחזור ראשון יצא לדרך 100% 1,950 מכינה קדם צבאית

הפעילות מתבצעת באופן שוטף 100% 2,400 עידוד גיוס והכנה לשירות צבאי

100% 8,350 כ"סה

צעדים להמשך

הרשאות לחיוב*

המשך התמיכה בפעילות המכינה

המשך עידוד גיוס באופן שוטף

1

2



משרד הבריאות
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מבט על–משרד הבריאות

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים

תחנות לבריאות המשפחה2בניית

הפעלת תכניות לקידום אורח חיים  

בריא ברשויות המקומיות

יא  ראורח חיים בהפעלת תכניות לקידום

ברוב היישובים

בכלל יישובי הכשרה למתאמי בריאות 

התכנית

1

2

1

2
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אתגרים וצעדים  , סטטוס ביצוע–משרד הבריאות
להמשך

ביצועסטטוס

ח"באלשתקציב

מהלך אחוז ביצוענושא
תקציבי

תקציב  
*שהושקע

קבלן לקראת תחילת בנייה תחנה  
מתוך שתיים

0% 3,500
תחנות  2בניית

לבריאות המשפחה
תשתיות  

פיזיות

התכניות לקידום אורח חיים בריא
מיושמות בשבעה יישובים

22% 4,129
תכנית לקידום אורח 

חיים בריא
חברה  

וקהילה

11% 7,629 כ"סה

צעדים להמשךאתגרים

תחנות לבריאות המשפחה  2קידום בניית 

וערב אל נעיםיידאת'נוג-בבועיינה

לקידום אורח חיים בריא בכל  תכניותבניית 

היישובים

קשיים בשיתוף פעולה מול הרשויות

הרשאות לחיוב*

1

2
אדם מתאים לתפקיד  כחקושי בגיוס 

לקידום אורח חיים בריאתכניותלניהול 

1

2



המשרד להגנת הסביבה



54

,  סטטוס ביצוע, מבט על–הסביבההמשרד להגנת
אתגרים וצעדים להמשך

מהלכים עיקריים

כל הרשויות קיבלו התחייבויות עבור רכישת ציוד הנדסי ותשתיות לטיפול  , 2019בחודש דצמבר 

(למעט טובא זנגריה)בפסולת 

סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

אחוז ביצועמהלך
תקציבי

תקציב  
*שהושקע

ביצוע הרכישות והקמת  
2020התשתיות עד סוף שנת 

11% 5,000
רכישת ציוד הנדסי והקמת  

תשתיות לטיפול בפסולת

צעדים להמשךאתגרים

1

2

העברת התקציבים ממשרד האוצר  

ס  "למשרד הגנ

ניצול התחייבויות שהוצאו לרשויות  /ביצוע
2020לניצול עד סוף שנת 

שטרם שלחה לטובאהוצאת התחייבות 
בקשה לסיוע



לפיתוח הפריפריה הנגב והגלילהמשרד

לא נתקבלה  
התייחסות מהמשרד
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מבט על–הנגב והגליל, המשרד לפיתוח הפריפריה

קידום ומיתוג תיירותי 

פסטיבלים בכפרים

סיורי עיתונאים וקורסי הכשרה
מיתוג הכפרים הבדואים ארצית

הכשרה מקצועית לצוותים

הגדלת מספר המבקרים ביישובי התכנית 1

2

3

1

2

3

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים
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סטטוס  –הנגב והגליל, המשרד לפיתוח הפריפריה
אתגרים וצעדים להמשך, ביצוע

סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

אחוז ביצועמהלך
תקציבי

*תקציב שהושקע

,  פרסום, קמפיין מיתוגי,פסטיבלים 
קורסים, סיורי עיתונאים 

96% 2,700
קידום ומיתוג  

תיירותי

צעדים להמשךאתגרים

ביצוע סקר ארצי על התרבות הבדואית  
בהיבט התיירותי

קידום מיזמים מקומיים מיתוג ופרסום הכפרים

הקמת צוות היגוי תיירות יישובי

בניית מוצר בדואי גלילי ייחודי ושווקו  

"החוויה הבדואית בגליל"-ברמה הארצית

מיזמים תיירותיים הזקוקים לצמיחה עסקית  
וכלכלית

הרשאות לחיוב*

1

2

3

1

2



חברתילשוויוןהמשרד 
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מבט על–המשרד לשיווין חברתי

מרכזי צעירים7הפעלת הצטיידות והפעלת מרכזי צעירים

עלייה במעורבות האישית של 

ראשי הרשויות בקידום התהליך

1

2

1

2
בקרות תקציביות מול הרשויות

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים

היערכות להחלטה חדשה3
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אתגרים וצעדים  , סטטוס ביצוע–המשרד לשיווין חברתי 
להמשך

סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

אחוז ביצועמהלך
תקציבי

*תקציב שהושקע

מרכזי צעירים פועלים7 20% 7,142
מרכזי הפעלת
צעירים

צעדים להמשךאתגרים צעדים להמשךאתגרים

הרשאות תקציביות שאינן מבשילות  

לביצוע תקציבי כתוצאה מדיווחים חסרים

ליווי פרטני של רשויות על פי הצורך  

והענקת הדרכות מקצועיות

קיום ביקורי שטח במרכזי הצעירים

הרשאות לחיוב*

1

2



משרד התיירות
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מבט על–משרד התיירות

פיתוח תשתיות תיירות

קורסים מקצועיים והדרכות

פרסום ושיווק פעילויות תיירות

1

2

3

1

2

3

מורי דרך לתושבי היישובים קיום קורס
הבדואים

סופי של הקמת שוק אותנטי בשיבליתכנון

פרסום של האירועים ביישובים באופן  
שוטף  

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים
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סטטוס ביצוע וצעדים להמשך–משרד התיירות

סטטוס ביצוע
ח"תקציב באלש

מהלך
תקציביאחוז ביצוע *תקציב שהושקע

נוספים מתוכננים  ח"אלש240
2020לשנת 

52% 260 קורסים מקצועיים והדרכות

נוספים מתוכננים  ח"אלש750
2020לשנת 

70% 1,750 פרסום ושיווק פסטיבלים

בשלב תכנון סופי של הקמת שוק 
העיכוב הסטטוטורי  )אותנטי בשיבלי 

ותוכנית אב לפיתוח תיירות  (נפתר 
זבולוןא.במ

100% 6,021 פיתוח תשתיות תיירות

89% 8,013 כ"סה

הרשאות לחיוב*

צעדים להמשך

2020המשך שיווק ופרסום האירועים ביישובים בשנת 

פ בקשות שיוגשו למשרד התיירות"הקמת תשתיות תיירותיות ע

קורס מורי דרך לתושבי היישובים

1

2

3



אזרחי-הרשות לשירות הלאומי
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מבט על–אזרחי-הרשות לשירות הלאומי

הגדלת היקף המתנדבים באמצעות איתור  
מוסדות שירות ומתן תמריצים

הוצאה לפועל של הכשרות וקורסים  
למתנדבים

שילוב המתנדבים באקדמיה ובשוק  
התעסוקה

,  מימון קורס עברית מדוברת למתנדבים

*מתנדבים2,179בהשתתפות 

גיבוש והפעלת תכנית הכשרה למתנדבים  

הכוללת היום " המתנדב האוניברסלי"

*משתתפים2,000-כ

תקנים של שירות לאומי בכל  120הרחבה של 

*תנועת נוער

1

4

2

3

1

2

3

922-ו1480דיווח רוחבי המתייחס לכלל יישובי החלטות הממשלה *

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים

מתנדבים בשירות אזרחי שעברו  650

הכשרה מלאה וקורס עברית וכולם יסיימו 

אקדמי/בהמשך קורס הכוון תעסוקתי
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סטטוס ביצוע–אזרחי -רשות השירות הלאומי

סטטוס ביצוע
ח"תקציב באלש

מהלך
תקציביאחוז ביצוע *תקציב שהושקע

59% **32,000
-שילוב צעירים בשירות לאומי

אזרחי

הרשאות לחיוב* 
922התקציב מהחלטת הממשלה ** 



משרד החינוך
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מבט על–משרד החינוך

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים

שיפור תפקוד מערכת החינוך בישובים הבדואים

קייטנות ופעילויות מנהיגות נוער במסגרת  , הפעלת חוגים

1480-ו922תקציב אתגרים לפי החלטות הממשלה 

י  "שדרוג המעבדות והספריות בבתי הספר ע

חומרים וספרים, רכישת ציוד

1

אבחונים ללקויות למידה לצורך וועדות התאמה

חינוך לפסגות-פתיחת מסגרות לתלמידים מצטיינים

בגרויות  , ב"תגבורים לימודיים לקראת מבחני מיצ

ונבחני משנה

2

3

6

5

4

,  ליווי מנהלי מוסדות חינוך להעצמה ותפקוד אפקטיבי7

עבודה ממוקדות מטרה תכניותטוב ויעיל ובניית 

השתתפות במימון שכר רכזי מנהיגות נוער והפעלת 

בני נוער בתרבות הפנאי

ה"לעופיתוח מקצועי , שיפור רמת ההוראה והלמידה

והעלאת רמת המקצועות המדעיים והטכנולוגיים

חיזוק תחושת המוגנות , שיפור האקלים החינוכי

וצמצום אירועי האלימות

העלאת רמת איכות התעודה לבגרות ועמידה בתנאי 

הסף למוסדות האקדמאיים הישראלים

העלאת מספר ואחוז הסטודנטים למוסדות  

באקדמיה

4

1

2

5

6

3

ב-גני ילדים וכיתות א46-ב" עברית על הרצף"תכנית 
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סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

אחוז ביצועמהלך
תקציבי

*תקציב שהושקע

-מטפלים פרא, ב"תגבורים לבגרות ומיצ
שדרוג  , אבחונים, ליווי מנהלים, רפואיים

קייטנות  , ספריות ומעבדות מנהיגות נוער
ימי הדרכה וטעימות בעברית, קיץ

100% 103,500 תכנית החומש

100% 103,500 כ"סה

אתגרים וצעדים  , סטטוס ביצוע–משרד החינוך
להמשך

צעדים להמשךאתגרים

רכישת ציוד בית ספרי

ותכניותהקייטנות , המשך פעילות אתגרים

מנהיגות

מחסור ברכזי חינוך ברשויות המקומיות מקשה  

על היישום של תכנית אתגרים  

הרשאות לחיוב*
2018-2019הנתונים התקציביים כוללים רק את השנים *** 

1

2

:ח שמתחלק באופן הבא"מלש34.5התקציב השנתי עומד על 
בישובים הבדואים בצפון46ר"מבכיתות 46ח עבור "מלש18ח ותקציב של "מלש12תקציב תוספתי על סך . 1
שעות בשנה559.4ח כך שיתווספו למערכת החינוך הבדואית "מלש4.5ס "תקצוב דיפרנציאלי שנתי ע. 2



הטכנולוגיה והחלל,משרד המדע
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וסטטוס ביצועמבט על–משרד המדע והטכנולוגיה

קידום המדע והחינוך הטכנולוגי  

על ידי קולות קוראים לפעילויות  

חינוכיות

תלמידים משתתפים  2,570-כ

חלל  , בפעילויות חינוכיות בנושאי מדע

**וטכנולוגיה

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים

סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

אחוז ביצועמהלך
תקציבי

*תקציב שהושקע

הפעילויות בנושאי מדע טכנולוגיה
מתבצעות באופן שוטף בכלל וחלל

הישובים
94% 3,238

קידום המדע והחינוך  
הטכנולוגי

סטטוס ביצוע

הרשאות לחיוב*
2018נתון עדכני עד לסוף שנת ** 



משרד הכלכלה
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מבט על–משרד הכלכלה 

קידום עסקים קטנים ותמיכה  

ביזמות

פיתוח ושיווק אזורי תעשייה  

מיפויים ליזמים ולבעלי 336-ביצוע כ

2019עסקים קטנים במהלך שנת 

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים

1

2
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סטטוס ביצוע-משרד הכלכלה 

סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

אחוז ביצועמהלך
תקציבי

תקציב  
*שהושקע

בוצעו ארבעה סקרי היתכנות לאזור תעשיה  
ביישובי ההחלטה שהוצגו ללשכת התכנון  

תלויה בהחלטתהבמחוז צפון וההתקדמות

אזורי שיווק ופיתוח
תעשייה

יזמים ובעלי עסקים מהחברה  1,030-טיפול בכ
***הבדווית בצפון

100% 6,325**
קידום עסקים קטנים  
והקמת מרכז עסקים

100% 6,325 כ"סה

צעדים להמשךאתגרים

ובהסכמות  , שיתוף הפעולה בין הרשויות בפיתוח

בלעדיהן  , בין הרשויות על חלוקת גבולות והכנסות

לא ניתן להתקדם בביצוע

מחסור בשטחי תעשייה פוטנציאליים בתחומי 
הישובים

קידום פיתוח אזורי התעשייה

המשך הענקת תמיכה לעסקים קטנים  

הרשאות לחיוב*
כולל מקורות תקציבים נוספים להחלטה** 
2019ועד חציון 2017-החל מ***

1

2

1

2



הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה
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מבט  –החברתיים הרווחה והשירותים, משרד העבודה
על

בינוי מחלקות לשירותים חברתיים

העצמה קהילתית

תגבור שירותי רווחה בישובים הבדואים

לשילוב בתעסוקה והשכלה  תכניות
(ריאןתכנית מעברים ומרכזי )גבוהה 

הקמת מעונות יום

ס"העואיוש כל משרות 

לאיכלוסהכנת שני מעונות יום 

בהפעלת  ריאןפעילות שוטפת של מרכזי 
פנאר-אל

בינוי מחלקות לשירותים חברתיים

פעילות שוטפת במסגרות רווחה במרבית 
היישובים  

1

4

2

3

5

הישגים עיקרייםמהלכים עיקריים

1

4

2

3

5



הרשאות לחיוב*80
2018הנתונים מתייחסים לסוף שנת ** 

–החברתיים הרווחה והשירותים, משרד העבודה
סטטוס ביצוע  

סטטוס ביצוע

ח"תקציב באלש

אחוז ביצועמהלך
תקציבי

תקציב  
*שהושקע

בניית רוב המחלקות מתקדמת כמתוכנן 14% 21,736
בינוי מחלקות לשירותים 

חברתיים

רשויות12-מגוון מסגרות ותוכניות פועלות ב 100% 12,393
,  פתיחת מסגרות לילדים

צעירים בסיכון, בני נוער

נוצל  **תכנית מעבריםעבור התקציב
נמצאת בביצוע מלאוהתכניתבמלואו 

 מתבצע  ריאןבמרכזי ההכוון התעסוקתי
אלפנארבהפעלת בשוטף

81% 14,650 הכוונה תעסוקתית

עובדות  12והועסקו אויישוכל התקנים 
יישוביםבמגוון סוציאליות

95% 2,713
ס"העסקת עו

**בישובים

ובמעון יום אחד בוצע , מתוקצביםמעונות יום 3
גמר תשלום

30% 17,304 בניית מעונות יום

64% 68,796 כ"סה
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–החברתיים הרווחה והשירותים, משרד העבודה
אתגרים וצעדים להמשך

צעדים להמשךאתגרים

:  בינוי מחלקות לשירותים חברתיים

תהליך הוצאת היתר בנייה נמשך זמן רב

פתיחת מסגרות והפעלת שירותים  

רכזות ותחלופה בדרג  העדרות:חברתיים

הניהולי

איטיות בביצוע : הקמת מעונות יום

הפרויקטים

המשך תקצוב מעונות יום :הקמת מעונות יום

ביישובים הבדואים

המשך הפעילות של  : הכוונה תעסוקתית

ריאןמרכזי 

קידום  : בינוי מחלקות לשירותים חברתיים

מימוש הבנייה ודיווח עליה למשרד

1

2

3

1

2

3
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צוות הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים

ל המשרד לשיוויון חברתי"מנכ, סקלי-אבי כהן

(בפועל)ראש הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים , לירון הנץ

922ראש אגף פיתוח חברתי ומנהל תכנית, רועי אסף

ראש אגף מדיניות ממשלתית, אמיר וייס

1480מנהל תחום פיתוח אזורי ומנהל תכנית , איבראהים חביב

ל  "יועצת מנכ, איה קירשברג

ל"יועצת מנכ, עדי טור פז

ראש תחום פיתוח חברתי, חגית כהן

ראש אגף פיתוח כלכלי, סמי להיאני

מנהלת תחום פיתוח כלכלי, סלימאן-סלימה מוסטפא

ראש תחום בכיר לפיתוח משאבים, חגית נבו

מנהל תחום גורמים עסקיים, עבד אל חכים עזאם

ראש תחום בקרה ומעקב, מוסא סלמאן

ומייסדשותף, דניאל זינגר

יועץ ארגוני בכיר, פאדי סמעאן

יועצת ארגונית, מייס ארשיד

יועץ ארגוני, עומר סלע

יועצת ארגונית, אילה שלזינגר

TASCחברת הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים


