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

ועדת היגוי בין משרדית מיום 04.09.2018

מיקוד ביישום
מתחילת התוכנית ,היישום נעשה גם ברמת הרשות המקומית ובחציון האחרון אנו מעמיקים את
תהליכי התכנון והבקרה

2016

2017



ועדת היגוי בין
משרדית



יישום תוכניות
העבודה



שיתוף ציבור





גיבוש תוכניות
משרדיות



שינויים מבניים
והיערכות פנימית
במשרדי הממשלה

תכנון וחשיבה באשר
לתשתית התכנון
והבקרה ,המרכזית
והמקומית

2

2018
בחצי שנה האחרונה הושם דגש על:
העמקת תהליכי התכנון והבקרה ,לרבות
פריטת התכנון הממשלתי לרמת הרשות
המקומית

המיקוד בחצי השנה האחרונה
פעילות הרשות לפיתוח כלכלי בחצי שנה האחרונה התמקדה ביישום ההחלטה ברשויות
מקומיות באמצעות שני מהלכים עיקריים
 .1בקרות עומק ברשויות מקומיות

במהלך חצי השנה האחרונה הוזמנו למנכ"ל המשרד
לשוויון חברתי מספר רשויות מקומיות לשולחן עגול

בנוכחות נציגים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים לצורך
בחינה מעמיקה של תהליך היישום ברשות ,הצפת
חסמים ופתרונם.
כתוצאה מכך בוצעו מהלכים שונים שסייעו לרשויות
המקומיות ביישום ההחלטה.

4

 .2איסוף נתונים מהרשויות המקומיות

כחלק מתהליך המעקב והבקרה אחר יישום התכנית
ברשויות המקומיות הושם דגש על תיקוף הנתונים
המתקבלים מהרשויות אל מול תכניות המשרדים השונים.
פגישות בנושא בקרה מתקיימות אחת לרבעון בכל
הרשויות.

דוגמא להחלטות שהתקבלו בבקרות העומק

סיכום בקרת עומק ,מועצה מקומית זרזיר ,17.4.2018 ,משימות להמשך
משימה

אחראי

סטטוס
פניה של מנכ"ל שוויון חברתי למנכ"ל מש' הפנים ב 29.05.18-בעניין.
ב 03.06.18-התקבלה תשובת מנכ"ל פנים – הרשאות יועברו לרשויות
בקרוב

פניה למשרד הפנים בנושא
תקציבי מבני דת

הרשות לפיתוח כלכלי

בדיקת סטאטוס היתר צד ג'
מול נתיבי ישראל בנושא
כביש 301

עאמר רשרש ,משרד התחבורה

 7.6.18התקיימה ישיבה עם נתיבי ישראל וסוכמה פרוגרמה לתכנון
וביצוע המעגלים על הכביש וביניהם המעגל המחבר כביש 301

בנושא
פגישה
תיאום
התשתיות בתחום החינוך

נציג משרד החינוך ונציג הרשות
לפיתוח כלכלי

כונסה ישיבה ב 12.06.18-במש' החינוך וסוכם להקצות כל תקציב
נדרש להשלמת תשתיות החינוך ביישוב ע"פ תכניות שיוגשו למש'
החינוך עד סוף 2018

5

ב  28.08.18מש' הפנים העביר לשוויון חברתי רשימת הרשאות
שהועברו לרשויות בעבור תקציב 2017

מפת המטרות והיעדים להחלטה 1480

מטרת על

יעדים

העצמה חברתית-כלכלית של החברה הבדואית בצפון
קידום ההשכלה הגבוהה
וההשתלבות בשוק
העבודה

חיזוק מערכת החינוך ועידוד
ההשתלבות בהשכלה גבוהה

קידום תשתיות התומכות
בתעסוקה ובעסקים

יעדי משנה
קידום השתלבות בתעסוקה
בדגש על תעסוקת נשים
ותעסוקה איכותית

קידום התיירות וקידום עסקים

6

מתן מענה לצרכי הדיור של
האוכ' הבדואית

הגדלת המלאי
התכנוני של יחידות
הדיור

הגדלת השיווקים של
יחידות הדיור ,בדגש על
משרתי צה"ל

העלאת רמת השירות
לתושב מטעם המועצות

העלאת רמת החיים של
התושבים ותחושת
הבטחון האישי

שיפור התשתיות בישובי
הבדואים וקידום
החברה והקהילה

חיזוק האיתנות
הפיננסית של הרשויות
המקומיות

מפת המטרות והיעדים להחלטה  – 1480מדדי תוצאה נבחרים

מטרת על

יעדים

שביעות רצון כללית מהחיים בקרב בני
 20ומעלה ,תושבי הרשויות הרלבנטיות
שיעור הרשויות באשכולות חברתיים-
כלכליים  1-3מקרב רשויות 1480

קידום ההשכלה הגבוהה
וההשתלבות בשוק העבודה

העצמה חברתית-כלכלית של החברה הבדואית
בצפון
מציאת פתרונות דיור מותאמים
לאוכלוסייה והגדלת היצע יחידות
הדיור

העלאת רמת השירות
לתושב

שיעור האקדמאים ובוגרי
תארים מתקדמים

מס' יח"ד בתוכניות
מאושרות בישובי התכנית

צמצום מספר פצועים
והרוגים לנפש בתאונות
דרכים ובמקרי אלימות

שיעור השתתפות בשוק
התעסוקה – גברים ונשים

מספר יח"ד ששווקו בישובי
התכנית

הגדלת סך ההשקעה
בתושב בתחומים
המוניציפליים

מדדי תוצאה
מספר הפונים למרכזי ריאן
ושיעור ההשמות

הכנסה כספית נטו למשק
בית

7

ממוצע שיעור עודף/גירעון
מצטבר ביחס לסך
ההכנסות השנתי

חלוקת תקציב החומש לפי תחומים
ההחלטה מסתכמת בכ 900-מלש"ח המתחלקים לחמישה תחומים :תשתיות פיזיות ,תעסוקה וכלכלה ,חינוך
והשכלה גבוהה ,העצמת רשויות מקומיות וחברה וקהילה
לפימלש"ח)
תחומים (
החומש
תקציב
תחומים
לפיהחומש
תקציב
חלוקת

 894מלש"ח
(סה"כ תקציב ההחלטה)

תשתיות פיזיות
455
51%

8

חברה וקהילה
141
16%
העצמת
רשויות
מקומיות
79
9%
חינוך והשכלה
גבוהה
140
תעסוקה 15%
וכלכלה
79
9%

סיכום שנתיים להחלטה  -הקצאת תקציב וניצול לשנים 2016-2018

בשנתיים מאז קבלת החלטת הממשלה ,ההקצאה בפועל עומדת על כ 40%-מסך תקציב תוכנית החומש ,והיקף
הניצול עומד על כ 20%-מתקציבי החומש
הקצאה בפועל לשנים (2016-2018מלש"ח)

הקצאת תקציב וניצולו לשנים ( 2016-2018מלש"ח)

 ~370מלש"ח
70%

חברה וקהילה
69
19%
תשתיות פיזיות
165
45%

העצמת רשויות
מקומיות
57
15%

חינוך והשכלה
גבוהה
63
17%
תעסוקה וכלכלה
15
4%

9

50%

531

370

186

ניצול בפועל

הקצאה בפועל

הקצאה מתוכננת

סיכום סטטוס המשימות לחציון 2018

סטטוס משימות
(מתוך  273משימות שדווחו)

המשימה
הושלמה
36
13%

המשימה טרם
החלה
43
16%
המשימה
מתעכבת
37
המשימה
14%
מתקדמת
כמתוכנן /
הפעילות
מבוצעת
בשוטף
157
57%

11

סטטוס פרטני למשימות המתקדמות כמתוכנן
(מתוך  74משימות לגביהן דווח שלב הביצוע)

הגשת
חשבוניות
ותשלומים
2
3%

אישורי
תכניות,
בקשות
ותקציבים
6
8%
שלבי תכנון
18
24%

מכרזים
ותב"רים
9
12%

הוצאת
היתר בנייה
1
1%

ביצוע ויישום
38
52%

תחום התשתיות

תשתיות – כולל תשתיות פיזיות בישובי התכנית כגון תשתיות מים וביוב ,תשתיות תחבורתיות
(כבישים ותחבורה ציבורית) וטיפול בתשתיות הנדרשות להקמת מגורים ומוסדות ציבור
הקצאת תקציב וניצולו (מלש"ח)

455

הישגים עיקריים



החלה בנייתם של  9מבני ציבור ומגרשים ביישובי התוכנית



הושקע סכום כולל של  9מלש"ח בשיפור תשתיות בשכונות הוותיקות
בכל  20יישובי התוכנית

237
165
73

ניצול בפועל ההקצאה ההקצאה
 16-18בפועל  16-מתוכננת
16-18
18

13

מתוכנן
לחומש



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



במהלך  2017אושרו מיזמים בהיקף של  24מלש"ח בתחום התחבורה



אישור תכנית המתאר לשבלי אום אלע'נם



הוספת עשרות קווי תח"צ חדשים ותגבור קיימים ברוב היישובים

תחום התשתיות

שכונה חדשה בבסמת טבעון

בנין המועצה בזרזיר
בנין המועצה בכעביה

14

תחום החינוך והשכלה גבוהה

חינוך והשכלה גבוהה – שיפור מערכת החינוך על כל רבדיה לצורך השתלבות בשוק התעסוקה לרבות
בתחומי התעסוקה האיכותית

הקצאת תקציב וניצולו (מלש"ח)

140

63

ניצול בפועל
16-18

15

63

69

ההקצאה
ההקצאה
בפועל  16-18מתוכננת 16-
18

מתוכנן לחומש

הישגים עיקריים



גיבוש ויישום תוכנית הוליסטית לקידום מערכת החינוך
בחברה הבדואית בצפון



פעילות ענפה בתחום החינוך הבלתי פורמלי בכלל
היישובים



מכינה קדם צבאית בדואית ראשונה



פעילות במסגרת מרכזי הצעירים ביישובי התכנית

תחום החינוך והשכלה גבוהה

בי"ס בבסמת טבעון

מרכז צעירים בכעביה

16

תחום התעסוקה והכלכלה

תעסוקה וכלכלה  -השתתפות פעילה בתחומי התעסוקה השונים ,לרבות תחומי תעסוקה איכותיים,
פעילות מסחרית ,תעשייה ותיירות
הישגים עיקריים

הקצאת תקציב וניצולו (מלש"ח)



מרכזי ההכוון התעסוקתי "ריאן" העניקו ב  2018שירות ל1,200-
משתתפים 52% ,מתוכם הושמו בשוק העבודה ,בכללם כ 350-נשים



נחתם הסכם להקמת אזור תעשיה משותף לשבלי ,כפר תבור ,גליל
תחתון וכפר קמא בגודל  620דונם



עידוד עסקים קטנים ובינוניים  -ב  2017בוצעו  274מיפויים ליזמים
ובעלי עסקים  ,כאשר  118מתוכם השתתפו בקורס יזמים ייעודי
לחברה הבדואית



פיתוח תיירות בדואית בצפון – קידום פסטיבלים במסגרת אירועי ענף
הזית ולילות רמדאן שמשכו אליהם אלפי מבקרים



קורס מורי דרך ראשון לחברה הבדואית בהובלת תיירות ובשותפות עם
נגב גליל ומרכזי ריאן

79
44
15

3
ההקצאה
ניצול בפועל ההקצאה
בפועל  16-18מתוכננת 16-
16-18
18

17

מתוכנן
לחומש

תחום התעסוקה והכלכלה

תעסוקה

לילות רמדאן בבוסמת טבעון

לילות רמדאן בואדי סלאמה

18

תחום החברה והקהילה

חברה וקהילה – שיפור איכות חיי האוכלוסייה ,בהיבטים של בטחון אישי ,חיי תרבות והקהילה ,ובריאות

הקצאת תקציב וניצולו (מלש"ח)

141
121

69
32

ההקצאה
ניצול בפועל ההקצאה
 16-18בפועל  16-18מתוכננת 16-
18

*על פי נתוני חציון 2018

19

מתוכנן
לחומש

הישגים עיקריים



הקמה של  8מרכזי צעירים ותפעולם ביישובי התוכנית



הקמת מרכז למורשת בדואית בצפון



תגבור תקנים במחלקות לשירותים חברתיים



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



תכניות חברתיות לילדים ונוער במסגרת שיקום שכונות חברתי



אירועים תיירותיים ותרבותיים עונתיים ביישובים



מינוי מקדמי בריאות ביישובי התכנית



הוצאה לפועל של תכניות לאזרחים ותיקים ולהעצמת נשים

תחום החברה והקהילה

קורס מקדמי בריאות

20

מרכז מורשת בדואית בשבלי

תחום העצמת הרשויות המקומיות

העצמת רשויות מקומיות – פעילויות להעלאת רמת השירותים שמספקות הרשויות המקומיות לתושבים,
כולל פיתוח כלכלי וייעוץ ארגוני לרשויות
הקצאת תקציב וניצולו (מלש"ח)

79
57

60

הישגים עיקריים



הקצאת תקציבי פיתוח שנתיים לרשויות בסך של  5מלש"ח



קיימות הרשאות לכלל הרשויות לפיתוח מנועי צמיחה
כלכליים רב שנתיים בהיקף של  35מלש"ח



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



הקצאת תקציב לסיוע לרשויות בתחום הדיגיטציה

16

ההקצאה
ההקצאה
ניצול בפועל
בפועל  16-18מתוכננת 16-
16-18
18

21

מתוכנן לחומש

תחום העצמת הרשויות המקומיות

מפגש למידה משותף לנציגי הרשויות בנושא דיגיטציה ברשויות

22

התייחסות פורום ראשי הרשויות הבדואיות

אתגרים מרכזיים להמשך טיפול
 מים וביוב – קצב התקדמות התבייבות לא מספק ,אתגרים בממשקים עם תאגיד סובב שפרעם
 תקציב תשתיות תחבורה אינו מספק

 עיכוב בתחילת תכנון אזורי התעשיה
 משרדים בהם מועד קבלת תקציבים בסוף שנה ולא תחילת שנה (דוגמת משרד התחבורה,
תקציב מבני דת)
 הארכת תוקף ההרשאות בנושא איכות הסביבה

23

תכנון פעילות עד לוועדה הבאה
בזמן שנותר עד לתום תוכנית החומש יש למקד מאמץ בסיוע לרשויות המקומיות ,בהתמודדות עם האתגרים הגדולים
ובמיצוי מקסימאלי של המשאבים

2018
בחציון השני מושם דגש על:
התכנון
תהליכי
 העמקת
והבקרה אל מול רשויות
מקומיות באמצעות בקרת
עומק
 הגברת הסיוע לרשויות במיצוי
המשאבים הקיימים

2019 -2020
 הגברת שיעור הניצול המשרדי ,ומעקב מצד המשרדים אחר
תקציבים שטרם נוצלו
 ליווי ממוקד יותר של רשויות מקומיות ביישום ההחלטה ,בין
היתר בסיוע ממצה המשאבים ברשותי
 מיקוד באתגרים מרכזיים (שיווק יח"ד ,תכנון אז"ת ,תקציב
לתשתיות תחבורתיות ,תשתיות ביוב בדגש על יישובי תאגיד
סובב שפרעם)
 היערכות לקראת "היום שאחרי" 1480
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לו"ז להמשך היום – דיוני עומק בנושאים משמעותיים ליישום החלטות
 922ו1480-
בתום ועדות ההיגוי ,יתקיימו דיוני עומק במושבים אשר יתמקדו בשלושה נושאים משמעותיים המשותפים ליישום
החלטות  922ו1480-

מיצוי משאבים ברשויות מקומיות

המושב יתמקד בתפקיד המתפתח
של ממצה משאבים ברשויות
הערביות והבדואיות ,הצפוי
להצטרף לרשויות המקומיות
במהלך 2019

שדרוג ההון האנושי

פיתוח תשתיות ושיווק יח"ד

המושב יתמקד בבחינת סוגיות
חדשות בתעסוקה והשכלה של
גברים בחברה הערבית

המושב יתמקד בזיהוי החסמים
המרכזיים העומדים בפני תהליכי
שיווק יחידות דיור ופיתוח
התשתיות הנדרשות עבורן

המושבים יתקיימו בין השעות  14:00-15:30והוזמנו אליהם גם משתתפים חיצוניים שאינם
חברי צוות ההיגוי במטרה להעשיר את הדיון
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