הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים

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

ועדת היגוי בין משרדית מיום 08.03.2018

רקע להחלטה 1480
החלטת הממשלה  ,1480שהתקבלה ב ,02.06.2016-שמה לה למטרה את העצמת וחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים
הבדואים בצפון לשנים  ,2020 – 2016תוך הצבת מספר יעדים לקידום החברה הבדואית:

חיזוק מע'
החינוך,
הנגשה
לתעסוקה
ולאקדמיה
שיפור
התשתיות
הפיזיות
בישובים
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חיזוק
האיתנות
הפיננסית של
המועצות
הבדואיות

שיפור איכות
החיים
ביישובים
הבדואים
חיזוק מערך
הרווחה
והשירותים
לאזרח

תרבות,
ספורט ופנאי

הגברת
הביטחון
האישי
ביישובים

דברי פתיחה
המשרד לשוויון חברתי ,והרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים בפרט ,הינם בעלי תפקיד משמעותי ,החל מכתיבת
החלטת הממשלה ועד ניהול ומעקב אחר יישום ההחלטה ,במסגרת זו:
בניית תוכנית ממשלתית בשיתוף המחוזות במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות – בניית תוכנית בשיתוף הרשויות
המקומיות ,המחוזות במשרדי הממשלה וההנהלות ,המשקפת את הצרכים האמיתיים של היישובים הבדואים בצפון ,על ידי
עריכת סיורים ,דיונים ,ימי עיון ומיפוי צרכים פיזיים ,חינוכיים וחברתיים מול הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה

ליווי המשרדים בגיבוש תוכניות העבודה ומעקב אחר יישומן – הרשות לפיתוח כלכלי מלווה את המשרדים השונים
בגיבוש תוכניות העבודה ,שותפה בוועדות היגוי שונות ליישום התוכנית (כגון דיור ,תשתיות תחבורתיות ,תכנית לחינוך
פורמלי ובלתי פורמלי ,חיזוק השירותים החברתיים וכו') ,בוועדות בינמשרדיות ובכנסים הנוגעים ליישום התוכנית

סיוע לרשויות המקומיות ביישום התוכנית – הרשות לפיתוח כלכלי מקפידה על יצירת קשר מתמיד עם הרשויות
המקומיות ,קביעת פגישות סטטוס ומעקב אחר יישום התוכנית

איתור חסמים בתחומי הפעילות וסיוע בהסרתם – כך ,למשל נעשית פעילות ממוקדת להסרת החסמים בתחום השיווק
למגורים ,רישום מקרקעין ,חינוך בלתי פורמלי ועוד
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חלוקת תקציב החומש  -החלטה 1480
ההחלטה מסתכמת בכ 900-מלש"ח המתחלקים לחמישה תחומים :תשתיות פיזיות ,העצמת רשויות מקומיות ,חברה
וקהילה ,חינוך והשכלה גבוהה ותעסוקה וכלכלה
חלוקת תקציב החומש לפי תחומים

 894מלש"ח
(סה"כ תקציב ההחלטה)
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חלוקת תקציב החומש לפי מסגרת פעילות  -החלטה 1480

תקציבי החלטה  1480מתחלקים לפעילות ארצית רוחבית ,אך עיקרם מיועדים לפעילות ברשויות המקומיות
חלוקת תקציב החומש לפי פעילות ארצית ומקומית

 894מלש"ח
(סה"כ תקציב ההחלטה)

פעילות רוחבית
( 136מלש"ח)
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פעילות ברשויות המקומיות
( 758מלש"ח)

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

בשנה וחצי מאז קבלת החלטת הממשלה ,ההקצאה המתוכננת עומדת על כ 50%-מסך תקציב תוכנית החומש,
שכמעט כולה הוקצתה בפועל וכשליש ממנה נוצל (מזומן)
הקצאה מתוכננת לשנים ( 2016-2017מלש"ח)

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

 440מלש"ח
93%
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35%

סיכום תקציבי לשנת 2017

בשנה וחצי מאז קבלת החלטת הממשלה ,ההקצאה המתוכננת עומדת על כ 50%-מסך תקציב תוכנית החומש,
שכמעט כולה הוקצתה בפועל וכשליש ממנה נוצל (מזומן)
הקצאת תקציב וניצולו לשנת ( 2017מלש"ח)

הקצאה מתוכננת לשנת 2017

 221מלש"ח

87%

רשויות
מקומיות
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41%

סיכום סטטוס המשימות לשנת 2017

סטטוס משימות
(מתוך  175משימות שדווחו)
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סטטוס פרטני למשימות שבתהליך
(מתוך  145משימות שדווחו)

ניצול תקציבי ההחלטה בחלוקה למשרדים ורשויות מקומיות בשנת 2017

רמת הניצול של התקציבים המתוכננים לשנת  2017משתנה בין המשרדים והרשויות המקומיות
השונים

ניצול תקציבי

▪

ניכרת רמת ניצול נמוכה
ברשויות המקומיות ,ביחס
לניצול גבוה של משרדי
הממשלה

▪

הניצול הנמוך המשרדי נובע
בעיקר מפעילויות משרדיות
ברמת הרשויות המקומיות
שאינן מנוצלות

▪

רק רשות מקומית אחת מנצלת
במידה רבה את התקציבים
המוענקים לה ()~75%

משרדי הממשלה*

ניצול תקציבי
רשויות מקומיות

+66%
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*ניצול בפועל (מזומן) ,ללא מינהל התכנון

 15-66%ניצול

פחות מ15% -

הישגים עיקריים

מאז תחילת יישום התוכנית נרשמו הישגים מרשימים בכל אחד מחמשת התחומים

חברה וקהילה

תשתיות פיזיות

▪
▪

החלה בנייתם של  9מבנים ומגרשים ביישובי

▪

הקמה של  8מרכזי צעירים ותפעולם ביישובי התוכנית

התוכנית

▪

הקמת מרכז למורשת בדואית בשבלי אום אל-ע'נם

הושקע סכום כולל של  9מלש"ח בשיפור תשתיות

▪

תגבור תקנים במחלקות לשירותים חברתיים

▪

תגבור שירותי רווחה (ילדים ,נוער ,משפחות בסיכון,

בשכונות הוותיקות בכל  20יישובי התוכנית
▪

במהלך  2017בוצעו פרויקטים בהיקף של 22
מלש"ח בתחום הביוב

▪

▪

במהלך  2017אושרו מיזמים בהיקף של 24
מלש"ח בתחום התחבורה
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אלימות במשפחה)
תכניות חברתיות לילדים ונוער במסגרת שיקום
שכונות חברתי
▪

אירועים תיירותיים ותרבותיים עונתיים ביישובים

הישגים עיקריים

תעסוקה וכלכלה

חינוך והשכלה גבוהה

▪

מרכזי ההכוון התעסוקתי "ריאן"
העניקו שירות ל 1,200-משתתפים,
 52%מתוכם הושמו בשוק העבודה,
בכללם כ 350-נשים

▪

גיבוש ויישום תוכנית
הוליסטית לקידום מערכת
החינוך בחברה הבדואית
בצפון

▪

עידוד עסקים קטנים ובינוניים -
בוצעו  274מיפויים ליזמים ובעלי
עסקים  ,כאשר  118מתוכם השתתפו
בקורס יזמים ייעודי לחברה הבדואית

▪

פעילות ענפה בתחום החינוך
הבלתי פורמלי בכלל
היישובים

▪

גובשה תכנית להקמת מכינה

▪

פיתוח תיירות בדואית בצפון – קידום
פסטיבלים במסגרת אירועי ענף הזית
שמשכו אליהם אלפי מבקרים
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קדם צבאית בדואית ראשונה

העצמת רשויות

▪

הקצאת תקציבי פיתוח שנתיים
לרשויות בסך של  5מלש"ח

▪

מרבית ישובי התוכנית בחרו יועץ
ארגוני והחלו לבחור מטרות אשר
בהמשך תפורטנה לתוכניות עבודה
– ציר ארגוני

▪

הוצאה לפועל של תוכניות
לאזרחים ותיקים ,להעצמת נשים
וכן סיוע לרשויות בתחום
הדיגיטציה

החסמים נוגעים הן להיעדר תכנון מפורט והן לאתגרים ברמה המקומית

חסמים רוחביים שעלו מתוך עבודת הרשות והמשרדים

היעדר יעדי על ומדדי תוצאה ברורים לפעילות המשרדים במסגרת ההחלטה

קושי במעקב ובקרה ובהשלמת התכנון הממשלתי עד רמת הרשות המקומית

קושי בתיאום וסנכרון בין קשת רחבה של משרדים ממשלתיים ורשויות מקומיות

חוסר מיצוי מיטבי של משאבים מצד הרשויות המקומיות

12

משרד הבינוי והשיכון
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תכנון מול ביצוע  :2017משרד הבינוי והשיכון ,אמון על נושא
התשתיות ,לרבות מוסדות ציבור ,וכן על תכניות חברתיות
סטטוס תקציבי

סטטוס ביצוע ב2017-
נושא

משימה

סטטוס ביצוע

מוסדות ציבור

הקמת מוסדות ציבור

 9רשויות קיבלו הרשאות תקציביות

מענק ראש
שטח

מענק לחיבור שכונות
חדשות ליישובים

הועברו הרשאות תקציביות ל4-
רשויות

חברות ניהול

הפעלת חברות מנהלות
לצורך קידום תכנון
והעמדתן לעזרת היישובים

הועברו  2הרשאות תקציביות
לחברות

תוכניות
חברתיות

הפעלת פרויקט שיקום
שכונות

בביצוע בכל הרשויות המקומיות
באמצעות יעדים לצפון

תכנון בקרקע
פרטית ומדינה

קידום תכניות מפורטות
בקרקע מדינה ופרטית

הועברו הרשאות תקציביות ל3-
רשויות

שדרוג תשתיות
ותיקות

שיפור ושדרוג המרקם
הוותיק של יישובי התכנית

בביצוע ב 12-רשויות מקומיות אשר
הועברו לכולן הרשאות תקציביות

סבסוד למשרתי
כוחות הביטחון

סבסוד עלויות פיתוח
מגרשים

תלוי בשיווקים

הסרת חסמי
תכנון

סיוע לרשות בהסרת
החסמים העומדים בפניה
בתחום התכנון

הרשאות תקציביות הועברו לשתי
רשויות מקומיות

תקציב כללי (אלש"ח)

הקצאת תקציבים בפועל לרשויות (אלש"ח)

הקצאה בפועל
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ניצול בפועל (מזומן)

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪

חלק מהתקציבים אושר באיחור ,כגון שיקום שכונות

נקודות לדיון

▪

ותיקות שאושר רק בדצמבר 2017
▪

קידום הרשאות מול ראשי הרשויות

▪

סבסוד פיתוח למשרתי כוחות הבטחון בכפוף לצפי
השיווקים
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יתקיים דיון בנושא קידום השיווקים ,בחסמים הקיימים
ובפתרונות האפשריים לסוגיה

▪

העברת הרשאות במועד מאוחר המקשה על הרשויות
לנצל באופן מיטבי את התקציבים המוענקים להן

מינהל התכנון
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תכנון מול ביצוע  :2017עיקר פעילות מינהל התכנון הינו
בקידום תוכניות מתאר ברשויות התוכנית
סטטוס ביצוע ב2017-
נושא

תכנון ואישור
תוכניות מתאר
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יישוב

סטטוס

בסמת טבעון

תוכנית מתאר מקודמת – בשלב
אישור התוכנית

שבלי אום אלע'נם

תוכנית המתאר בתוקף מ– 2018 -
בשלב גמר תשלום למתכננים

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

בועיינה נג'ידאת
זרזיר
טובא זנגרייה
כעביה טבאש חג'אג'רה
מ.א אל-בטוף (ואדי אל-חמאם ,רומת אל-הייב)
מ.א זבולון (איבטין)
מ.א משגב (דמיידה ,ערב אל-נעים ,כמאנה ,חוסנייה)
מ.א מטה אשר (ערב אל-עראמשה)
מ.א עמק יזרעאל (מנשית ,זבדה)

תוכניות מתאר בתוקף

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪ מחסור בתכנון מפורט בייחוד בקרקע פרטית
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נקודות לדיון

▪ קידום התכנון המפורט ליישובי התוכנית

רשות המים והביוב
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תכנון מול ביצוע  :2017מטרת רשות המים והביוב היא לפתח
את תשתיות המים והביוב ברשויות התכנית
סטטוס תקציבי

סטטוס ביצוע ב2017-

תקציב כללי (אלש"ח)
משימה

נושא

סטטוס ביצוע

תשתיות מים
תאגידים ומ .אזוריות

שיפור ופיתוח תשתיות
המים ביישובים והכנת
תכנית אב

הביצוע ברשויות
המקומיות יחל ב2018

תשתיות ביוב
ברשויות ,מט"שים

שיפור ופיתוח תשתיות
הביוב והכנת תכנית אב

הביצוע ברשויות טרם
החל

הקצאת תקציבים בפועל לרשויות (אלש"ח)
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* ללא מועצה אזורית זבולון

הקצאה בפועל

ניצול בפועל (מזומן)

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

נקודות לדיון

▪ קצב קידום הפרויקטים

▪ מהו אחוז ההתבייבות?

▪ רמת התיאום בין התאגידים לבין הרשויות

▪ מהם מדדי התוצאה של המשרד?
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משרד הכלכלה
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תכנון מול ביצוע  :2017משרד הכלכלה עובד לקידום העסקים
הקטנים ולהקמת אזורי תעשייה ביישובי התוכנית
סטטוס תקציבי*

סטטוס ביצוע ב2017-
נושא

משימה

סטטוס ביצוע

קידום עסקים

קידום עסקים קטנים
והקמת מרכז עסקים

המשימה הושלמה

אזורי תעשייה

תכנון ומיפוי צרכים
ופוטנציאל לקראת פיתוח
אזורי תעשייה ביישובי
התוכנית

המשימה מקודמת ב7-
רשויות מקומיות

סטטוס ביצוע קידום אזורי תעשייה פר רשות מקומית

* חסרים נתונים אודות הקצאות מתוכננות ומנוצלות ברמת הרשויות המקומיות
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תקציב כללי (אלש"ח)

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪ עיכוב בתחילת יישום ההחלטה – התחלת
תהליך התכנון של אזורי תעשייה על פי המתווה
המוסכם
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נקודות לדיון

▪ קביעת גאנט לביצוע המשימה ,כולל אבני דרך
ולוחות זמנים
▪ בחינת כלים לחיזוק השותפות בין הרשויות

משרד הפנים
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תכנון מול ביצוע  :2017משרד הפנים אמון במסגרת ההחלטה
על התמיכה והחיזוק הכלכלי של הרשויות הבדואיות
סטטוס תקציבי

סטטוס ביצוע ב2017-
נושא

משימה

סטטוס ביצוע

מבני דת ,בתי לוויות
ובתי קברות

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

המשימה בביצוע ב8-
רשויות מקומיות

תקציבי פיתוח
לרשויות

הקצאת מענקים רב-
שנתיים ,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

משימה זו לא קודמה
בשנת 2017

תקציב כללי (אלש"ח)

הקצאת תקציבים בפועל לרשויות (אלש"ח)

הקצאה בפועל
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ניצול בפועל (מזומן)

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪ היכולת של הרשויות המקומיות לנצל את
התקציבים עלולה להוות אתגר
▪ הבחירות ברשויות המקומיות בשנת 2018
כאתגר

נקודות לדיון

▪ כיצד ניתן להבטיח שהרשויות יצליחו לנצל את
תקציבי הפיתוח בפרויקטים ממנפים כלכלית?
הנושא יידון במושב מיצוי משאבים
▪ מהם מדדי התוצאה אליהם שואף המשרד
להגיע ,בתחום הפיתוח הכלכלי של הרשויות
המקומיות ובתחום העצמת הצוותים המקצועיים

בהן?
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משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
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תכנון מול ביצוע  :2017משרד התחבורה פועל לפיתוח
התשתיות התחבורתיות ולשיפור תשתיות התח"צ ביישובים
סטטוס ביצוע ב2017-
נושא

משימה

סטטוס ביצוע

תשתיות
תחבורתיות

פיתוח התשתיות
התחבורתיות ביישובי
תוכנית

ב ,2017המשימה קודמה ב7-
רשויות מקומיות

תחבורה
ציבורית

שיפור תשתיות התח"צ
ביישובים ,וכן לסבסוד קווי
תח"צ למוקדי תעסוקה

משימה הושלמה ב ,2017אשר
בה נוספו:
 1,331נסיעות שבועיות
 26,657ק"מ שבועיים
 7קווים חדשים

סטטוס תקציבי
תקציב כללי (אלש"ח)

הקצאת תקציבים בפועל לרשויות (אלש"ח)*

סטטוס ביצוע תשתיות תחבורתיות

המשימה
בתהליך
3
43%

טרם החלה
המשימה
4
57%
הקצאה בפועל
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* ללא זרזיר ומ.א .מטה אשר

ניצול בפועל (מזומן)

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪ התקציב אינו מותאם לצרכים בשטח

▪ החלטות באשר לבחירת המיזמים ותקצובם
מתקבלות בסוף השנה
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נקודות לדיון

▪ קיים צורך בשינוי שיטת התעדוף של המיזמים
הנבחרים
▪ נדרשת חשיבה באשר למקורות תקצוב נוספים

משרד החינוך
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תכנון מול ביצוע  :2017המשרד שוקד על יישום תוכנית
הוליסטית לקידום מערכת החינוך בחברה הבדואית בצפון
סטטוס תקציבי

סטטוס ביצוע ב2017-

תקציב כללי (אלש"ח)

נושא

תוכנית פדגוגית
פורמלי ובלתי פורמלי
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משימה
בכל שלבי החינוך (קדם
יסודי ,יסודי ,חטיבת
ביניים ותיכון)  ,תקציב
סעיף זה כולל:
• תגבורים
• ליווי צוותים חינוכיים
• איבחונים
• קורסים
• שדרוג מעבדות
• אתגרים

* ללא מועצה אזורית זבולון

סטטוס ביצוע

משימה זו הינה בביצוע
ב 11מתוך  12הרשויות
המקומיות  -ההרשאות
התקציביות עברו
בכללותן לרשויות
המקומיות

הקצאת תקציבים בפועל לרשויות (אלש"ח)*

הקצאה בפועל

ניצול בפועל (מזומן)

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪ העברת תקציב מהאוצר בסוף שנה – מקשה על
הרשויות בניצול מיטבי של התקציבים
▪ קושי במעקב רציף אחר קולות הקוראים
והמרכבה מצד חלק הרשויות
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נקודות לדיון

▪ איכות תעודת הבגרות בקרב מסיימי תיכון
בדואים – יידון במהלך המושב המיוחד

משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל
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תכנון מול ביצוע  :2017משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל
קידום המדע והחינוך הטכנולוגי ביישובי התוכנית
סטטוס תקציבי

סטטוס ביצוע ב2017-
נושא
פעילות חינוכית

משימה
הפעלת חוגים וקייטנות
מדעיות הטכנולוגי ע"י
קולות קוראים

סטטוס ביצוע

תקציב כללי (אלש"ח)*

מקודם ב 8-רשויות מ12 -
הרשויות התוכנית

סטטוס ביצוע פר רשות מקומית
המשימה
מתעכבת
1
13%

המשימה
בוטלה או
שונתה**
1
12%

הקצאת תקציבים בפועל לרשויות (אלש"ח)

המשימה
בתהליך
6
75%
הקצאה מתוכננת
* לא הוגדר תקציב חומש לסעיף זה
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ניצול בפועל (מזומן)

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪ קיים פערים בין תוכניות העבודה לבין התקציב
המחויב ,דבר אשר דורש שינויים

נקודות לדיון

▪ כיצד ניתן להגיע לפעילות בכלל היישובים
הבדואיות? כיצד ניתן להנגיש את הפעילות
לישובים נוספים?
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משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
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תכנון מול ביצוע  :2017חיזוק השירותים החברתיים ביישובי
התכנית ,וכן עידוד התעסוקה
סטטוס תקציבי

סטטוס ביצוע ב2017-
נושא

משימה

סטטוס ביצוע

בינוי מחלקות
לשירותים חברתיים

בינוי מחלקות לשירותים
חברתיים ברשויות

בביצוע ב 11-רשויות
מקומיות

תגבור שירותי רווחה

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

פתיחת מסגרות בוצעה
ב 9-רשויות
ב 3-רשויות ישנו עיכוב

תוכנית מעברים
לשילוב בתעסוקה

עידוד תעסוקה ביישובי
הבדואים במועצות
האזוריות היהודיות

הפעילות מתקיימת
בכל  4המועצות
האזוריות

העצמה קהילתית

תגבור תקנים של עוס"ים
במחלקות הרווחה ברשויות

נקלטו עובדים בכל
הרשויות

תעסוקה והכוון
להשכלה גבוהה

תמיכה במרכזי ההכוון
התעסוקתי ("ריאן") ביישובי
התוכנית

הפרויקט מתבצע
בהפעלת אלפנאר

מעונות יום

הקמת מעונות יום

הרשאות תקציביות
התקבלו ב 3-רשויות
מקומיות
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תקציב כללי (אלש"ח)

הקצאת תקציבים בפועל לרשויות (אלש"ח)

הקצאה בפועל

ניצול בפועל (מזומן)

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪

קושי באישור תקציבים ברשויות המקומיות ומימוש
תקציב ההחלטה

▪

מורכבות ברשויות המקומיות בנוגע להעסקת כוח אדם
למסגרות
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נקודות לדיון

▪

פערים גדולים בין ההקצאות לניצול :מוקצים תקציבים
רבים לבינוי מחלקות לשירותים חברתיים ומעונות יום,

אך תקציבים אלו אינם מנוצלים .מה הם החסמים
העומדים בפני הרשויות המקומיות בניצול התקציבים?

משרד הבריאות
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תכנון מול ביצוע  :2017פעילות משרד הבריאות מתמקדת
בקידום תוכנית לקידום אורח חיים בריא ברשויות המקומיות
סטטוס ביצוע ב2017-
נושא

משימה

סטטוס ביצוע

תחנות לבריאות
המשפחה

הקמה ושיפוץ של
תחנות לבריאות
המשפחה ביישובים

סעיף לא קודם ב-
2017

תוכנית לקידום
אורח חיים בריא

גיוס מובילי בריאות
ברשויות המקומית

מקודם בכל הרשויות
המקומיות

סטטוס ביצוע תוכנית לקידום אורח חיים בריא
פר רשות מקומית

המשימה
בתהליך
5
42%
המשימה
מתעכבת
6
50%
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* נתונים ללא כעביה טבאש חג'אגרה

טרם החל
1
8%

סטטוס תקציבי
תקציב כללי (אלש"ח)

הקצאת תקציבים בפועל לרשויות תוכנית לקידום

אורח חיים בריא (אלש"ח)*

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪ עיכוב בפרסום המכרז מצד הרשויות
המקומיות לגיוס "מובילי בריאות"
▪ מחסור במועמדים מתאימים לתפקיד מובילי
בריאות
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נקודות לדיון

▪ כיצד ניתן לסייע לרשויות במימוש התוכנית,
למשל לספק ליווי למובילי הבריאות
בכניסתם לתפקיד ובהכשרתם

משרד התיירות
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תכנון מול ביצוע  :2017משרד התיירות עוסק בפיתוח תשתיות
וקידום אירועים תיירותיים ביישובי התוכנית
סטטוס תקציבי

סטטוס ביצוע ב2017-
נושא

משימה

סטטוס ביצוע

פיתוח תשתיות
תיירות

הקמת שוק איכרים
תיירותי במרכז הכפר
ושדרוג החניון
לאוטובוסים (רלוונטי רק
עבור שבלי אום אלע'נם)

המשימה נמצאת בשלבי
אישור תוכנית

סיוע בהקמת עסקי
תיירות

מתן מענקים להקמת
מסעדות וחדרי אירוח

המשימה מתעכבת

קורסים מקצועיים
והדרכות

הכשרת מורי דרך מכלל
יישובי התוכנית

המשימה נמצאת בשלבי
פרסום קול קורא/מכרז

פרסום ושיווק
פעילויות תיירות

פרסום ושיווק פסטיבל
הזית

המשימה מתעכבת
פעילות השיווק תתוקצב
לאחר הכנת תוכנית
כוללת לשנת 2018

תקציב כללי (אלש"ח)

פעילות משרד התיירות הינה
רוחבית ולא רשותית-מקומית
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חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪ אי הגשת בקשות לקבלת סיוע בהקמת עסקי
תיירות
▪ עיכוב בקבלת אישורים והיתרים מגורמי
התשתיות ומהרשות המקומית לפיתוח תשתיות
תיירותיות
▪ מחסור תקציבים עבור פיתוח תשתיות תיירותיות
▪ עיכוב בתחילת קורס מורי הדרך
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נקודות לדיון
▪ גיבוש תכנית לעידוד פיתוח עסקי תיירות וחדרי
אירוח ביישובי התכנית
▪ שיתוף הפעולה והתיאום בין משרדי התיירות
ופיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,בנוגע לקידום
אירועים ופסטיבלים ביישובי התכנית ב2018-

המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
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תכנון מול ביצוע  :2017מטרת המשרד העיקרית הינה הקידום
והמיתוג התיירותי של יישובי התוכנית
סטטוס תקציבי

סטטוס ביצוע ב2017-

תקציב כללי (אלש"ח)
נושא

קידום ומיתוג תיירותי
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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

נערך ב 4-יישובים

נקודות לדיון

נקודות לדיון
▪ היערכות לאירועי תיירות ותרבות נרחבים במהלך חודש הרמדאן
▪ שיתוף פעולה עם משרדים אחרים כגון משרד התיירות והמשרד לשוויון חברתי לקידום

הפעילות התיירותית
▪ קולות קוראים – כמה רשויות זוכות בקול קורא מאלו שניגשו? האם יש צורך בהנגשת
הקולות הקוראים לרשויות?
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המשרד להגנת הסביבה
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תכנון מול ביצוע  :2017המשרד להגנת הסביבה מקדם
מודעות ביישובי התוכנית ומקים תשתיות לאיכות סביבה
סטטוס תקציבי

סטטוס ביצוע ב2017-

תקציב כללי (אלש"ח)
נושא
תשתיות בתחום
איכות סביבה

סטטוס ביצוע

משימה
הקמת תשתיות לפינוי גזם
ופסולת חקלאית (רלוונטי ל-
 8מתוך  12רשויות)

ברוב הרשויות ביצוע
המשימה טרם החל

סטטוס ביצוע פר רשות מקומית

המשימה בתהליך
3
37%

הקצאת תקציבים בפועל לרשויות (אלש"ח)

טרם החלה
המשימה
5
63%

הקצאה בפועל
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ניצול בפועל (מזומן)

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪ כל הרשויות קיבלו הרשאות בתחילת

▪ חיזוק ממשקי העבודה בין המחוז לבין הרשויות

פברואר  2017אך נתקלו בקושי באיתור

המקומיות כדי לממש את ההחלטה המיטיבה

מתחמים להקמת משטחי גזם ומקום

עם הרשויות המקומיות

להצבת מכולות לפינוי פגרים ופסדים
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נקודות לדיון

הרשות לשירות הלאומי-אזרחי
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תכנון מול ביצוע  :2017מטרת הרשות הינה להגדיל את מספר
המתנדבים בשירות הלאומי ולספק להם הדרכה ומעטפת
סטטוס תקציבי

סטטוס ביצוע ב2017-

תקציב כללי (אלש"ח)
נושא

משימה

סטטוס ביצוע

איתור ופיתוח מקומות
שירות חדשים
שמאפשרים שירות
משמעותי

השתלבות בשירות
האזרחי

שילוב יותר צעירים
וצעירות בדואים בשירות
הלאומי בתפקידים
משמעותיים

המשימות מבוצעות
באופן רוחבי בכל
הרשויות המקומיות
בתוכנית

הכשרת המתנדב
האוניברסלי לטיוב ושיפור
תפקוד
תוכנית מעטפת להכוון
תעסוקתי ואקדמי
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התכנית תחל בחודש
אפריל 2018

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪ חוסר במקומות שירות לאומי בתוך הישובים
הבדואים
▪ מחסור בתחבורה ציבורית אשר מקשה על
התניידות המתנדבים אל מחוץ לישובים
▪ חסם השפה העברית מונע השתלבות במקומות
שירות מחוץ לישובים הבדואים אשר דורשים
רמת עברית סבירה
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נקודות לדיון

▪ רתימת ראשי הרשויות באיתור והקצאת
מקומות לאיוש תקני שירות לאומי
▪ רתימת משרד התחבורה לסיוע בפתרון חסמי
התניידות

המשרד לבטחון פנים

55

תכנון מול ביצוע  :2017המשרד מפעיל תוכניות חברתיות
ומאמץ משטרתי לשמירה על הביטחון האישי של התושבים
סטטוס תקציבי

סטטוס ביצוע ב2017-

תקציב כללי (אלש"ח)*
תוכנית

נושא

סטטוס ביצוע

עיר ללא אלימות

תוכניות תגבור
המאמץ המשטרתי
ופעילות חברתית

מצילה

התוכניות נמצאות
בביצוע ב 12-רשויות
מקומיות

הקצאת תקציבים בפועל לפי תכניות
(אלש"ח)*

הרשות למלחמה בסמים
ובאלכוהול
משטרת ישראל  -איוש 2
משרות מש"קים בישובים
בדואיים

המשימה הסתיימה
(אוישו  2משרות -
בבסמת טבעון ובזרזיר)

הקצאה בפועל
* ב ,2017-נוספו  244אלש"ח לתכנון המקורי של  730אלש"ח מתקציבי הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול

56

ניצול בפועל (מזומן)

נקודות לדיון

נקודות לדיון

▪ כיצד ניתן למדוד את רמת הביטחון האישי של התושבים ,ולוודא שהפעילות של
המשרד ביישובי התכנית מביאה לתוצאות אמיתיות?
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משרד הביטחון
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תכנון מול ביצוע  :2017משרד הביטחון ,פעילות רוחבית
בשלושה נושאים עבור האוכלוסייה הבדואית בצפון
סטטוס תקציבי

סטטוס ביצוע ב2017-

תקציב כללי (אלש"ח)
נושא

משימה

סטטוס ביצוע

הנצחה של החללים
הבדואים

עריכת אירועי הנצחה
ותמיכה במשפחות
חללים

המשימה הושלמה

מכינה קדם צבאית

קול קורא להפעלת
מכינה קדם צבאית
לצעירים בדואים

נעשו הכנות לתחילת
פעילות המכינה בסתיו
2018

עידוד גיוס והכנה
לשירות צבאי

פעילות לעידוד גיוס
והכנה לשירות צבאי עבור
צעירים בדואים ,זאת
באמצעות סמינרים
וביקורים ביחידות צה"ל,
ימי מורשת ,תמיכה
בפעילות "אחריי" ובשבוע
גדנ"ע

המשימה הושלמה

הקצאת תקציבים בפועל (אלש"ח)

הקצאה בפועל
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ניצול בפועל (מזומן)

נקודות לדיון

נקודות לדיון
▪ כיצד ניתן להבטיח התקדמות יעילה במשימת הקמת המכינה הקדם צבאית כאמצעי לחיזוק
ההשתלבות במערכת הבטחון

60

המשרד לשוויון חברתי
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תכנון מול ביצוע  :2017המשרד אחראי על יישום החלטת
הממשלה ,בנוסף לפעילות בתחום החינוך ,התרבות והמורשת
סטטוס ביצוע ב2017-
נושא

משימה

סטטוס ביצוע

מרכזי צעירים

הקמת מרכזי צעירים
ותפעולם ביישובי
התוכנית

במסגרת ההחלטה יוקם  8מרכזי
צעירים ביישובי התכנית

תוכניות
חינוכיות

תוכניות לילדים ונוער
בתחום התרבות ,הפנאי
והחינוך הלא פורמלי

טרם החלה המשימה ,נמצא
בשלב הכנת תוכניות .הביצוע יחל
ב2018-

מרכז מורשת

הקמת מרכז מורשת
בדואית בשבלי אום
אלע'נם

נמצאת בשלב אישור תוכניות
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סטטוס תקציבי
תקציב כללי (אלש"ח)

הקצאת תקציבים בפועל לרשויות (אלש"ח)

חסמים עיקריים ונקודות לדיון

חסמים עיקריים

▪ התארכות תהליכי אישור התכניות השונות,
לדוגמא מרכז המורשת
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נקודות לדיון

▪ דרכים לייעול וקיצור תהליכי העבודה מול
הרשויות

בשעה הקרובה נתחלק למושבים אשר יתמקדו בשלוש סוגיות המהוות
אתגר יישומי משמעותי הן לרשויות המקומית והן למשרדי הממשלה
כל מושב יעסוק בהצפת חסמים בנושא מסוים ,חשיבה על פתרונות לחסמים שעלו ,והגדרת צעדים
אופרטיביים להתרת החסמים
שיווק מגרשים לדיור ופיתוח
תשתיות

חינוך והשכלה גבוהה

מיצוי משאבים

המושב יעסוק באחד החסמים

המושב יעסוק בחשיבה על דרכים לשיפור

המושב יתמקד בזיהוי חסמים ביישום

המרכזיים העומדים בפני הרשויות

הפדגוגיה (מעבר לאלו הקיימות) ,בדגש על

התכנית ברמת הרשויות המקומיות,

המקומיות בתחום הדיור בחברה

השכבות העליונות ,במטרה להבטיח

הצפת צרכים מטעם הרשויות לצורך

הבדואית ,והוא נושא שיווק

השתלבות מקסימאלית של בוגרי י"ב

יישום מיטבי של ההחלטה והצעת

המגרשים לזוגות צעירים ופיתוח

בהשכלה הגבוהה

פתרונות לייעול הסנכרון בין הרשויות

התשתיות הדרושות למגרשים אלה
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ומשרדי הממשלה

הנחיות למושבים

המושבים יתנהלו בשלושה חלקים:

הצגת נושא המושב – נושא המושב יוצג על ידי מנחה ,וכן על ידי מקרה
בוחן של רשות מקומית הנתקלת בחסמים בנושא זה

 10דקות

דיון על החסמים המרכזיים בנושא המושב – בשלב זה יהיה עליכם להציף
חסמים בנושא המדובר ולזהות את החסמים בהם תרצו להתמקד בהמשך

 20דקות

המושב בעזרת דף תעדוף חסמים שיחולק
פריטת החסמים לפתרונות אפשריים ולהיערכות נדרשת – בשלב זה
תתחלקו לצוותים קטנים כאשר על כל צוות להתמקד בחסם נבחר ,להציע
פתרונות להתרתו ולגבש תכנית יישומית למימושו
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 30דקות

