הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים

קידום תהליך היישום
החלטת ממשלה מספר 1480
פיתוח כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים בצפון לשנים 2016-2020

נספח  -פירוט סטטוס יישום משרדי

1

תוכן עניינים
משרד

2

עמוד

משרד הפנים

3

רשות המים והביוב

8

משרד התחבורה – תחבורה ציבורית

12

משרד התחבורה – תשתיות כבישים

16

המשרד להגנת הסביבה

19

משרד הבטחון

24

משרד התיירות

28

מינהל התכנון

32

משרד החינוך

37

משרד הכלכלה

42

משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל

46

המשרד לשוויון חברתי

50

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

53

משרד לבטחון פנים

57

משרד הבריאות

60

משרד הבינוי והשיכון

65

המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל

70

הרשות לשירות לאומי אזרחי

73

משרד הפנים

3

משרד הפנים – סיכום היישום

מהלכים מרכזיים

1

מבני דת ,בתי לוויות ובתי
קברות

2

תקציבי פיתוח לרשויות

3

העצמת צוותים מקצועיים

4

היערכות לשעת חירום

4

הישגים עיקריים

תקציב

תקציב
מתוכנן

16.8
מלש"ח

1

אחוז הקצאה
בפועל

94%

2

אחוז ניצול

63%

(מתוך המתוכנן)

3

העסקת  7יועצים ארגוניים
לליווי הרשויות המקומיות
תחילת קידום מיזמים
כלכליים ב 7-מיישובי התכנית
תגבור מענק שוטף לכלל
הרשויות בהיקף של כ5-
מלש"ח

תכנון מול ביצוע – סטטוס ביצוע חציון 2018

נושא

משימה

סטטוס ביצוע

מבני דת ,בתי לוויות
ובתי קברות

הקמה ושיפוץ של מבני דת ,בתי
לוויות ובתי קברות ביישובי התכנית

המשימה מתעכבת ברוב הרשויות
המקומיות

תקציבי פיתוח לרשויות

הקצאת מענקים רב-שנתיים וחד-
פעמיים

תקציבי הפיתוח הוקצו לכלל הרשויות
המקומיות

העצמת צוותים
מקצועיים

הצמדת יועץ ארגוני לכל אחד מישובי
התכנית לצורך פיתוח ארגוני ברשויות
המקומיות

▪ ב 7-רשויות מקומיות נבחר יועץ
ארגוני לליווי הרשות המקומית
▪ ברשות מקומית אחת ,המינוי הוקפא
ע"י מנכ"ל משרד הפנים

היערכות לשעת חירום

שיפור היערכות הרשויות לשעת
חירום

.

5

הושקע תקציב של  1.5מלש"ח במהלך
2017

תכנון מול ביצוע – סטטוס תקציבי חציון *2018

סטטוס ניצול תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס ניצול תקציבי סה"כ

(אלש"ח)

(אלש"ח)

11,993
10,992

94%
67%

4,849 4,849 4,849

5,826

15,841

16,842

10,675
1,623
1,711

660
2018
ניצול בפועל

6

2017
הקצאה בפועל

2016
הקצאה מתוכננת

ניצול בפועל

סה"כ
הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

תובנות מפגישות ברשויות מקומיות וחסמים עיקריים
▪ בינוי מוסדות דת:
▪ רוב הרשויות מתעכבות בשל היעדר אישור תכניות על ידי משרד הפנים ,ובקשתו לספק
מסמכי בעלות של קרקע ,מסגדים ובתי קברות
▪ חירום
▪ קול קורא בתחום החירום מתעכב

7

רשות המים והביוב

8

רשות המים והביוב – סיכום היישום
מדד תוצאה מרכזי
מדד תוצאה

ערך בסיס

2018

אחוז החיבור לביוב באוכלוסיות המיעוטים

אודות מדד תוצאה

מהלכים מרכזיים

1

שדרוג והרחבת תשתיות מים

2

הרחבת תשתיות ביוב ברשויות ומט"שים

תקציב*

הישגים עיקריים

תקציב מתוכנן

87
מלש"ח

שיעור הקצאה
בפועל**

38.6%

שיעור ניצול**

38.6%

(מתוך המתוכנן)

9

2020

טרם התקבלו נתונים

*התקציב המתוכנן מתייחס לשנים 2017-2018
** טרם התקבלו נתונים אודות ההקצאה בפועל והניצול התקציבי לשנת 2018

הוחל בביצועי מיזמים בתחום
הביוב ביישובי התכנית

תכנון מול ביצוע – סטטוס ביצוע חציון  2018וחסמי ביצוע
סטטוס ביצוע ב2018-

סטטוס ביצוע

נושא

משימה

תשתיות מים תאגידים ומועצות אזוריות

שיפור ופיתוח תשתיות המים ביישובים והכנת תכנית אב

הביצוע ברשויות המקומיות יחל ב-2018

תשתיות ביוב ברשויות ,מט"שים

שיפור ופיתוח תשתיות הביוב והכנת תכנית אב

מס' מיזמים מקודמים ביישובי התכנית

חסמי ביצוע

קושי בהתקדמות בעבודה בשטח בשל מחלוקות מול מועצות מקומיות ותושבים

10
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סטטוס ניצול תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס ניצול תקציבי סה"כ

(אלש"ח)*

(אלש"ח)

39%

58,203

33,599
28,814

2018
ניצול בפועל

הקצאה בפועל

33,599

100%
33,599

2017
הקצאה מתוכננת

ניצול בפועל

33,599

סה"כ
הקצאה בפועל

חסרים נתונים אודות תקציבים ב2018-
** טרם התקבלו נתונים אודות ההקצאה בפועל והניצול התקציבי לשנת 2018

11

87,017

הקצאה מתוכננת

משרד התחבורה
תחבורה ציבורית
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משרד התחבורה (תחב"צ) – סיכום היישום
מדד תוצאה מרכזיים
מדד תוצאה
מס' ק"מ שבועיים כתוספות
שירות בקווי תח"צ עבור יישובי
הבדואים בצפון

ערך
בסיס

ערך
2017
56,364

2018

עמידה ב 81%-מהיעד
69,940

מהלכים מרכזיים

1
2

תגבור תדירות קווים קיימים
הוספת קווים חדשים

70,000

תקציב

תקציב
מתוכנן

 10.5מלש"ח

שיעור
הקצאה
בפועל

106%

שיעור
ניצול*

100%
מתקציב
2017

(מתוך המתוכנן)
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2021

שהוצב לשנת 2018
הישגים עיקריים

תוגברו קווים ב 73%-מהרשויות

תכנון מול ביצוע – חציון 2018

סטטוס ביצוע ב2018-
תחום

תוספת שירותי
תחבורה
ציבורית

14

תיאור משימה

סטטוס ביצוע

תגבור תדירות קווים

▪  2קווים תוגברו (המשימה הושלמה)
▪ קו אחד מתעכב בשל היעדר תשתיות
תחבורה שנחוצות לשדרוג
▪ תגבורם של  7קוים נוספים מתקדם
כמתוכנן

הארכת מסלול קווים

 2משימות המתקדמות כמתוכנן
ונמצאות בהיערכות לקראת הארכת
הקו

פתיחת קווים חדשים

▪ קו אחד מתקדם כמתוכנן ונמצא
בבדיקה והיערכות
▪ קו אחד נמצא בהיערכות (טרם החל)

סטטוס ביצוע משימות

המשימה
הושלמה
2
14%

המשימה
טרם
החלה
2
 13%המשימה
מתעכבת
2
13%

המשימה
מתקדמת
כמתוכנן
9
60%

מרבית הפעילות מתקדמת כמתוכנן

תכנון מול ביצוע – סטטוס תקציבי חציון 2018

סטטוס תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס תקציבי סה"כ

(אלש"ח)

(אלש"ח)

7,145

11,193

36%
6,506

10,554

4,048 4,048 4,048
4,049

2018
ניצול בפועל

2017
הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

סה"כ
ניצול בפועל

הקצאה בפועל

הניצול התקציבי של  2017עומד על כ100%-

15

הקצאה מתוכננת

משרד התחבורה
תשתיות תחבורה

16

משרד התחבורה (תשתיות כבישים) – סיכום היישום
מדד תוצאה מרכזי
מדד תוצאה

ערך
בסיס

2018

2021

לא התקבלו נתונים

מספר ק"מ כבישים סלולים חדשים

מהלכים מרכזיים

1

פיתוח התשתיות התחבורתיות

ביישובי תוכנית

אודות מדד זה

תקציב ()2016-2017

48.5
מלש"ח

1

השקעה שנתית של כ 25-מלש"ח
בתשתיות תחבורה עירוניות ביישובי
הבדואים בצפון

הוקצו לקידום תשתיות
כבישים עירוניים
מרכזיים ברשויות
הבדואיות

17

הישגים עיקריים

2

מקודמים  15פרויקטים ב12 -
יישובים

תכנון מול ביצוע – סטטוס ביצוע ותקציב חציון *2018

המשימה
מתקדמת
כמתוכנן /
הפעילות
מבוצעת
בשוטף
6
50%

סטטוס משימות על פי דיווח

סטטוס ניצול תקציבי בחלוקה לשנים

המשרד*

(אלש"ח)

טרם החלה
המשימה
3
25%

המשימה
מתעכבת
1
8%
המשימה
הושלמה
2
17%

 50%מהפרויקטים מתקדמים כמתוכנן,

18

 48,496אלש"ח

24,203

24,293

2017

2016

▪ הפרויקטים בתחום התשתיות מבוצעים על ידי חברות מנהלות,

שרק אחת מתעכבת יישוב עראמשה

ולכן ,לא קיים סטטוס ניצול תקציבים

בשל התנגדות של תושבים

▪ התקציב המתוכנן שווה לתקציב המוקצה

*הסטטוס והתקציבים מתייחסים לנתוני  2016-17פרויקטי כבישים עירוניים מרכזיים ברשויות המקומיות בלבד
**לא התקבל דיווח על הסטטוס של  3פרויקטים

המשרד להגנת הסביבה

19

המשרד להגנת הסביבה – סיכום היישום

מהלכים מרכזיים

פיקוח ואכיפה של היחידה

1

הסביבתית שנותנת שירות לכל
הרשויות

2

הקמת תשתיות לגזם ופסדים /פגרים
מימון עלויות שוטפות לפינוי פסדים

3

הישגים עיקריים

תקציב

תקציב
מתוכנן*

6.2
מלש"ח

שיעור הקצאה
בפועל**

178%

שיעור ניצול**

71%

(מתוך המתוכנן)

ופגרים בכל הרשויות

* התקציב מתייחס לשנים 2017-2018
**שיעור ההקצאה בפועל ושיעור הניצול מתייחסים לשנת  2017בלבד ,טרם התקבלו נתונים לשנת 2018

20

גובשה תכנית בתיאום המשרד לשוויון
1

חברתי בנושא קידום הטיפול בפסולת
והמחזור ביישובים הכלולים בתכנית

2

 2משטחים לבנייית גזם נמצאים כבר

בבנייה

תכנון מול ביצוע – סטטוס ביצוע חציון 2018

סטטוס ביצוע ב2018-

תחום

תיאור משימה

תקציב
שהושקע*

פיקוח ואכיפה

פיקוח ואכיפה של
היחידה
הסביבתית
שנותנת שירות
לכל הרשויות

 640אלש"ח

תשתיות
בתחום איכות
סביבה

עלויות
שוטפות

בניית משטחי גזם

רכישת מכולות
לפסדים ולפגרים

 865אלש"ח

הקצאת תקציב
לעלויות שוטפות

 774אלש"ח

*התקציב שהושקע מתייחס לתקציב שהוקצה בפועל לשנת 2017
21

 1.6מלש"ח

סטטוס ביצוע

המשימה מתעכבת

▪  2רשויות מתקדמות בבניה
והגישו בקשה לתשלום
▪  5רשויות מתעכבות בשל
קשיים באיתור שטח
מלבד רשות אחת הביצוע בכל
הרשויות מתעכב בשל
התחייבויות שאינן בתוקף

תכנון מול ביצוע – סטטוס תקציבי חציון 2018

סטטוס תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס תקציבי סה"כ

(אלש"ח)

(אלש"ח)

4,429

11,097
4,164

6,220

2,056

4,429

2018
ניצול בפועל

22

סה"כ

2017
הקצאה מתוכננת

ניצול בפועל

הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

תובנות מפגישות ברשויות מקומיות וחסמים עיקריים
▪ ישנו עיכוב בהעברת תקציב 2018
▪ בהקצאת תקציב לעלויות שוטפות נדרשת הסטת תקציב הדורשת אישורים
▪ ישנו קושי משמעותי באיתור שטחים לבינוי משטחי גזם בישובים

23

משרד הביטחון

24

משרד הביטחון– סיכום היישום
מדדי תוצאה מרכזיים
מדד תוצאה
מס' המתגייסים לצה"ל

מהלכים מרכזיים

ערך בסיס

2018

445

370

ניכרת עליה משמעותית

2020

באחוז המתגייסים לצה"ל
ב2017-18 -

הישגים עיקריים

תקציב*

1

הנצחת החללים הבדואים

תקציב מתוכנן

5,350
אלש"ח

1

2

הקמת מכינה קדם צבאית

שיעור הקצאה
בפועל

88.7%

2

3

עידוד גיוס והכנה לשירות צבאי

45.7%

3

שיעור ניצול
(מתוך המתוכנן)

המכינה הקדם הצבאית הראשונה
לחברה הבדואית נמצאת בהקמה

תחזוק ותפעול אתר ההנצחה
ביד לבנים
פעילויות עבור משפחות השכול
הבדואיות

25
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סטטוס ביצוע ב2018-
תחום
הנצחת
החללים
הבדואים

תיאור משימה

תקציב שהושקע
ב2018-

סטטוס ביצוע

קיום אירועי הנצחה ותמיכה
במשפחות חללים

 1,700אלש"ח*

מבוצע בשוטף

הקמת מכינה
קדם צבאית

פתיחת מכינה קדם צבאית
ראשונה לחברה הבדואית

 150אלש"ח**

המשימה מתקדמת
כמתוכנן

עידוד גיוס
והכנה לשירות
הצבאי

קיום סמינרים לעידוד גיוס,
סיורים בבסיסי צה"ל
והעברת ימי מורשת קרב

 600אלש"ח**

סטאטוס משימות (כללי)

הפעילות
מבוצעת בשוטף
2
75%

המשימה
מתעכבת
1
25%

המשימה מתקדמת
כמתוכנן

מרבית פעולות המשרד
מבוצעות בשוטף

*התקציב שהושקע מתייחס לתקציב מנוצל בלבד לשנים 2017-2018
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סטטוס תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס תקציבי סה"כ

(אלש"ח)

(אלש"ח)
5,350

3,600
3,000

1,750

1750
4,750

2018

ניצול בפועל
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2017

הקצאה מתוכננת

4,750

סה"כ

ניצול בפועל

הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

משרד התיירות

28

משרד התיירות – סיכום היישום

מהלכים מרכזיים

1

פיתוח תשתיות תיירות

2

קורסים מקצועיים והדרכות

3

פרסום ושיווק פעילויות תיירות

29

הישגים עיקריים

תקציב

תקציב
מתוכנן

 9.2מלש"ח

1

הקמת שוק בשבלי אום אל-
ע'נם

שיעור
הקצאה
בפועל

58%

2

הפעלת קורס מורי דרך ייעודי
לחברה הבדואית

שיעור ניצול

20%

3

עריכת פסטיבלים ואירועי
תרבות במהלך חודש הרמדאן

(מתוך המתוכנן)

תכנון מול ביצוע – סטטוס ביצוע חציון 2018

סטטוס ביצוע ב2018-

נושא

30

משימה

תקציב שהושקע
ב2018-

סטטוס ביצוע

הקמת שוק איכרים תיירותי
במרכז הכפר ושדרוג החניון
בשבלי אום אלע'נם

 1,450אלש"ח

המשימה מתקדמת

קורסים מקצועיים
והדרכות

הכשרת מורי דרך מכלל
יישובי התוכנית

 260אלש"ח

מבוצע בשוטף

פרסום ושיווק
פעילויות תיירות

פרסום ושיווק פסטיבל הזית

 140אלש"ח

מבוצע בשוטף

פיתוח תשתיות
תיירות

תכנון מול ביצוע – סטטוס תקציבי חציון 2018

סטטוס תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס תקציבי סה"כ

(אלש"ח)

(אלש"ח)

58%

5,160 5,160
4,060 4,060

43%

9,220

5,420

1,850
1,850
260
2018
ניצול בפועל
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סה"כ

2017
הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

ניצול בפועל

הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

מינהל התכנון
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מנהל התכנון – סיכום היישום
מדדי תוצאה מרכזיים
מדד תוצאה
▪ מס' תכניות המתאר המעודכנות* שתואמות את יעד
האוכלוסייה
▪ סה"כ תכניות מתאר בתוקף** בישובי ההחלטה

מהלכים מרכזיים

קידום תכניות מתאר בישובים מעל
 5,000תושבים (קידום חדשות ועדכון

ערך
בסיס

2018

2021

5

6

7

18

19

20

עמידה ב 86%-מהיעד
שהוצב בהחלטה

תקציב

הישגים עיקריים

739

אושרה תכנית המתאר של שבלי

אלש"ח

אום אלע'נם כך של 19-מתוך
 20ישובי ההחלטה יש תכנית

קיימות על פי הצורך)

ניצול בשנת  2017-18לצורך
השלמת תכניות מתאר
בישובי הבדואים בצפון

מתאר בתוקף

* בתוקף משנת  2008ואילך
**בתוקף משנת  2005ואילך ,למעט חוסנייה ( 660 ,2003נ') ו -ראס אל עין ( 350 ,2001נ') אשר לא כלולים במשימת ההחלטה (ישובים מעל  5,000נ')
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תכנון מול ביצוע – סטטוס ביצוע חציון 2018

סטטוס ביצוע ב2018-
תחום

תכנון
ואישור
תוכניות
מתאר

יישוב

תקציב
שהושקע

▪ בסמת טבעון

 578אלש"ח

שלב אישור סטטוטורי

▪ שבלי אום אלע'נם

 161אלש"ח

התכנית אושרה
(המשימה הושלמה)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

בועיינה נג'ידאת
זרזיר
טובא זנגרייה
כעביה טבאש חג'אג'רה
ביר אל מכסור
חמאם ,רומת הייב
(מ.א אל-בטוף)

▪ אבטין וחוואלד (מ.א זבולון)

0

▪ דמיידה ,חוסנייה ,כמאנה,
סלמה ,ערב אל נעים וראס אל
עין (מ.א משגב)
▪ עראמשה (מ.א מטה אשר)
▪ מנשית זבדה וסואעד
(מ.א עמק יזרעאל)
*התקציב שהושקע מתייחס לתקציב מנוצל בלבד לשנים 2017-2018
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סטטוס

תוכניות מתאר בתוקף
(המשימות הושלמו)

סטאטוס תכנון ואישור תכניות מתאר

המשימה
מתקדמת
כמתוכנן
1
8%

המשימה
הושלמה
11
92%

נותרה משימה אחת להשלמת כלל

הפעילות של מינהל התכנון במסגרת
 1480והיא מתקדמת כמתוכנן

תכנון מול ביצוע – סטטוס תקציבי חציון *2018

סטטוס ניצול תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס ניצול תקציבי סה"כ

(אלש"ח)

(אלש"ח)
739

608

131

ניצול בפועל 2018

ניצול בפועל 2017

סה"כ

היקף ניצול התקציב משקף את העובדה שמרבית תכניות
המתאר בישובי ההחלטה הן בתוקף
*מפורט ניצול לשנים  2017-18אף על פי שחלק מההרשאות התקציביות עבור תכניות המתאר ניתנו טרם קבלת החלטה 1480
35

תובנות וחסמים ליישום

חסמים להתקדמות היישום

36

▪

אי קידום מספיק של תכנון מפורט כולל איחוד וחלוקה

▪

היעדר סנכרון בין משרדים וגופי התשתיות שונים המקשה על הוצאתן לפועל של תכניות קיימות

משרד החינוך

37

משרד החינוך – סיכום היישום

מהלכים מרכזיים

תקציב

1

חיזוק מערכת החינוך
בישובים הבדואים

תקציב
מתוכנן

 39.4מלש"ח

2

הפעלת חוגים במסגרת
תקציב אתגרים

שיעור
הקצאה
בפועל

88%

3

רכישת ציוד לבתי הספר

שיעור
ניצול*

88%

(מתוך המתוכנן)

*התקציב שהושקע מתייחס לתקציב מנוצל בלבד לשנים 2017-2018
38

הישגים עיקריים

הופעלו חוגים במסגרת תקציב
אתגרים בכלל רשויות

תכנון מול ביצוע – סטטוס ביצוע חציון 2018

סטטוס ביצוע ב2018-

משימה

נושא

תכנית חינוך פורמאלי לקדם,
ליסודי ,לחט"ב ולעל יסודי:
▪ תגבורים
▪ ליווי צוותים חינוכיים
▪ אבחונים
▪ קורסים
▪ שדרוג מעבדות
▪ מנהיגות וקייטנות

 12מלש"ח

כלל המשימות מתקדמות
כמתוכנן

הפעלת חוגים במסגרת
תקציב אתגרים

הפעלת חוגים ,קייטנות ופעילויות
נוער

 22.8מלש"ח

מתקדם כמתוכנן

רכישת ציוד לבתי הספר

רכישת ציוד בית ספרי ומעבדות

חיזוק מערכת החינוך
בישובים הבדואים

*התקציב שהושקע מתייחס לשנת תשע"ח ()2017-18
39

תקציב
שהושקע*

סטטוס ביצוע

התקציב נמצא בביצוע
ובניצול של 94%

תכנון מול ביצוע – סטטוס תקציבי חציון 2018

סטטוס תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס תקציבי סה"כ

(אלש"ח)

(אלש"ח)
39,486

22,854 22,854 22,854

16,632
12,000 12,000
34,854

2018
ניצול בפועל

40

סה"כ

2017
הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

34,854

ניצול בפועל

הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

חסמים עיקריים ותובנות מהרשויות המקומיות

▪ החסם היחיד שדווח הינו עיכוב בתקציב הקייטנות מאחר שטרם התקבלה חתימה עבור "קול
קורא" .חסם זה צפוי להיפתר בעתיד הקרוב.

41

משרד הכלכלה

42

משרד הכלכלה – סיכום היישום

מהלכים מרכזיים

1

תקציב

קידום עסקים קטנים ותמיכה

תקציב
מתוכנן

40.7
מלש"ח

פיתוח ושיווק אזורי תעשייה

שיעור
הקצאה
בפועל

35%

ביזמות

2

שיעור ניצול*
(מתוך
המתוכנן)
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הישגים עיקריים

ישנם  6אזורי תעשיה אשר מקודמים
1

ע"י המשרד בישובים הבדואים

בצפון

2
7%

מתן סיוע לכ  140יזמים ובעלי
עסקים

תכנון מול ביצוע – סטטוס ביצוע חציון 2018

סטטוס ביצוע ב2018-
נושא

סטטוס ביצוע

משימה

קידום עסקים

מתן סיוע ליזמים ובעלי עסקים
מהחברה הבדואית באמצעות
מרכזי מעוף

פעילות שוטפת במסגרת המעוף

פיתוח ושיווק אזורי
תעשייה

תכנון אזורי תעסוקה יישוביים
ואזוריים

ישנם  6אז"ת אשר מקודמים ע"י המשרד

חסמים עיקריים

קשיים בממשק מול חברות מנהלות בפיתוח אזורי תעשייה

44

תכנון מול ביצוע – סטטוס תקציבי חציון 2018

סטטוס תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס תקציבי סה"כ

(אלש"ח)

(אלש"ח)

35%

26,450

13,300

14,300

20%

1,850

1,015 1,015
2018
ניצול בפועל

הקצאה מתוכננת

סה"כ
ניצול בפועל

הניצול התקציבי נמוך מאוד

45

14,315

2,865
2017

הקצאה בפועל

40,750

הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל

46

משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל – סיכום היישום

מהלכים מרכזיים

קידום המדע והחינוך הטכנולוגי
על ידי קולות קוראים לפעילויות
חינוכיות

הישגים עיקריים

תקציב*

תקציב
מתוכנן*

2.2
מלש"ח

שיעור הקצאה
בפועל***

51%

שיעור ניצול**

25%

(מתוך המתוכנן)

*התקציב המתוכנן מתייחס לשנים 2017-2018
**התקציב מבוסס על נתוני שנת  ,2017טרם התקבלו נתוני תקציב לשנת 2018
 ***47הקצאה בפועל במערכת בהתאם לתוכניות העבודה המאושרות

בשנת  2017נוצלו  78%מסך
התקציב שהוקצה בפועל

תכנון מול ביצוע – סטטוס ביצוע חציון 2018

סטטוס ביצוע ב2018-
נושא
קידום המדע והחינוך הטכנולוגי
בישובי הבדואים בצפון

משימה

ביצוע תכניות סל מדע לשנת 2018

סטטוס ביצוע
▪ התקבלו דוחות ביצוע חלקיים מ 5-רשויות מקומיות
▪ טרם התקבלו דוחות ביצוע מ 3-רשויות

חסם מרכזי
ישנו עיכוב תקציבי במשרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל הגורם לעיכוב בביצוע תוכניות סל מדע לשנת 2018

*התקציב שהושקע מתייחס לתקציב מנוצל בלבד לשנים 2017-2018
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תכנון מול ביצוע – סטטוס תקציבי חציון 2018

סטטוס ניצול תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס ניצול תקציבי סה"כ

(אלש"ח)

(אלש"ח)
2,239

1,313

926
702
551

551
-

2018

ניצול בפועל

49

702

2017
הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

סה"כ
ניצול בפועל

הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

המשרד לשוויון חברתי

50

המשרד לשיוויון חברתי – סיכום היישום

מהלכים מרכזיים

1

הצטיידות והפעלת מרכזי צעירים

2

הקמת מרכז למורשת הבדואית
באחד מיישובי התכנית בצפון

תקציב

תקציב
מתוכנן
אחוז הקצאה
בפועל
אחוז ניצול
(מתוך המתוכנן)

*התקציב מתייחס לתקציב מתוכנן בשנים  2017ו2018-
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הישגים עיקריים

 8מלש"ח
36%
4%

תחילת הפעילות ב 5 -מרכזי צעירים
ביישובים בדואים בצפון והעסקת 5
רכזים

תכנון מול ביצוע – סטטוס ביצוע חציון 2018
סטאטוס משימות (מרכזי צעירים)
משימה

תקציב
שהושקע

סטטוס ביצוע

מרכזי
צעירים

הקמת מרכזי צעירים
ותפעולם ביישובי
התוכנית

 630אלש"ח

 8מרכזי צעירים יוקמו
ויופעלו ביישובים.
 2המשימות המתעכבות
נמצאות בטיפול המשרד

מרכז
מורשת

הקמת מרכז מורשת
הבדואית

-

עד סוף ספטמבר
יפורסם מבחן תמיכה
לכלל הרשויות הנכללות
בהחלטה 1480

נושא

המשימה
מתקדמת
כמתוכנן
/
הפעילות
מבוצעת
בשוטף
7
78%

המשימה
מתעכבת
2
22%

תקציב (אלש"ח)
8,335

2,835
630
תקציב מנוצל
*התקציבים מתייחסים לשנת  2018בלבד
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תקציב מוקצה

תקציב מתוכנן

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
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המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל – סיכום היישום

מהלכים מרכזיים

1

בינוי מחלקות לשירותים חברתיים

2

תגבור שירותי רווחה

3

תכניות לשילוב בתעסוקה והשכלה
גבוה (תכנית מעברים ומרכזי ריאן)

4

העצמה קהילתית

5

הקמת מעונות יום

54

תקציב

תקציב
מתוכנן

הישגים עיקריים

57.3
מלש"ח

אחוז הקצאה
בפועל

63%

אחוז ניצול

21%

(מתוך המתוכנן)

1

2

אוישו תקנים בכל היישובים להעצמה
קהילתית
 9מחלקות לשירותים חברתיים
בתהליכי הקמה
מתחילת  2018בוצעו  360השמות

3

במסגרת מרכזי "ריאן" 52% ,מתוכם
נשים

תכנון מול ביצוע – סטטוס ביצוע חציון 2018

סטאטוס משימות (כללי)*
נושא

משימה

סטטוס ביצוע

בינוי מחלקות לשירותים
חברתיים

בינוי מחלקות לשירותים
חברתיים ברשויות

בביצוע ב 9-רשויות מקומיות

תגבור שירותי רווחה

תגבור שירותי רווחה
הנוגעים לילדים ,נוער,
משפחות בסיכון ואלימות
במשפחה

מסגרות נפתחו ב 10רשויות.
ב 2-רשויות ישנו עיכוב בשל

תוכנית מעברים לשילוב
בתעסוקה

עידוד תעסוקה ביישובי
הבדואים במועצות האזוריות
היהודיות

הפעילות מתקיימת בכל 4
המועצות האזוריות ,ונמצאת
בביצוע מלא ב2018-

תעסוקה והכוון להשכלה
גבוהה

תמיכה במרכזי ההכוון
התעסוקתי ("ריאן") ביישובי
התוכנית

הפרויקט מתבצע בשוטף
בהפעלת אלפנאר ,ומתחילת
השנה בוצעו  360השמות

העצמה קהילתית

תגבור תקנים של עוס"ים
במחלקות הרווחה ברשויות

כלל התקנים אוישו ,והפעילות
מבוצעת בשוטף

מעונות יום

הקמת מעונות יום

הרשאות תקציביות התקבלו ב-
 3רשויות מקומיות (בסמת
טבעון ,זרזיר ומטה אשר)

*לא כולל דיווח סטטוס של  3משימות בינוי מעונות יום ברשויות
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המשימה
מתקדמת
כמתוכנן /
הפעילות
מבוצעת
בשוטף
21
78%

המשימה
טרם
החלה
4
15%

המשימה
מתעכבת
2
7%

 4המשימות שטרם החלו
נמצאות בתהליך חתימת חוזה,
ו 2-המשימות המתעכבות הן
בשל עניינים פנימיים ברשויות
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סטטוס ניצול תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס ניצול תקציבי סה"כ

(אלש"ח)

(אלש"ח)

57%

39,783

57,321

32,956

36%

32,956

17,538
11,824

2018
ניצול בפועל
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11,824

סה"כ

2017
הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

ניצול בפועל

הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

המשרד לבטחון פנים

57

המשרד לביטחון פנים – סיכום היישום
מדדי תוצאה מרכזיים
מדד תוצאה

ערך
בסיס

2018

2021

אודות מדדי התוצאה

מס' מקרי אלימות

מהלכים מרכזיים

תוכניות תגבור המאמץ המשטרתי
ופעילות חברתית (עיר ללא אלימות,
מצילה ,הרשות למלחמה בסמים
ובאלכוהול)

תקציב

תקציב
מתוכנן

 6.8מלש"ח

אחוז
הקצאה
בפועל

100%

אחוז ניצול
(מתוך המתוכנן)
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טרם התקבל מידע

הישגים עיקריים

התוכניות נמצאות בביצוע ב 12-רשויות

78%

מקומיות
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סטטוס ניצול תקציבי בחלוקה לשנים
(אלש"ח)
נושא

תוכנית

סטטוס ביצוע

3,476 3,669 3,663

3,410 3,410
1,700

עיר ללא אלימות
2018

תוכניות תגבור
המאמץ
המשטרתי
ופעילות
חברתית

מצילה

התוכניות נמצאות
בביצוע ב12-
רשויות מקומיות

2017
הקצאה בפועל

ניצול בפועל

הקצאה מתוכננת

סטטוס ניצול תקציבי סה"כ
הרשות למלחמה
בסמים ובאלכוהול

(אלש"ח)
7,079

משטרת ישראל -
איוש  2משרות
מש"קים בישובים
בדואיים

6,886

5,363

המשימה הסתיימה

סה"כ
ניצול בפועל
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הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

משרד הבריאות

60

משרד הבריאות– סיכום היישום

מהלכים מרכזיים

1

2

בנייה ו/או שיפוץ תחנות
לבריאות המשפחה

הפעלת תכניות לקידום אורח
חיים בריא ברשויות
המקומיות

*לא התקבלו נתונים על 2016
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תקציב

תקציב
מתוכנן*

 6.4מלש"ח

תקציב
מוקצה

100%

אחוז ניצול

19%

(מתוך המתוכנן)

הישגים עיקריים

1

נקלטו מובילי בריאות בתפקיד ב9-
מתוך  )75%( 12מהרשויות המקומיות
והחלו בתהליך הכשרה מיוחד

תחילת קיום פעולות והדרכות בנושא
2

בריאות לגננות ,מורים ,קשישים מעונות

יום

תכנון מול ביצוע – סטטוס ביצוע חציון 2018

תחום

תיאור משימה

תקציב
שהושקע*

בנייה /שיפוץ
תחנות לבריאות
המשפחה

בנייה והרחבת
תחנות בריאות
וטיפות חלב חדשות

 106אלש"ח

הפעלת תכניות
לאורח חיים
בריא

בניית תכנית
לקידום אורח חיים
בריא

 428אלש"ח

סטטוס ביצוע

סטאטוס משימות (כללי)
המשימה
הושלמה
1

▪ ברוב יישובי התכנית
הושקעו במהלך 2016
תקציבים בשיפוץ
▪ בשני יישובים אמורה
להתחיל בנייה של
תחנות חדשות
▪ ב 9-רשויות נקלטו
מובילי בריאות והחלו
להתקיים ,הדרכות
וכתיבה ואישור של
תכניות
▪ ב 3-רשויות טרם נקלט
מוביל בריאות ,בעיקר
עקב קשיים בעבודה מול
הרשויות

המשימה
מתעכבת
8

טרם
החלה
המשימה
3
המשימה
מתקדמת
כמתוכנן
5

כמחצית מהמשימות
מתעכבות ,בתחום בניית
תחנות חדשות והפעלת

תכניות
*התקציב שהושקע מתייחס לתקציב מנוצל בלבד לשנים 2017-2018
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סטטוס ניצול תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס ניצול תקציבי סה"כ

(אלש"ח)

(אלש"ח)

4,765 4,765

19%

6,525

6,525

1,760 1,760
794

428
2018
ניצול בפועל

1,222

2017
הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

סה"כ
ניצול בפועל

הקצאה בפועל

הניצול התקציבי במשרד הינו נמוך באופן עקבי
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הקצאה מתוכננת

תובנות מפגישות ברשויות מקומיות וחסמים עיקריים

אחר
4

▪ עיכוב בתחילת מימוש תכניות לקידום אורח חיים בריא -
קשיים בשיתופי
פעולה רשותיים
6

עיכוב מכרזי בתוך
הרשות
 2עיכוב תקציבי
במשרד
הממשלתי
קושי בהעמדת
1
מאצ'ינג
2

64

כעת ,ולאחר קורס מקדמי בריאות שיזם המחוז ניכרת
התקדמות בביצוע המשימה
▪ עיכוב משמעותי בתחילת בניית  2התחנות לבריאות

המשפחה

משרד הבינוי והשיכון

65

משרד הבינוי והשיכון – סיכום היישום

מהלכים מרכזיים

66

1

מוסדות ציבור

2

קידום התכנון

3

תוכניות חברתיות

4

שדרוג תשתיות ותיקות

הישגים עיקריים

תקציב

הקצאה
מתוכננת

50.2
מלש"ח

אחוז
הקצאה

87%

אחוז ניצול
בפועל
(מהמתוכנן)

1

השקעה תקציבית ב20
פרויקטים ביישובי התכנית

2

פעילות שיקום שכונות בכלל
היישובים בהחלטה

21%
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סטטוס ביצוע ב2018-
נושא

משימה

תקציב
מושקע*
 3.75מלש"ח

סטטוס ביצוע

מוסדות ציבור

הקמת מוסדות ציבור

מענק ראש שטח

מענק לחיבור שכונות חדשות

 2מלש"ח

חברות ניהול

הפעלת חברות מנהלות לצורך
קידום תכנון והעמדתן לעזרת
היישובים

 0.6מלש"ח

רוב הרשויות אינן מודעות
לתקציב זה

תכנון בקרקע
פרטית ומדינה

קידום תכניות מפורטות בקרקע
מדינה ופרטית

 5.8מלש"ח
(הקצאה)

התקציב מתחלק ב2017-18
לתכנון ב 6-רשויות

סבסוד למשרתי
כוחות הביטחון

סבסוד עלויות פיתוח מגרשים

משימה זו מתעכבת ברוב
הרשויות

לא דווח

הסרת חסמי
תכנון

סיוע לרשות בהסרת חסמים
תכנוניים

 0.5אלש"ח

תוכניות חברתיות

הפעלת פרויקט שיקום שכונות

 5.5מלש"ח

תכנית שיקום שכונות
מתקיימת בכל הרשויות

שדרוג תשתיות
ותיקות

שיפור ושדרוג המרקם הוותיק
של יישובי התכנית

 2.1מלש"ח

כלל הרשויות מתוקצבות
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הרשויות המקומיות (כללי)

קיימים  20פרויקטים

ב 2017תוקצבו  2פרויקטים,
וב 2018-תוקצבו 7

*התקציב שהושקע בפועל ב2017-18

סטאטוס משימות על פי דיווח

המשימה
הושלמה
המשימה 4
טרם 10%
החלה
5
13%
המשימה
מתעכבת
8
21%

המשימה
מתקדמ
ת
כמתוכנן
/
הפעילות
מבוצעת
בשוטף
22
56%
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סטטוס ניצול תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס ניצול תקציבי סה"כ*

(אלש"ח)

(אלש"ח)

87%

26,100 26,100

24,100

50,200

24%

43,900

17,800

8,529
10,443
1,914
2018
ניצול בפועל

2017
הקצאה בפועל

*התקציבים מתייחסים לשנים 2017-2018
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סה"כ

הקצאה מתוכננת

ניצול בפועל

הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

תובנות מפגישות ברשויות מקומיות וחסמים עיקריים

הימשכות תכנון לקוי /
הליכי בנייה לא ריאלי
1
1
10%
חוסר מודעות 10%
או היכרות
עם הפעילות
2
20%
עיכוב תקציבי
במשרד
הממשלתי
(למשל אי
קבלת
הרשאות
תקציביות)
3
30%

קשיים
בירוקרטיים
מול
הממשלה
1
10%
קושי
בהעמדת
מאצ'ינג /
באיגום
תקציבי
2
20%

חוסר מודעות:
▪

בסעיפים כגון הסרת חסמי תכנון ,וניהול חברות מנהלות ,מספר של
רשויות לא מודעות לפעילות ולמשימה עצמה

תקציבים:
▪

לעיתים ,התקציבים המוקצים אינם מכסים את כלל העלויות,
והרשויות מצטרכות למצוא פתרונות ולהשלים את הביצוע בעצמה

העיכוב התקציבי מהווה חסם מרכזי
בפני הרשויות המקומיות ,הן באיגום
תקציבים ,והן בקבלת התקציב
מהממשלה
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המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל

70

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל – סיכום היישום

מהלכים מרכזיים

קידום ומיתוג תיירותי

תקציב*

תקציב
מתוכנן

1.1
מלש"ח

אחוז הקצאה
בפועל

100%

אחוז ניצול
(מתוך המתוכנן)

*הנתונים מתייחסים לתקציבי 2017
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הישגים עיקריים

1

2

60%

קליטת רכז תיירות
לחברה הבדואית
עריכת פסטיבל ענף
הזית ולילות רמדאן
ב 5-מיישובי התכנית
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סטאטוס תקציבי ל( 2017 -אלש"ח)*

נושא

משימה

סטטוס ביצוע

גיבוש תוכנית פעולה
בתחום התיירות עבור
יישובי התוכנית בשיתוף
ראשי הרשויות

גובשו תכניות עבודה
נערכת פעילות תכנונית
בכל הרשויות
המקומיות

גיוס רכז ופרויקטור
לתיירות בדואית בצפון

נקלט רכז תיירותי

קול קורא לקידום
אירועי תיירות

רוב הרשויות ניגשו

פסטיבל ענף הזית
ולילות רמדאן

נערך ב 5-יישובים

1,100

1,100

660

קידום ומיתוג
תיירותי

ניצול בפועל

*לא התקבלו נתונים עדכניים לגבי  ,2018אך ההנחה היא שההקצאה דומה ל2017-
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הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

הרשות לשירות הלאומי-אזרחי

73

רשות השירות הלאומי-אזרחי – סיכום היישום
מדדי תוצאה מרכזיים
מדד תוצאה
מספר מתנדבים בשירות לאומי-
אזרחי מאוכלוסיית המיעוטים

ערך
בסיס

2018

2021

4,540

4,900

6,000

מהלכים מרכזיים

1

הגדלת היקף המתנדבים באמצעות
איתור מוסדות שירות ומתן תמריצים

2

הוצאה לפועל של הכשרות
וקורסים למתנדבים

3

שילוב המתנדבים באקדמיה
ובשוק התעסוקה
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נצפתה עלייה מתונה
בלבד במספר
המתנדבים
הישגים עיקריים

תקציב

גיבוש והפעלת תכנית הכשרה למתנדבים

תקציב
מתוכנן

 21.6מלש"ח

אחוז
הקצאה
בפועל

42%

אחוז ניצול

20%

(מתוך המתוכנן)

1

"המתנדב האוניברסלי" הכוללת היום
כ 2,500-משתתפים

2

3

הרחבה של  40תקנים של שירות
לאומי בכל תנועת נוער

מימון קורס עברית מדוברת למתנדבים,
בהשתתפות  995מתנדבים
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תחום

הרחבת
היקף
המתנדבים

הכשרה
והפעלת
קורסים
עבור
מתנדבים
שילוב
מתנדבים
באקדמיה
ובשוק
התעסוקה

תיאור משימה

תקציב
שהושקע*

סטטוס ביצוע

איתור מוסדות שירות
איכותיים והרחבת השירות
ליישובים חדשים

ללא תקציב
ייעודי

המשימה מבוצעת
בשוטף ,הורחבו
תקנים בתנועות
הנוער

בחינת מתן תמריצים
לרשויות להגדלת מספר
המתנדבים

ללא תקציב
ייעודי

המשימה בוטלה

הפעלת תכנית ההכשרה
"המתנדב האוניברסלי"

 2מלש"ח

מימון קורס עברית מדוברת
למתנדבים

 2.3מלש"ח

תכנון ומתן מעטפת לתמיכה
במתנדבים לצורך שילוב
מיטבי באקדמיה ובשוק
התעסוקה

ללא תקציב
ייעודי

התכנית גובשה
ומופעלת כיום עם
 2,500משתתפים
המשימה מבוצעת
בשוטף ,בהשתתפות
 995מתנדבים

מרבית המשימות ()80%
התכנית מתחילה
לפעול בנובמבר

*התקציב שהושקע מתייחס לתקציב מנוצל בלבד לשנים 2017-2018
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סטאטוס משימות (כללי)

מתקדמות כמתוכנן
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סטטוס ניצול תקציבי בחלוקה לשנים

סטטוס ניצול תקציבי סה"כ

(אלש"ח)

(אלש"ח)

42%

13,800

21,670

7,870
5,000

4,200

3,090

47%

9,200

4,290

1,200
2018
ניצול בפועל

סה"כ

2017
הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

ניצול בפועל

הקצאה בפועל

הניצול התקציבי במשרד הינו נמוך באופן עקבי
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הקצאה מתוכננת

תובנות מפגישות ברשויות מקומיות וחסמים עיקריים

▪ יש מחסור במודעות ברשויות לפעילות השירות האזרחי/קהילתי
▪ הרשויות המקומיות אינן מייחסות לנושא השירות הלאומי-אזרחי משקל רב ולא רואות בו חלק
מיישום החלטת הממשלה

77

