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,רבשלום

שלחברתי-כלכליולחיזוקלהעצמה1480'מסממשלההחלטתשלליישומהראשונותוחצישנהמסכמתלפניכםהמונחתהחוברת

הרבהרחבהמשמעותלחוברת,ואולם.ורבהמגוונתעשייהמשקפתהיא–לראותשניתןוכפי,2016-2020לשניםהבדואיםהיישובים

.יותר

לפיתוחלרשות.השוניםבתחומיםבצפוןהבדואיםהיישוביםולקידוםלהעצמהממשלתיתעשייהשלממושכתתקופהמסכמתזוחוברת

בזיהויכרוכההייתהזועשייה.חברתילשוויוןהמשרדבמסגרתזועשייהלהובילזכותהיתה,בראשהעומדאניאשר,המיעוטיםשלכלכלי

להשגתובפעילות,והעצמהלפיתוחמגוונתבפעילות,הבדואיותהרשויותשלוהןהציבוריהממסדשלהן,למימושםוהחסמיםהצרכים

,בממשלהואישורה1480החלטהגיבושלקראתשנעשתההרבהלעבודהגםסיכוםמהווההחוברתכיברורממילא.לכךהנדרשהתקצוב

בצפוןהבדואיותהרשויותראשיפורוםשלוהשותפותההירתמותעלמלמדתהחוברת.בכךכרוךשהיההתודעתילשינויתזכורתגםכמו

.הדרךכללאורךאמיתייםשותפיםהםהרשויותראשי.ההחלטהוליישוםלגיבוש

ליישוםנערך,בתחומו,משרדכל.האחרונותהשנתייםבמהלךהשוניםהממשלהמשרדישלמאמץמיקודעלמלמדתהחוברת,בנוסף

משקפתהחוברת.הבדואיתבאוכלוסייהבטיפולהקיימיםהייחודייםהאתגריםעםהתמודדותתוך,וארגוניתתקציביתמבחינהההחלטה

.העשייהבשלבעמוקמצוייםהמשרדיםוכיחלףההתארגנותשלבכי

שלעשייתהאתקידמואשרחברתילשוויוןהמשרדל"ולמנכחברתילשוויוןלשרהלהודותהאישיתמבחינתיהזדמנותהיאזוחוברת

לשותפייגםלהודותהזדמנותזוהי.זומשמעותיתבעשייהחלקלקחתליאפשרוואשר,השניםלאורך,בהותמכוכלכלילפיתוחהרשות

הנפלאלצוותגםכמו,האזרחיתהחברהארגוניובקרב,התקציביםבאגף,הממשלהבמשרדי,בצפוןהבדואיותהמקומיותברשויותלעשייה

.כלכלילפיתוחהרשותשל

יצירתלטובת,ותעציםתמשיךבפרטבצפוןהבדואיתהחברהושלבכללהמיעוטיםשלוכלכליחברתילפיתוחהעשייהכיתקווהכולי

.לבואבעתידיותרשוויוניתישראליתחברה

פתיחה 

,בברכה

המיעוטיםשלכלכלילפיתוחהרשותמנהל,סייףאיימן
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רקע להחלטה

רקע ומבוא

-כלכליוחיזוקלהעצמה1480'מסממשלההחלטתשלהיישוםמצבעלדיווחכוללתשלפניכםהחוברת

ממועדוחצישנהבחלוף,(1480החלטה–להלן)2016-2020בשניםבצפוןהבדואיםיישובישלחברתי

.ההחלטה

–2016לשניםבצפוןהבדואיםהיישוביםשלחברתי-כלכליולחיזוקלהעצמהממשלתיתתכניתהמהווה,1480'מסהממשלההחלטת

נועדהההחלטה.גמליאלגילה,חברתילשוויוןהשרהבהובלת2016ביוני2-הביום34-הישראלממשלתידיעלהתקבלה,2020

והחברתיהכלכליחוסנהולהעלאתבצפוןהבדואיתהאוכלוסייהלהעצמתלהביא,ויציבהחדשהזינוקנקודתהתכניתליישובילהעניק

והרווחההחינוךבמערךוכןהפיזיותבתשתיותהשקעה,הבדואיותהרשויותשלהכלכליתעצמאותןלחיזוקכליםשלבשורהשימושתוך

.התכניתביישובי

כללהובנייתה,הרלוונטייםהממשלהמשרדיכללועםבצפוןהבדואיותהרשויותראשיפורוםעםמלאפעולהבשיתוףגובשההתוכנית

ומיפויעיוןימי,דיונים,סיוריםעריכתידיעל,המקומיותוהרשויותהממשלתייםבמשרדיםהמחוזות–השטחדרגישלגבוההמעורבות

.בצפוןהבדואיםהיישוביםשלהאמיתייםלצרכיםמענההנותנתלהחלטהלהביאמנתעלזאת.וחברתייםחינוכיים,פיזייםצרכים

4

02.06.16-מ1480החלטה 
שמה למטרה את הפיתוח  

הכלכלי של אוכלוסיית  
תוך צמצום , הבדואים בצפון

פערים בינה לבין כלל 
האוכלוסיה
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שגובש עם המחוזות ומשרדי הממשלה  , רחב היקף ותקציב, פתרון כולל: 1480החלטה 
והרשויות המקומיות

המחוזותבשיתוףגובשהההחלטה.תחומיםממגווןומורכבתבצפוןהבדואיםביישוביםהחייםאיכותבשיפורמתמקדת1480החלטה

בגיבושההשוניםהענייןבעלישלרבהובשותפותרבהבספציפיותמאופיינתההחלטה,משכך.המקומיותוהרשויותהממשלהבמשרדי

.וביישומה

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

,  תרבות
ספורט ופנאי

חברתי של יישובי הבדואים בצפון-כלכלימטרות תכנית החומש להעצמה וחיזוק 
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1480החלטה -חלוקת תקציב החומש 

, תעסוקה וכלכלה, חינוך והשכלה גבוהה, תשתיות פיזיות: המתחלקים לחמישה תחומיםח"מלש900-ההחלטה מסתכמת בכ

.וקהילההעצמת הרשויות המקומיות וחברה 

ח"מלש894
(כ תקציב ההחלטה"סה)

חלוקת תקציב החומש לפי תחומים

העצמת רשויות  
מקומיות

79
9%

חברה וקהילה
141
16%

חינוך והשכלה  
גבוהה
140
15%

תעסוקה  
וכלכלה

79
9%

תשתיות פיזיות
455
51%
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1480החלטה -חלוקת תקציב החומש לפי מסגרת פעילות 

המקומיות  המקומיות ולפעילות ברשויות מתחלקים לפעילות ארצית רוחבית לכלל הרשויות 1480תקציבי החלטת הממשלה 

.הכלולות בתכנית

חלוקת תקציב החומש לפי פעילות ארצית ומקומית

(כ תקציב ההחלטה"סה)ח"מלש894

פעילות ברשויות המקומיות
(ח"מלש875)

פעילות רוחבית
(ח"מלש136)

העצמת 
רשויות  
מקומיות

3
2%

חברה  
וקהילה

24
18%

חינוך  
והשכלה 

גבוהה
20

תעסוקה 15%
וכלכלה

44
32%

תשתיות  
פיזיות

45
33%

העצמת 
רשויות  
מקומיות

76
10%

חברה  
וקהילה

117
15%

חינוך והשכלה  
גבוהה
120
16%

תעסוקה 
וכלכלה

35
5%

תשתיות פיזיות
410
54%
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1480הגורמים המעורבים ביישום החלטה 

פורהפעולהשיתוףותוך,הישוביםברמתשנערךצרכיםבמיפויהחלהממשלההחלטתגיבושתהליך–הבדואיותהרשויותראשיפורום

בממשלהאישורהובתהליךההחלטהבגיבושמלאשותףהיההרשויותראשיפורום.המקצועייםוצוותיהםהבדואיותהרשויותראשימצד

החומשתכניתשלהשוניםהיישוםבשלבימלאהאחריותלהפגיןממשיכיםוחבריו

המשרדהנהלת.חברתילשוויוןהמשרדאמוןההחלטהניהולעל–המיעוטיםשלכלכלילפיתוחוהרשותחברתילשוויוןהמשרד

,המיעוטיםשלכלכלילפיתוחהרשותבאמצעותנעשהההחלטהיישוםכאשר,המשרדשלהעדיפויותסדריבראשהנושאאתהציבה

:פעולותמספרחברתילשוויוןהמשרדמבצע,יישומהאתלהבטיחמנתועלהתכניתניהוללצורך.מהמשרדחלקהמהווה

: הגורמים המעורבים ביישום

המשרד , משרדי הממשלה

לשיוויון חברתי והרשות  

לפיתוח כלכלי של המיעוטים 

והרשויות המקומיות הבדואיות  

מטילה את האחריות לפיתוח הכלכלי של המיעוטים על משרדי הממשלה 1480החלטה -משרדי הממשלה

ממשלה  משרדי 17אחריותם של ההחלטה כוללת מגוון פעולות בתחום . כל משרד בתחום אחריותו, השונים

מרכיבי התכנית כוללים מגוון תחומים ביניהם  הנדרשים לפעול בתחומים השונים , וגורמים ממשלתיים אחרים

השקעה ; השיכון ואזורי התעסוקה, התחבורה, המים, שיפור ופיתוח תשתיות פיזיות חיוניות בתחום הביוב

שדרוג עבודת הרשויות המקומיות והשקעה בקידום הצוותים  ; פורמלי-הפורמלי והבלתיבתחום החינוך 

עידוד שילובם של הצעירים הבדואים בשוק העבודה ובאקדמיה באמצעות מרכזי ההכוון  ; המקצועיים שבהם

עידוד ; תמיכה בעסקים ובעידוד יזמות כלכלית ופיתוח ענף התיירות הבדואית; התעסוקתי ומרכזי צעירים

. השתלבותם של הצעירים הבדואים בשירות הצבאי ובמערך השירות האזרחי 
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,הביצועיבהיבטוהןהתקציביבהיבטהן,מעקבמתקיים1480החלטהשלמורכבותהנוכח–התכניתיישוםעלובקרהמעקב1.

:באמצעות

כלכלילפיתוחהרשותידיעלשוטףמעקב.

ביצועההתקדמותלניתוחמתקדמותתוכנותבסיועממוחשבבקרההליך.

חברתילשוויוןהמשרדל"מנכבראשותמשרדיתביןהיגויועדתבאמצעותעל-בקרת.

(2017מדצמברהחל)ייעוץחברתבאמצעותעומקבקרת.

העבודהתכניותבגיבושהשוניםהמשרדיםאתמלווהכלכלילפיתוחהרשות-ויישומןהעבודהתכניותבגיבושהמשרדיםליווי2.

שהוקמההדיורלנושאההיגויבוועדתחברהואכלכלילפיתוחהרשותמנהל,למשל,כך.יישומןאחרועוקבתהשוניםבתחומים

משרדשהקיםהבינמשרדיתבוועדהשותפיםכלכלילפיתוחהרשותונציגילימודכיתותלענייןבוועדהגםכמווהשיכוןהבינויבמשרד

השוניםהמשרדיםשמקיימיםבכנסיםמעורבתאףכלכלילפיתוחהרשות.המקומיותהרשויותשלהפיתוחתכניותלאישורהפנים

.ההחלטהיישוםעםבקשר

הרשויותאתליידעפועלתכלכלילפיתוחהרשות-1480מהחלטההנובעיםהמשאביםבמיצויהמקומיותלרשויותסיוע3.

בימיםהמשרדמקדם,כךלצורך.בתחומןהתכניתביישוםלהןולסייע1480להחלטההנוגעיםהשוניםלנושאיםבאשרהמקומיות

.המקומיותברשויותמשאביםלמיצויתכניתאלו

.בהסרתםולסייעהשוניםהפעילותבתחומיהקיימיםהחסמיםלזיהויפועלתכלכלילפיתוחהרשות-חסמיםבהסרתסיוע4.

ידונובהןיישומיאתגרהמהוויםמרכזייםחסמיםשלושהנבחרו,2018במרץ08-המיום,הנוכחיתההיגויבוועדת,כךבמסגרת

איכות,דיוריחידותבשיווקקושי:הםהנבחריםהחסמים.אלוחסמיםהתרתלאופןהמלצותיגישוובסופה,ההיגויועדתמשתתפי

עלאחראייהיהכלכלילפיתוחהרשותצוות.הבדואיותהרשויותמצדממשלתייםמשאביםומיצוי,בדואייםבתיכוניםהבגרותתעודת

.זובפעילותההתקדמותאחרומעקבהחסמיםלהתרתהפעילותקידום
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שכמעט כולה הוקצתה בפועל  , מסך תקציב תוכנית החומש50%-ההקצאה המתוכננת עומדת על כ, מאז קבלת החלטת הממשלהכשנה וחצי 

(.מזומן)וכשליש ממנה נוצל 

2016-2017הקצאת תקציב וניצול לשנים -סיכום שנה וחצי להחלטה 

440
408

153

(מזומן)ניצול בפועל הקצאה בפועלהקצאה מתוכננת

(ח"מלש)2016-2017הקצאה מתוכננת לשנים 

93%35%

(ח"מלש)2016-2017הקצאת תקציב וניצולו לשנים 

ח"מלש440

העצמת רשויות  
מקומיות

54
12%

חברה  
וקהילה

40
9%

חינוך והשכלה  
גבוהה

49
11%

תעסוקה 
וכלכלה

42
10%

תשתיות פיזיות
255
58%
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.לפעילות ברשויות המקומיותהופנתה ועיקרה , מתוכנית החומש25%-ההקצאה המתוכננת עמדה על כ, 2017בשנת 

2017הקצאת תקציב מתוכננת לשנת 

203192

90

18

(מזומן)ניצול בפועל הקצאה בפועלהקצאה מתוכננת

לפי תחומים2017חלוקת תקציב 

87%41%

(ח"מלש)2017לשנת הקצאת תקציב וניצולו 

ח"מלש122

רשויות  
מקומיות

העצמת רשויות 
מקומיות

8
3%

חברה וקהילה
26

12%

חינוך והשכלה  
גבוהה

25
11%

תעסוקה וכלכלה
32

15%

תשתיות פיזיות
130
59%
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(משימות שדווחו175מתוך )סטטוס משימות

2017המשימות לשנת סיכום סטטוס 

המשימה בוטלה 
או שונתה

2
1%

המשימה  
בתהליך

145
83%

המשימה  
הושלמה

1
1%

המשימה  
מתעכבת

13
7% טרם החלה 

המשימה
14
8%

בביצוע הרשות  
או גוף חיצוני

54
37%

הרשאה עברה  
לרשויות

70
48%

הרשאה טרם  
עברה לרשויות

5
4%

נמצא בשלב 
אישור  /הכנת

תוכניות
11
8%

פורסם קול קורא  
מכרז/ 

2
1%

קיים תכנון  
לביצוע עתידי

1
1%

סטטוס לא דווח
2

1%

(בתהליךמשימות 145מתוך )משימות בתהליךסטטוס 
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אתגרים 

:עומדים בפני השותפים מספר אתגרים, על מנת להבטיח יישום מיטבי של תכנית החומש

ביצוע תכניות העבודה  –השלמת יישום התכנית בכלל התחומים ברמת הרשות המקומית 1.

תוך מיצוי מלא של התקציבים שיועדו להם ומימוש מיטבי של , של כל המשרדים ובכל התחומים

.ביישובים הבדואיים1480הפוטנציאל הכרוך בהחלטה 

ביצוע בקרת עומק הן במשרדי הממשלה והן ברשויות  –קיום הליך מעקב ובקרה מעמיק2.

.  בסיועה של חברת הייעוץ, המקומיות

יצירת היכרות בין  –שיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות הבדואיות ומשרדי הממשלה 3.

באופן  , גורמי המקצוע ברשויות המקומיות הערביות ובין גורמי המקצוע במשרדי הממשלה השונים

. שיאפשר שיתוף הפעולה הנדרש לקידום התחומים השונים

ההרשאות  , במקרים רבים–העברת ההרשאות התקציביות לרשויות במועד מאוחר 4.

דבר המקשה על , התקציביות המועברות ממשרדי ממשלה לרשויות מקומיות מתקבלות בסוף השנה

.מיצוי מיטבי של התקציבים מצד הרשויות המקומיות

:אתגרי היישום4

מיצוי תקציבי ומימוש מיטבי  1.

מעקב ובקרה מעמיק2.

שיתוף פעולה בין הרשויות  3.
המקומיות ומשרדי הממשלה 

העברה מאוחרת של הרשאות4.
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מבנה הדוח  

לכלבהמשך.עליהןלעמודשניתןככל,שהושגוולתפוקותשנעשתהלפעילותהמתייחסתכלליתסקירההוכנהמשרדלכלהדוחבמסגרת

.בפועלולניצולומשרדלאותושהוקצהלתקציבהמתייחסתדיווחטבלתמצורפתסקירה

:להלןכמפורט,שוניםממשלתייםוגורמיםממשלהמשרדיידיעלמטופליםהשוניםהתחומים–האחראיםהמשרדים

.התכנוןומינהלהתחבורהמשרד,ב"מילת,והביובהמיםרשות,והשיכוןהבינוימשרדבאחריות–פיזיותתשתיות1.

.הפניםמשרדבאחריות–מקומיותרשויותהעצמת2.

,ישראלומשטרתפניםלביטחוןהמשרד,הסביבהלהגנתהמשרד,הרווחהמשרד,הבריאותמשרדבאחריות–וקהילהחברה3.

והשיכוןהבינויומשרדאזרחי-לאומילשירותוהרשותהבטחוןמשרד

חברתילשוויוןהמשרד,והטכנולוגיההמדעמשרד,החינוךמשרדבאחריות–גבוההוהשכלהחינוך4.

,התיירותמשרד,החברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהמשרד,והתעשייההכלכלהמשרדבאחריות–וכלכלהתעסוקה5.

.והגלילהנגב,הפריפריהלפיתוחוהמשרד

וכןוהשכלהחינוך,וקהילהחברה,מקומיותרשויותהעצמת,תשתיות:שוניםתחומיםלחמישהמתייחסהדוח-הדיווחתחומי

.וכלכלהתעסוקה

השונותהפעולות,האחראיהמשרדפירוטאתהכוללת,נפרדתדיווחטבלתהוכנהתחוםלכל-הדיווחטבלאותמבנה

בכלהמתוכנןהתקציבפירוטאתכוללתהטבלה.ומימושוהמתוכנןהתקצוב,הפעילותמהות,ההחלטהבמסגרתידועלהמבוצעות

.המשרדיםלנתוניבהתאם,לרשויותהועבראובפועלשנוצלהתקציבואת,התקציביםאגףלנתוניבהתאם,ח"במלש,שנה

פעילותמשרד
כ תקציב  "סה

(ח"מלש)החומש 

2017תקציב 

(מזומן)ניצול בפועל מתוכנן
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תשתיות פיזיות 1.

ציבורמוסדותשללבנייהההחלטהבמסגרתפועלוהשיכוןהבינוימשרד–והשיכוןהבינוימשרד

.חדשותשכונותולשיווקלתכנוןבנוסף,ביישוביםהוותיקותבשכונותפיזיותתשתיותולשדרוג

מבנים9שלבנייתםהחלהבמסגרתה,ח"מלש24.6-ב2017-בהסתכמהוהשיכוןהבינוימשרדפעילות

בכלהותיקותבשכונותתשתיותבשיפורח"מלש9שלכוללסכוםהושקעוכן,התכניתביישוביומגרשים

שלבעלותהיישוביםבכללד"יח1,000-כשלתכנוןתהליךהשנהבמהלךיזםהמשרד.התכניתיישובי20

.וזרזירכעביה,נעים-אלערב,סלאמהביישוביםתכנוןחסמילהסרתופועל,ח"מלש2

9

מבנים ומגרשים הוקמו

ח הושקעו "מלש
לשיפור תשתיות  
בשכונות ותיקות

לתשתיות ח"מלש24
תחבורתיות

9

,התכניתביישוביההתבייבותאחוזלהגדלתרבבמרץההחלטהבמסגרתפועלותהביובומנהלתהמיםרשות–וביובמיםתשתיות

22שלבהיקףפרויקטיםבוצעו2017במהלך.אזורייםשים"ומטשאיבהתחנות,וביובמיםתשתיותשלושדרוגהקמהידיעלזאת

.התכניתביישובי2018במהלךח"מלש16שלהשקעהמתכננתהמיםרשותבנוסף,הביובבתחוםח"מלש

התכניתביישוביצ"התחתשתיותלשיפורההחלטהבמסגרתפועלהתחבורהמשרד–ציבוריתותחבורהתחבורתיותתשתיות

תעסוקהלמוקדייישוביםמאותםצ"תחקווילסבסודוכן,ביישוביםחיצוניותוטבעותראשייםתחבורהעורקיהרחבתעלבדגש

.המיעוטיםמגזריבקרבההסברהפעילותאתלתגברהונחתהבדרכיםלבטיחותהארציתהרשותלכךבנוסף.סמוכים

בנוסף,ח"מלש24שלבהיקףמיזמיםאושרו2017במהלך.ח"מלש145-ב2016-2020השניםבמהלךמסתכםזהבתחוםההשקעההיקף

.התכניתיישוביברובקיימיםקוויםשלמסלולםולהארכתתדירותםלתגבור,חדשיםצ"תחקווילהוספתהתחבורהמשרדפעל

ועדכוןחדשותמתארתכניותלקידוםהממשלההחלטתבמסגרתאחראיהתכנוןמנהל–התכנוןמינהל

התכנוןתחוםבקידוםהמקומיותלרשויותסיועלטובתיועציםמעמידהמינהל.קיימותתכניות

.לוויותובתיעלמיןבתי,תפילהבתישלובשיפוץבהקמהלהשקעהח"מלש20בסךתקציבהקצההמשרד–הפניםמשרד
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(ח"מלש)תשתיות פיזיות 

פעילותמשרד
כ תקציב  "סה

החומש

2017תקציב 

(מזומן)ניצול בפועל מתוכנן

משרד הבינוי  
ושיכון

4590.2שדרוג תשתיות ותיקות

4080.6מבנים רב תכליתיים ומגרשי ספורט

30.50.5הסרת חסמי תכנון ופיתוח

סבסוד הוצאות פיתוח תשתיות לבנייה למשרתי 
כוחות הביטחון

1000

2*102תכנון בקרקע פרטית ומדינה

4*104מענק ראש שטח

30.60.6חברות ניהול

12124.17.9כ למשרד"סה

התכנוןמינהל

0.2המשרדמתקציב10תכנון תכניות מתאר

1000סיוע בתכנון ופיתוח אורבאני

20-0.2כ למשרד"סה

תשתיות מים  
וביוב

*9039.418.6שים"מט, תשתיות ביוב ברשויות

30155אזוריות. תשתיות מים תאגידים ומ

14054.423.8כ למשרד"סה

תשתיות  
תחבורתיות  

ותחבורה ציבורית

12024.224.2תשתיות תחבורתיות ביישובים

254.14.1תחבורה ציבורית

14528.328.3כ למשרד"סה

2044עלמיןבתי לוויות ובתי , שיפוץ מבני דת\הקמהמשרד הפנים

העבודה  משרד
והרווחה

2013.20.8בינוי מחלקות לשירותים חברתיים

54.51.5פיתוח תשתיות תיירותמשרד התיירות

2018-ביצוע ב3.52שיפוץ תחנות לבריאות המשפחה\בנייהמשרד הבריאות

**ח"מלש42-כ455130כ התחום"סה

(הרשאה להתחייב)הקצאה בפועל בלבד *
סעיפים ועיגולי מספרים3-בניכוי הרשאה להתחייב ב** 
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העצמת רשויות מקומיות2.

הבדואיותהרשויותשלהכלכליוהחיזוקהתמיכהעל1480החלטהבמסגרתאמוןהפניםמשרד

בתחומיכלכלייםמנגנוניםפיתוחעלבדגשזאת.לחומשח"מלש100-כשלכוללהשקעהבהיקף

בהיקףברשויותהניהוליבמנגנוןוהתמיכההמשילותחיזוק,ח"מלש65שלבהיקףהיישובים

.חירוםלשעתהרשויותהיערכותלשיפורח"מלש2.5וכןח"מלש8של

:כלים לחיזוק הרשויות המקומיות

פיתוח מנגנונים כלכליים . א

חיזוק המשילות והתמיכה  . ב
במנגנון הניהולי ברשויות  

, הקמה ושיפוץ של מוסדות דת. ג
.בתי עלמין ובתי לוויותד

שיפור ההיערכות לשעת חירום. ד

(ח"מלש)העצמת רשויות מקומיות 

כ תקציב החומש"סהפעילות
2017תקציב 

(מזומן)ניצול בפועל מתוכנן

-מענק רב שנתי לפיתוח כלכלי
מוניציפאלי

35.5
4.94.3

13.5תגבור מענק פיתוח שנתי

העצמת צוותים מקצועיים ברשויות  
וחיזוק השותפות בין הרשויות

82.72.7*

2018-למימוש ב2.5היערכות לשעת חירום

***~7.64.3**59.5כ התחום"סה

(הרשאה להתחייב)הקצאה בפועל בלבד * 
התכניתלמעקב על חברתי שנועד לשוויון המשרד תקציב ואת המקומיות לרשויות אינו כולל את המענק החד פעמי תקציב ה** 

בסעיף אחדבניכוי הרשאה להתחייב *** 
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חברה וקהילה3.

לבריאותתחנותשלושיפוץבהקמהח"מלש10שלסכוםהממשלההחלטתבמסגרתמשקיעהבריאותמשרד–הבריאותמשרד

הושלם2017במהלך.2020–2016השניםבמהלךבריאחייםאורחלקידוםחינוכיותתכניותובהפעלתהתכניתביישוביהמשפחה

.ח"מלש3.5שלבהיקף2018במהלךבנייתןלקראתנעים-אלוערבידאת'נוג-בועינהביישוביםחדשותתחנותשתישלתכנונם

ידיעלוכןיישובייםבריאותמקדמיהעסקתידיעלזאת,התכניתביישוביבריאחייםאורחלקידוםתכניתהבריאותמשרדמקדם,בנוסף

.הציבורלבריאותהקשוריםבנושאיםהמודעותלהעלאתיישוביותתכניותהפעלת

תמיכה,לצבאלהתגייסבדואיםצעיריםלעידודח"מלש17.5בסךתקציבההחלטהבמסגרתמשקיעהביטחוןהמשרד–הבטחוןמשרד

הביטחוןבמשרדחברתיהביטחוניהאגף.השכולותובמשפחות"לבניםיד"הבדואיםלחלליםהממלכתיההנצחהבאתרמשמעותית

לשירותוהכנהגיוסלעידודבפעילות.ראשונהבדואיתצבאיתקדםמכינהלהקמת2018במהלךנערךחברתילשוויוןהמשרדבשיתוף

.ע"גדנובשבוע"אחריי"בפעילותתמיכה,מורשתימי,ל"צהביחידותוביקוריםסמינריםבאמצעותזאת,בדואיםצעיריםעבורצבאי

ההחלטה נועדה לחזק את החוסן  

החברתי של החברה הבדואית  

בצפון באמצעות תגבור שירותי  

רווחה בריאות ובטחון קיימים  

כמו גם , ופיתוח שירותים חדשים

עידוד השתלבות בחברה הכללית

בתגבורמתמקדתהרווחהבתחוםההשקעה–החברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהמשרד

רווחהשירותיתגבור;(קהילתיתהעצמה)ברשויותהרווחהבמחלקותסוציאלייםעובדיםשלתקנים

חברתייםלשירותיםמחלקותבבינויהשקעה;(במשפחהואלימותבסיכוןמשפחות,נוער,ילדים)

.היהודיותהאזוריותהמועצותבמסגרתאשרהבדואיםביישוביתעסוקהבעידודוכן,ברשויות

לבנייתח"מלש10סךעלהרשאותהבדואיותלרשויותניתנוהתכניתיישוםהראשונותהשנתייםבמהלך

,לילדיםרווחהשירותיבתגבורח"מלש4סךעלתוספתיתקציבהושקע,חברתייםלשירותיםמחלקות

שלתקנים8.75-בהתכניתביישוביהרווחהמחלקותתוגברוכןכמו,במצוקהומשפחותצעירים,נוער

בשוקבדואיותונשיםצעיריםהשתלבותבעידודח"אלש400-ו,ח"מלש1.4שלבהיקףסים"עו

.העבודה
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השירותבמערךבדואיותוצעירותצעיריםהשתלבותלעידודהתכניתיישוביבכללפועלתהרשות–קהילתי-לאומילשירותהרשות

להתנדבותאפשרויותמגווןלצעיריםמציעהוכןולמדינההישראליתלחברההצעיריםשלהזיקהלחיזוקהרשותפועלתזובמסגרת.האזרחי

השפהוחיזוקהארץלידיעתסיוריםבכללן,ולהעצמהלחיזוקהכשרותהרשותמציעהכןכמו.להםומחוצההבדואיםהיישוביםבתוך

.האזרחיהשירותבמסגרתבנותרובם,הבדואיתהחברהבני550שולבו2017-ב.העברית

במסגרתהמשרדמפעיל,כךלצורך.הבדואיתהחברהבקרבהאישיהבטחוןתחושתוחיזוקלהגברהפועלהמשרד–פניםלבטחוןהמשרד

האישיהביטחוןעללשמירהמשטרתימאמץוכן(ומצילהבסמיםלמלחמההרשות,אלימותללאעיר)חברתיותתכניותהממשלההחלטת

.התכניתביישוביח"מלש3.4שלתקציבהתכניתבמסגרת2017במהלךהושקעזהבהקשר.התכניתביישוביהתושביםשל

תשתיותלהקמתהרשויותבשיתוףופועלנקייהסביבהעללשמירהתכניותמיישםהסביבהלהגנתהמשרד–הסביבהלהגנתהמשרד

2017בתחילת.2016-2020לשניםח"מלש10שלכוללתבעלותהיישוביםבתחומיואכיפהלפיקוחוכןופגריםפסדים,גזםלפינוי

.ח"מלש4.16שלכוללסךעלהתחייבויותלרשויותהועברו

סכוםוהשקיע,ח"מלש2שלבעלותחברתישכונותשיקוםאגףבמסגרתונוערלילדיםתכניותבהפעלתהמשיך-והשיכוןהבינוימשרד

.התוכניתמיישוביבשלושהנוערמרכזילהפעלתהחינוךמשרדמתקציבח"מלש1.3שלבסךלהשקעהבנוסףזאת,ח"מלש1של
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(ח"מלש)חברה וקהילה 

פעילותמשרד
כ תקציב  "סה

החומש

2017תקציב 

(מזומן)ניצול בפועל מתוכנן

*6.51.7תכנית לקידום אורח חיים בריאבריאות

,  משרד העבודה
הרווחה 

והשירותים  
החברתיים

סים"עותגבור תקנים של )העצמה קהילתית 
(במחלקות הרווחה

71.41.2

, משפחות בסיכון, נוער, ילדים)תגבור שירותי רווחה 
(אלימות במשפחה

2041.8

275.43כ למשרד"סה

משרד הבטחון

אירועי הנצחה ותמיכה  )הנצחה של החללים הבדואים 
(במשפחות חללים

1111

3.50.20.2מכינה קדם צבאית

30.60.6עידוד גיוס והכנה לשירות צבאי

17.51.81.8כ למשרד"סה

הרשות לשירות  
קהילתי-לאומי

0.60.6מתקציב המשרדעידוד השתלבות במערך השירות האזרחי

לבטחוןהמשרד 
פנים

563.53.7פעילות חברתית, מאמץ המשטרתי

המשרד להגנת  
הסביבה

פגרים ופסדים, הקמת תשתיות לפינוי גזם
וקידום המודעות בנושא הגנת הסביבה

104.42.2

משרד הבינוי  
והשיכון

1023.2(שיקום שכונות חברתי)תכניות חברתיות 

המשרד לשוויון 
חברתי

-44הקמת מרכז מורשת בדואית

-101.9מרכזי צעירים

-145.9כ למשרד"סה

14.5~14126כ התחום"סה

תקציב מועט* 
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חינוך והשכלה גבוהה4.

.בצפוןהבדואיתבחברההחינוךמערכתלקידוםהוליסטיתתכניתיישוםעלהממשלההחלטתבמסגרתשוקדהחינוךמשרד–חינוך

תגבורושעותדידקטייםבאבחוניםמאמציםהשקעתעלגםכמו,ספריהביתוהאקליםההוראהאיכותשיפורעלמושםבתכניתהדגש

.התכניתביישוביפורמליהבלתיהחינוךבחיזוקוכן,הליבהבמקצועות

מתן,הטכנולוגיבחינוךהשקעה,ליבהבמקצועותתוספתיותהוראהשעות560-כהבדואיתהחינוךלמערכתיתווספו,התכניתבמסגרת

.גבוההלהשכלההנגישותלשיפורפסיכומטריקורסיומתןמלגות

ביישוביפורמליוהבלתיהפורמליהחינוךבקידוםח"מלש120לפחותשלסכום2020–2016השניםבמהלךיושקעההחלטהמתוקף

.ח"מלש23-כעלעמד2017במהלךהושקעאשרהתקציב.התכנית

,המיעוטיםשלכלכלילפיתוחהרשותבאמצעות,המשרדשללהיותובנוסף–חברתילשוויוןהמשרד

ולחיזוקפורמליהבלתיהחינוךלשיפוררוחביתפועלהמשרד,הממשלההחלטתיישוםעלאחראי

צעיריםמרכזי8הקמתעלאמוןהמשרדזובמסגרת.התכניתביישוביצעיריםבקרבהבדואיתהזהות

;וחברהחינוךמפעלותעמותתעםמשותףכמיזםונוערלילדיםתכניותהפעלת;התכניתביישוביותפעולם

לרשויותסיועוכןותיקיםלאזרחיםתכניות;נשיםלהעצמתפעילותקידום;בדואיתלמורשתמרכזהקמת

.הדיגיטציהבתחום

והחללהטכנולוגיהבתחומיחינוכיתפעילותלהגברתפועלוהטכנולוגיההמדעמשרד–וטכנולוגיהמדע

בישובימדעייםוחוגיםקייטנותבמסגרתלחדשנותמצויינותועידודדיגיטלייםאוריינותכליהנגשתידיעל

.התכנית

השקעה מוגברת במערכת החינוך  

הבדואית בצפון לרבות בחינוך  

פורמליהטכנולוגי והבלתי 
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(ח"מלש)חינוך והשכלה גבוהה 

פעילותמשרד
כ תקציב  "סה

(ח"מלש)החומש 

(ח"מלש)2017תקציב 

(מזומן)ניצול בפועל מתוכנן

משרד החינוך
פורמלי תכנית פדגוגית 

פורמליובלתי 
12022.822.8

מדע טכנולוגיה
פעילות חינוכית מדעית  

ביישובי התכנית
0.90.6מתקציב המשרד

המשרד לשוויון חברתי
תכניות לילדים ונוער  

הפנאי  , בתחום התרבות
פורמליוהחינוך הלא 

201.1

23.4~14025כ התחום"סה
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תעסוקה וכלכלה. 5

לליוויזכובצפוןהבדואיםהיישוביםבתחוםהפועליםוהבינונייםהקטניםהעסקים–הכלכלהמשרד

סיועניתןזובמסגרת.המעוףמערכיבאמצעותובינונייםקטניםלעסקיםהסוכנותידיעלמקצועיתולהכוונה

מוכם118כאשר,עסקיםובעליליזמיםמיפויים274בוצעוזהבכלל,בדואיתבבעלותלעסקיםוהכוונה

.הבדואיתלחברהייעודייזמיםבקורסהשתתפו

פוטנציאלייםותעשייהתעסוקהאזוריבנושאמקיףסקרהכיןהכלכלהמשרד,2017במהלך,כןכמו

בבעלותלעסקיםמענהמתן,קיימיםתעשייהאזורישלהרחבהאולהקמהלפעולבמטרהלהשקעה

המועצהחתמהזהבהקשר.בצפוןהבדואיותהרשויותשלההכנסהמקורותוהגדלתבדואים

תעשייהאזורלתכנוןשכנותמועצותשלושעםפעולהשיתוףהסכםעלנם'ע-אלאוםבשבליהמקומית

וכן,נוגידאתבבועינההתעשייהאזורבהרחבתמתוכננתנוספתהשקעה.דונם620שלבהיקףמשותף

.זנגריה-טובאעבורדונם80שלבהיקףתעשייהאזורבתכנון

ח"מלש25שלסכום2020–2016השניםבמהלךיושקעההחלטהבמסגרת–החברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהמשרד

.פעילותםוהרחבתהבדואיםהיישוביםבתוךפועליםאשרהתעסוקתיההכווןמרכזיבמערךלתמיכה

מרכזי2017שנתבמהלך.התכניתיישוביבכללושלוחות"ריאן"תעסוקתיהכווןמרכזישלאשכולותשלושההבדואיתבחברהפועליםכיום

.נשיםהןמהםממחצייותרכאשר,העבודהבשוק52%-כהושמומתוכם,משתתפים1200-לכשירותהעניקוהבדואיתבחברהההכוון

אשרדבר,עובדותאימהותלילדייוםמעונותלהקמתההחלטהבמסגרתפועלהחברתייםוהשירותיםהרווחההעבודהמשרד,כןכמו

בעלותיוםמעונותלהקמתועראמשהזרזיר,טבעוןבסמתליישוביםהרשאותניתנו2017בשנת.לעבודהערביותנשיםיציאתלעודדצפוי

.2018במהלךלהסתייםעתידהמעונותהקמת.ח"אלש10,220שלכוללת

פעילות המשרדים בתחום  

התעסוקה והכלכלה נועדה לייצר 

מקומות תעסוקה חדשים עבור 

,  צעירים באוכלוסיה הבדואית

לקדם את היזמות המקומית 

ולתמוך בעסקים הקיימים 

ופיתוחם כמו גם להגדיל את  

הכנסות הרשויות המקומיות 

הבדואיות
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שוויוןוהמשרדוהגלילהנגב,הפריפריהלפיתוחהמשרד,התיירותמשרדהממשלהמשרדישלושת–תיירותייםואירועיםתשתיות

.בצפוןהבדואיתהתיירותאתלפתחמשותףבמאמץ,החומשתכניתבמסגרת,2017במהלךהחלוחברתי

התיירותמשרדקידםלכךבנוסף.מבקריםאלפיאליהםומשכובצפוןהבדואיותברשויותפסטיבלים4קודמוהזיתענףאירועיבמסגרת

.הקורסמעלות90%עדשלבסבסודהבדואיתלחברהייעודידרךמורהקורסהשנהבמהלך

להקמתבתקציבנם'ע-אלאוםשבליזכתהבמסגרתוקוראקולהשנהבמהלךהוצאהתכניתביישוביתיירותיותתשתיותהקמתבמסגרת

.המקומיתהמועצהלמתחםבצמודשוק

(ח"מלש)תעסוקה וכלכלה

פעילותמשרד
כ תקציב  "סה

החומש

2017תקציב 

(מזומן)ניצול בפועל מתוכנן

משרד הכלכלה

71.31.8קטניםקידום עסקים 

35120הרחבת קיימים והקמת חדשים-ת"אז
20.40.3מעברים לשילוב בתעסוקהתכנית

4413.72.1כ למשרד"סה

משרד העבודה והרווחה
255.24.1"ריאן"במרכזי הכוונה תעסוקתית 

10.20מתקציב המשרדהקמת מעונות יום

2515.44.1כ למשרד"סה

משרד התיירות

ושיווק אירועי  פרסום והפקת פסטיבלים
תיירות

20.40.4

קורסים מקצועיים והדרכות  
(קורס מורי דרך)

2.50.30.3

4.50.70.7כ למשרד"סה
המשרד לפיתוח  

הנגב והגליל  , הפריפריה
5.51.10.2קידום ומיתוג תיירותי

~7~7932כ התחום"סה
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סיכום ומסקנות

בצפון  המשרד לשוויון חברתי רואה חשיבות רבה בייזום תכניות חומש ממשלתיות לקידום היישובים הערבים בכלל והיישובים הבדואים 

זאת מתוך כוונה לצמצם את אי השוויון והפערים ולהביא למיצוי מקסימאלי של הפוטנציאל הכלכלי הטמון באוכלוסיות אלה ובכך , בפרט

.  לחזק את החוסן הכלכלי חברתי של החברה הישראלית בכללותה

המשרד מעריך את המאמץ המושקע הן מצד משרדי הממשלה והן מצד הרשויות הבדואיות וראשי הרשויות בתהליך היישום של תכנית  

יחד עם זאת אין להתעלם ממספר סוגיות המטופלות במסגרת תכנית זו ודורשות מיקוד מאמץ נוסף על מנת להסיר חסמים  . חומש זו

.העומדים בפני קידומן ולהביא למיצוי תקציבי מקסימאלי

תפעל הרשות לפיתוח כלכלי  , 2018במרץ 08-ה', המתכנסת ביום ה( 1480החלטה )בהמשך להמלצות וועדת ההיגוי של תכנית החומש 

זאת בנוסף , בשיתוף משרדי הממשלה והרשויות המקומיות הבדואיות לפתרון החסמים העומדים בפני יישום מלא של סעיפי ההחלטה

.  לקידום פתרונות לסוגיות אשר יידונו במושבים השונים אשר יתקיימו במסגרת ועדת ההיגוי

:זאת במטרה לייעול תהליך יישומן, להלן נציין מספר תחומי עשייה שאנו מתכוונים לבחון את אופן ביצוען והחסמים בקידומן

תשתיות

החלטה באשר לפירוט ההשקעה והחלוקה בין , לצד העובדה שהתקציב המוצע רחוק מלהיות מותאם בהיקפו לצרכי היישובים

.היישובים מתקבלת רק בסוף כל שנה



26

סיכום ומסקנות

ומטרתוההחלטהביישוםלעוסקיםייסעזהתהליך,שנבחרההבקרהחברתבאמצעותמסודרבקרהתהליךשהחללצייןחשוב

לשיתוףמצפיםאנו.יותררבהביעילותזותכניתלנהלמנתעל,הרשויותברמתוהןהמשרדיםברמתהןבקרהבתהליךלהתמקד

.היישוםבתהליךהמעורבותוהרשויותהמשרדיםמצדפעולה

שיווק מגרשים לדיור

זאת בשל מגוון של חסמים בכללם עלויות  , שיווק מגרשים לבנייה לזוגות צעירים אינו מתקדם בקצב מואץ ביישובי התכנית

חוסר תיאום בין משרד הבינוי והשיכון לבין רשות מקרקעי ישראל במקרים  ; גבוהות של פיתוח אשר מייקרות את עלויות השיווק

י להתארגנות בקבוצות רכישה של ארבעה זכאים  "דרישת רמ; לרבות לעניין סבסוד עלויות הפיתוח, רבים בתהליך השיווק

.ובהמשך בהתארגנות לתשלום משותף למימוש הזכייה כגון, קשיים בעיקר במציאת שותפים להגשה למכרז' יוצרת מס, למגרש

אזורי תעשייה

אומנם  . תכנון אזורי תעשייה ביישובי התכנית בהתאם למתווה אשר נקבע בתיאום עם הרשות לפיתוח כלכלי מתנהל באיטיות

.2018מדובר בתהליך ארוך ומורכב אך קיימת חשיבות רבה בתחילת התכנון ודיווח אודותיו לוועדת ההיגוי הקרובה במהלך 

בינוי מחלקות לשירותים חברתיים

ח לבינוי מחלקות "מלש20לפחות –משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים משקיע במסגרת ההחלטה תקציב לא מבוטל 

רוב הרשויות טרם ניצלו  ( בהרשאות)2017על אף שהתקציב הועמד לרשות הרשויות עוד בתחילת . לשירותים חברתיים ביישובי התכנית

.את התקציב


