
 

 

 

ופיתוחאגף  ן  ו  פנים, תכנ

 

 משרד ראש הממשלה

 
 
 

 דו"ח בדבר הטבות שניתנו ליישובים ואזורים בעדיפות לאומית

ידווחו שרי הממשלה "נקבע כי , 2009-(, תשס"ט2010-ו 2009)תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  לחוק ההתייעלות הכלכלית 155סעיף בהתאם ל
אות פרק זה ולפי חוקים אחרים המקנים הטבות לאזור או ליישוב על בסיס עדיפות לממשלה, בכל שנה, על הטבות שנתנו לאזורי עדיפות לאומית לפי הור

 ."לאומית

, עפ"י טבלה 2018לשנת  בדבר פעילותם בתחום העדיפות הלאומיתלמשרד ראש הממשלה,  מסמך זה כולל את כל הדיווחים שהוגשו על ידי משרדי הממשלה
 כמפורט להלן: דים ובאחריותם,. הדיווחים מוצגים כפי שנמסרו מהמשרבתבנית אחידה

 זרוע הרווחה –משרד העבודה והרווחה 

אזורים/יישובים  נושא ההטבה
 נהנים

מועד ההחלטה 
 על ההטבה

בסיס ההטבה 
/החל667/3738)

טת ממשלה 
אחרת/חוק 

 ספציפי(

עלות ההטבה או 
 הערכת שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענקים/ביצו

 ע פעולות וכיו"ב(

 סטטוס התקדמות

וד מעונות סבס
 יום

מתחדש כל  עוטף עזה
שנה/שנתיים. 

האחרונה 
-התקבלה ב
2.12.2018 

החלטת ממשלה 
4328 

מדובר בקביעת 
סכום השתתפות 

ללא תלות  מקסימלי
)כפי  בהכנסה לנפש

שקורה ביתר אזורי 
. חישוב גס הארץ(

 של ממוצעמצביע על 
ח לילד "ש 500-כ

 2,200-כ במכפלה של
. סה"כ ילדים בשנה

 .ח"שיליון מ 1.1-כ

סבסוד שכר לימוד 
במעונות יום 
 ומשפחתונים

 מבוצע

קדימות 
בהקצאת 

תקציב לבינוי 
 מעונות יום

החלטת ממשלה  2.12.2108 עוטף עזה
4328 

אין. הדבר תלוי 
בהגשת בקשות  
מטעם הרשויות 

המקומיות ובתקציב 
פנוי בעת הגשת 

 הבקשה. 

מתן קדימות בהקצאת 
תקציבים באמצעות 

 קול קורא

ת וצע אך תלוי ביוזממב
 הרשות המקומית

הקצאת תקציב 
לתכנון מעונות 

 יום

החלטת ממשלה  2.12.2018 עוטף עזה
4328 

ח. עם "מיליון ש 2.9
זאת התקציב יוקצה 

רק אם הרשויות 
 יגישו בקשות. 

הקצאת תקציב לתכנון 
מעונות באמצעות קול 

 קורא

מבוצע אך תלוי ביוזמת 
 הרשות המקומית

 25%שריון 
קציבים מהת

המוקצים 
לבינוי מעונות 
יום לרשויות 

 מהמגזר הערבי

רשויות מהמגזר 
 הערבי

החלטת ממשלה  30.12.2015
922 

אין. הדבר תלוי 
בהגשת בקשות  
מטעם הרשויות 

המקומיות. בשנת 
התקציב  2019

 88-המשוריין הוא כ
 ח"מיליון ש

שריון תקציבים 
המוקצים לרשויות 

המקומיות באמצעות 
 קול קורא

וצע אך תלוי ביוזמת מב
 הרשות המקומית

קדימות 
בהקצאת 

תקציב לבינוי 
 מעונות יום

קרייתשמונה, 
 שלומי ומטולה

החלטת ממשלה  15.4.2018
3740 

אין. הדבר תלוי 
בהגשת בקשות  
מטעם הרשויות 

המקומיות ובתקציב 
פנוי בעת הגשת 

 הבקשה. 

מתן קדימות בהקצאת 
תקציבים באמצעות 

 קול קורא

תלוי ביוזמת מבוצע אך 
 הרשות המקומית

הגדלת תקציב 
שניתן לתת 

לבינוי מעונות 
 יום

החלטת ממשלה  13.5.2018 מזרח ירושלים 
3790 

ח "מיליון ש 15-כ
אולם הדבר תלוי 
בהגשת בקשות  
מטעם הרשויות 

המקומיות ובתקציב 
פנוי בעת הגשת 

 הבקשה

הגדלת מספר הכיתות 
המקסימלי שהרשות 

תוכל לקבל עבור מזרח 
 ירושלים

מבוצע אך תלוי ביוזמת 
 הרשות המקומית

תקציב הפקעת 
 קרקעות

החלטת ממשלה  13.5.2018 מזרח ירושלים
3790 

 5-ל ח"מיליון ש 50
 שנים

הקצאת תקציב עבור 
הפקעת קרקעות 

לטובת בינוי מעונות 
יום באמצעות נוהל 

שיגובש עם העירייה 
 ומשרד האוצר

בזמן הקרוב יגובש נוהל  
 ומשרד האוצרעם העירייה 
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 משרד ראש הממשלה

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

אזורים/יישובים  נושא ההטבה
 נהנים

מועד 
ההחלטה 

 על ההטבה

בסיס ההטבה 
/ה667/3738)

חלטת 
ממשלה 

אחרת/חוק 
 ספציפי(

עלות ההטבה או 
 הערכת שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענק

ים/ביצוע 
פעולות 
 וכיו"ב(

 סטטוס התקדמות

מתן העדפה בגודל תוספת 
 כסת חלבמ

ישובים שיתופיים 
באזור עדיפות 

 לאומית

 חולק תוספת מכסה תוספת מכסה תקנות 02.09.2018

, ישובים חדשים מכסות חלב חדשות
ישובים בעדיפות 

 לאומית

מתן מכסה  אמצעי ייצור תקנות 02.09.2018
 חדשה

 חולק

תמיכה בעמותות מתנדבים 
בחקלאות בישובים באזור 

 עדיפות לאומית

מיליון  17-כ א3נוהל  15.07.2018 אומיתעדיפות ל
 ש"ח

עזרה בפעילות 
 חקלאית

 מבוצע כל שנה

במוסדות ציבור  תמיכה
הפועלים לקליטת צעירים 

לחינוך ועבודה חקלאית 
 באזורי עדיפות לאומית

 מיליון ש"ח 2-כ א3נוהל  14.11.2018 

 

עזרה בפעילות 
 חקלאית

 א3לראשונה בנוהל 

 

 החללשרד המדע הטכנולוגיה ומ

 נושא ההטבה
אזורים/יישובים 

 נהנים

מועד 
ההחלטה 

 על ההטבה

בסיס ההטבה 
/החלטת 667/3738)

ממשלה 
אחרת/חוק 

 ספציפי(

עלות ההטבה או 
 הערכת שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענקים/ביצוע 

 פעולות וכיו"ב(

סטטוס התקדמות מעודכן ליום 
8.4.19 

ניקוד משופר  
בחישוב 
תמיכות 
לרשויות 
סל  במסגרת

 מדע

כל הישובים 
המופיעים 
בהחלטות 

הממשלה של 
 עדיפות לאומית 

  667 
 ניבחבהתאם למ

 התמיכה

הגדלת תקציב 
התמיכה בהתאם 

 לסימולציה
 בוצע

תעדוף בפניה 
לקולות 

קוראים של 
 המשרד 

כל הישובים 
המופיעים 

בדירוג הלשכה 
המרכזית 

לסטטיסטיקה 
 1-6באשכולות 

  
החלטה נקודתית 

 של המשרד

מפעילויות  70%כ 
המשרד הערכת 

 19.5עלות של ה )
מיליון ש"ח( מתוך 

 מיליון ש"ח 27.9

תעדוף בזכייה בביצוע 
פעילות בתכנית 

מדעניות הבאות: 
( ח"מיליון ש 6) העתיד

 2.2) חוגים ברשויות
 קייטנות(, ח"מיליון ש

(. ח"מיליון ש 8.9)
 חונכות ללימודי מדעים

 ( ח"מיליון ש 15)

ף בהתאם מבוצע באופן שוט
לבקשות והגשות הרשויות 

המקומיות על הקולות הקוראים 
 המפורסמים.

תמיכה במרכזי 
מחקר ופיתוח 

 אזוריים

מו"פים 
הנמצאים 
ברשויות 
מקומיות 

 1-4 באשכולות
של הדירוג 

 כלכלי-החברתי

  
תיקון מבחני 

התמיכה )תקנות 
 'א(3

תגבור התמיכה 
לכל היותר 

 2בתוספת של 
מעבר  ח"מיליון ש

ילה לזכאות הרג
לרשויות בלמ"ס 

, בהתאם 1-4
 למבחני התמיכה 

ניקוד התמיכה בהתאם 
למבחני התמיכה  

 המפורסמים לציבור

מבוצע באופן שוטף. בהתאם 
להגשות בקשות התמיכה של 

מרכזי המחקר והפיתוח 
האזוריים  לקול הקורא 

 לתמיכה.

 תקציב ייעודי

מו"פ  - קצרין
 שמיר,

8.1.2017 
החלטת ממשלה 

( 2262צפון )מס' 
 2017+2018לשנים 

במופ"ים תוספת 
 .ח"מיליון ש 7של  

תמיכה במסגרת מבחני 
 התמיכה 

 בוצע
 –קריית שמונה 

 מגה מו"פ מיג"ל
 24במו"פ מיג"ל: 
מיליון ש"ח ב 

מיליון  29,  2017
 2018 -ב ח"ש

מו"פ  -שפרעם 
 אגודת הגליל

  



 

 

 

ף                                     ופיתוחאג ן  ו ם, תכנ  פני

 

 משרד ראש הממשלה

 

 נושא ההטבה
אזורים/יישובים 

 נהנים

מועד 
לטה ההח

 על ההטבה

בסיס ההטבה 
/החלטת 667/3738)

ממשלה 
אחרת/חוק 

 ספציפי(

עלות ההטבה או 
 הערכת שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענקים/ביצוע 

 פעולות וכיו"ב(

סטטוס התקדמות מעודכן ליום 
8.4.19 

תמיכה 
בפעילות 

ביישובי עוטף 
 עזה

רשויות: שדות 
נגב, שדרות, 

שער הנגב, חוף 
 אשקלון, אשכול

11.12.2016 

החלטת ממשלה 
לחיזוק יישובי 
עוטף עזה מס' 

2156 

 ח"מיליון ש 2.5
 2.5-ו 2017בשנת 

בשנת  ח"מיליון ש
2018  

אישור מודל תקציבי 
במשרד, קבלת תכניות 

עבודה מהרשויות 
אישורם בוועדת 

המכרזים וביצוע בפועל 
על ידי הרשויות 

 המקומיות

 –אישור מודל תקציבי במשרד 
 בוצע.

קבלת תכניות עבודה מהרשויות 
 –אישורם בוועדת המכרזים 

 בוצע.
ביצוע בפועל על ידי הרשויות 

בהליך ביצוע. רובם  –המקומיות 
קיבלו אישור להארכת 

התקשרות לאל תוספת תקציב 
 .2019ע"מ לאפשר ביצוע בשנת 

 -תכנית להב"ה
לצמצום הפער 

הדיגיטלי 
בחברה 

 הישראלית

רשויות: 
באר אופקים, 

שבע, טבריה, 
טייבה, מעלות 

תרשיחא, נצרת, 
נתיבות, עכו, 

ערד, עכו, קריית 
שמונה, רהט, 

 שפרעם.

  

מיזם ממשלתי 
באחריות משרד 

המדע והטכנולוגיה 
ללימודי טכנולוגיה 

בקהילה ללא 
 תשלום

מיליון ש"ח  1כ 
לכל מרכז, סה"כ 

 מיליון ש"ח 14כ 
 מבוצע   

 

 משרד העלייה והקליטה

אזורים/יישובים  הנושא ההטב
 נהנים

בסיס ההטבה 
/החלטת 667/3738)

ממשלה אחרת/חוק 
 ספציפי(

עלות 
ההטבה או 

הערכת 
 שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענקים/ביצוע 

 פעולות וכיו"ב(

מועד קבלת 
ההחלטה/ 

פרסום 
 ההוראה

 סטטוס התקדמות

תמריצים ליזמים 
עולים ותושבים 

הפועלים  חוזרים
ורשומים בקצרין 

ובים בנפת ובייש
 גולן

בקצרין 
וביישובים בנפת 

 גולן

להחלטת ממשלה 
מיום  1739מספר 

22.6.2014 

פורסמה  26.12.2018בתאריך  26.12.2018    
הוראת שעה שתפוגתה 

לא ניתנו  2018. בשנת 31.12.2019ב
 תמריצים 

תכנית עידוד 
עלייה לעולים 

המתיישבים בנגב 
 2018ובגליל  

כל יישובי הנגב 
 והגליל 

בהתאם לקווי היסוד 
של הממשלה 

ובהתאם למדיניות 
הממשלה לפעול 

לחיזוק אזורי הנגב 
 והגליל

מיליון  15
  ש"ח

מצורפת הוראת שעה 
 עם ההטבות 

נפשות.  3361בתי אב שהם  1064 1.1.2018
 9אגף יזמות עסקית: בדרום אושרו 

. ש"ח 167,500תמריצים על סך 
תמריצים על סך  4בצפון  אושרו 

 13. סה"כ אושרו ש"ח 77,884
 245,384תמריצים על בסך כולל של 

 ש"ח
לימודים במסלול 

י"ד קדם -י"ג
 צבאי

מוסדות 
הנמצאים 

באזורי עדיפות 
לאומית בהתאם 

להחלטת 
ממשלה מס' 

; מוסדות 667
הנמצאים 
 בירושלים

תיקון לחוק הרשות 
לפיתוח ירושלים 

)המגדיר את ירושלים 
כאזור עדיפות 
לאומית לעניין 

ודים גבוהים לימ
 בעיר(

אלפי  430
 ש"ח

מימון שכר לימוד 
ומלגות קיום 

לסטודנטים הלומדים 
י"ד קדם -במסלול י"ג

צבאי באזורי עדיפות 
 לאומית

 מתבצע 13.12.2018
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 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

מועד  אזורים/יישובים נהנים נושא ההטבה
ההחלטה 

על 
 ההטבה

בסיס 
ההטבה 

(667/3738/
ת החלט

ממשלה 
אחרת/חוק 

 ספציפי(

עלות ההטבה 
או הערכת 

 שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענקים/

ביצוע פעולות 
 וכיו"ב(

 סטטוס התקדמות

נוהל תמיכה 
באירועי תרבות, 

אמנות וספורט עבור 
אוכלוסיות  

המיעוטים, החרדים 
והעולים החדשים 

2018 

צפת, אופקים, עכו, נתיבות, מעלות 
ים, טירת תרשיחא, רמלה, ירושל

הכרמל, תל אביב, חדרה, לוד, 
קריית מלאכי, נתניה, מגדל העמק, 

בת ים, קריית גת, כרמיאל, מטה 
 בנימין.

לנגב  667 26/08/18
 631ולגליל 

לפריפריה 
 החברתית

מרבית האירועים התקיימו.  מענקים 3,816,700
חלק מהאירועים בוטלו 

בהחלטת הרשות או לא מומנו 
 .בגלל אי עמידה בתנאים

יוצרים  -נוהל יות"ר
לרשויות  -תרבות

מקומיות ושכונות 
בפריפריה החברתית 

אירועים  -2018
 משותפים

והר חברון, בני -חבל יבנה-נחל שורק
 ובית שמש.-מודיעין עילית -ברק

18/07/18 631 
לפריפריה 
 החברתית

מרבית האירועים התקיימו.  מענקים 825,000
חלק מהאירועים בוטלו 

או לא מומנו בהחלטת הרשות 
 בגלל אי עמידה בתנאים.

יוצרים  -נוהל יות"ר
לרשויות  -תרבות

מקומיות ושכונות 
בפריפריה החברתית 

אירועים  -2018
 לבעלי מוגבלויות

אור יהודה, אלעד, באקה אל 
גרבייה, בית אל, בית שמש, ביתר 

עילית, בני ברק, בת ים, חדרה, 
ירושלים, מודיעין עילית, נחל שורק, 

 יערים, רכסים.קריית 

18/07/18 631 
לפריפריה 
 החברתית

מרבית האירועים התקיימו.  מענקים 544,750
חלק מהאירועים בוטלו 

בהחלטת הרשות או לא מומנו 
 בגלל אי עמידה בתנאים.

נוהל סיוע בקידום 
פרויקטים ציבוריים 

במועצות אזוריות 
 2018בנגב ובגליל 

, תמבואות חרמון, עמק הירדן, אילו
וף, לכיש, מגידו, מטה אשר, אל בט

מעלה יוסף, מרום גליל, מרחבים, 
משגב, עמק המעיינות, ערבה 

תיכונה, שדות נגב, אשכול, בני 
שמעון, גולן, גליל תחתון, רמת נגב, 

 שער הנגב, עמק יזרעאל.

לנגב  667 02/07/18
 ולגליל 

חלק מהפרויקטים בתכנון  מענקים 23,027,218
 וחלק מהפרויקטים בביצוע

נוהל סיוע בקידום 
פרויקטים ציבוריים 

בערים בנגב ובגליל 
2018 

קריית גת, נתיבות, דימונה, באר 
שבע, מעלות תרשיחא, מגדל העמק, 

 נצרת, נצרת עילית, עכו, רהט.

לנגב  667 16/12/18
 ולגליל 

חלק מהפרויקטים בתכנון  מענקים 16,288,424
 וחלק מהפרויקטים בביצוע

נוהל סיוע בקידום 
יקטים ציבוריים פרו

בפריפריה החברתית 
2018 

נתניה, שדות דן )עמק לוד(, רכסים, 
רמלה, קריית מלאכי, אור יהודה, 

אור עקיבא, שפיר, דלית אל כרמל, 
ירושלים, ראש העין, תל אביב, ג'ת, 
נחל שורק, חיפה, שומרון, בני ברק, 

מטה בנימין, קריית ים, ביתר עילית, 
ד, כפר קאסם, אום אל פאחם, לו

כפר קרע, עמנואל, חוף אשקלון, 
 קלנסווה.

16/12/18 631 
לפריפריה 
 החברתית

חלק מהפרויקטים בתכנון  מענקים 35,056,528
 וחלק מהפרויקטים בביצוע

נוהל סבסוד 
 2018קייטנות קיץ 

בנגב, בגליל 
ובפריפריה 

 החברתית

אבו גוש, אור חברתית:  פריפריה
יהודה, אלעד, אשדוד, אשקלון, בית 

ש, ביתר עילית, בני ברק, בקעת שמ
הירדן, ג'סר אל זרקא, הר חברון, 

חבל יבנה, חדרה, חיפה, טירת 
הכרמל, ירושלים, כפר ברא, לוד, 
מודיעין עילית, מטה בנימין, נחל 

שורק, נתניה, עמנואל, פורדיס, פתח 
תקווה, קריית מלאכי, קריית עקרון, 

ראשון לציון, רכסים, רמלה, שדות 
 (, שומרון, תל אביב.דן )עמק לוד

 
גליל: בית ג'אן, ג'וליס, גלבוע, גליל 

תחתון, חורפיש, חצור הגלילית, 
טבריה, טורעאן, יוקנעם, יסוד 

המעלה, ירכא, כאבול, כאוכב, כפר 
ורדים, כפר כמא, כפר מנדא, 

מבואות חרמון, מג'דל שמס, מזרעה, 
מטה אשר, מסעדה, מעלה יוסף, 

הריה, מעלות תרשיחא, מקום גליל, נ
נצרת, נצרת עילית, סאג'ור, עין 

קניה, עכו, עמק הירדן, עמק 
המעיינות, עפולה, פסוטה, צפת, 

לנגב  667 24/05/18
 631ולגליל 

לפריפריה 
 החברתית

הסבסוד הוענק למרבית  הנחות 20,209,745
הרשויות המקומיות. ישנן 

רשויות מקומיות שאיבדו את 
הסבסוד בגלל אי עמידה 

 בתנאים. 



 

 

 

ף                                     ופיתוחאג ן  ו ם, תכנ  פני

 

 משרד ראש הממשלה

 
מועד  אזורים/יישובים נהנים נושא ההטבה

ההחלטה 
על 

 ההטבה

בסיס 
ההטבה 

(667/3738/
ת החלט

ממשלה 
אחרת/חוק 

 ספציפי(

עלות ההטבה 
או הערכת 

 שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענקים/

ביצוע פעולות 
 וכיו"ב(

 סטטוס התקדמות

קריית שמונה, ראש פינה, שלומי, 
 שעב, שפרעם, תמרה.

 
נגב: אופקים, אילות, אילת, באר 

שבע, בני שמעון, דימונה, חוף 
אשקלון, להבים, לקיה, מצפה רמון, 

גת,  מרחבים, נתיבות, ערד, קריית
רמת נגב, שדות נגב, שדרות, תל 

 שבע.

קול קורא להתקנת 
מתקני שעשועים 

ביישובי הנגב, הגליל 
פריה והפרי

 החברתית

אום אל פאחם, אופקים, אור יהודה, 
אילת, אל קאסום, אלעד, אשכול, 

אשקלון, באקה אל גרבייה, באר 
שבע, בית אל, בית שמש, בני ברק, 

בני שמעון, בסמת טבעון, בקעת 
הירדן, בת ים, ג'סר אל זרקא, גוש 

עציון, גזר, דליית אל כרמל, דימונה, 
 דיר חנא, גולן, הגלבוע, הגליל

העליון, הגליל התחתון, הר חברון, 
זרזיר, חריש, טובא זנגרייה, 

טורעאן, טירת הכרמל, יבנאל, 
יוקנעם, ירוחם, יפיע, ירושלים, 

כאבול, כאוכב, כפר קרע, לוד, מג'דל 
כרום, מג'דל שאמס, מג'אר, מגדל 
העמק, מודיעין עלית, מטה אשר, 
מטה בנימין, מעלה יוסף, מעלות, 

גליל, מרחבים, מצפה רמון, מרום 
נהריה, נווה מדבר, נחל שורק, נצרת, 

נצרת עילית, נתיבות, ע'ג'ר, עכו, 
עמק הירדן, עמק המעינות, עמק 
לוד, עראבה, ערערה, ערד, צפת, 

קצרין, קריית ארבע, קריית ביאליק, 
קריית גת, קריית ים, קריית מלאכי, 
קריית שמונה, רכסים, רמלה, שדות 

ומי, שפיר, נגב, שדרות, שומרון, של
 שפרעם, תל שבע

לנגב  667 28/06/18
 631ולגליל 

לפריפריה 
 החברתית

מרבית מתקני השעשועים  ביצוע פעולות 58,000,000
 הותקנו. 

נוהל סיוע לעידוד 
מיזמים כלכליים 

בפריפריה החברתית 
 בנגב ובגליל

: קריית גת, מטה בנימין, 1מועד 
 מודיעין עילית, מטה אשר.

 
 :2מועד 

תרשיחא, מרום גליל, חבל מעלות 
אילות, גליל עליון, ערד, ערערה, 

אשכול נגב מזרחי, נחף, עכו, ירוחם, 
 ערבה תיכונה, מעאר, גולן.

הר חברון, בית שאן, נתיבות, ג'סר 
אל זרקא, ירושלים, בני ברק, אילת, 

 שדרות.
 

18/7/18 
 1מועד 

 
25/10/18 

 2מועד 

לנגב  667
 631ולגליל 

לפריפריה 
 החברתית

2,700,000 
 
 

15,016,950 
 
 

המיזמים אושרו. מרביתם  מענקים
בביצוע. חלקם טרם החל 

 ביצוע. 

פרויקט חונכות 
-״צומחים יחד״ 

 פריפריה חברתית
2018 

 

אבו גוש, אום אל פאחם, אור יהודה, 
אלעד, אשדוד, באקה אל גרביה, בית 

אל, בית שמש, ביתר עילית, בני 
 ברק, בת ים, גוש עציון, ג'סר אל

זרקא, ג'ת, דאלית אל כרמל, הר 
חברון, זכרון יעקב, זמר, חבל יבנה, 

חבל מודיעין, חדרה, חולון, חוף 
אשקלון, חיפה, טירת כרמל, 

ירושלים, כפר קאסם, כפר קרע, לב 
השרון, מודיעין עילית, מטה יהודה, 

מטה בנימין, נחל שורק, נתניה, 
עמנואל, ערבות הירדן, שדות דן, 

, פתח תקווה, ערערה, פורידיס
קריית ארבע, קריית ביאליק, קריית 

ים, קריית יערים, קריית מלאכי, 
קריית עקרון, ראש העין, ראשון 

לציון, רחובות, רכסים, רמלה, 
 יפו. -שומרון, שפיר, תל אביב

01/01/18 631 
לפריפריה 
 החברתית

החונכויות ניתנות בכל  מענקים 30,373,455
הרשויות המקומיות 

 חברתית.בפריפריה ה



 

 

 

ף                                     ופיתוחאג ן  ו ם, תכנ  פני

 

 משרד ראש הממשלה

 
מועד  אזורים/יישובים נהנים נושא ההטבה

ההחלטה 
על 

 ההטבה

בסיס 
ההטבה 

(667/3738/
ת החלט

ממשלה 
אחרת/חוק 

 ספציפי(

עלות ההטבה 
או הערכת 

 שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענקים/

ביצוע פעולות 
 וכיו"ב(

 סטטוס התקדמות

מרכזי צעירים 
בערים ובמועצות 
המקומיות בנגב 

 2018ובגליל 
 
 

בית ג'אן, בית שאן, חצור הגלילית, 
טבריה, יקנעם עילית, כרמיאל, 
מגדל העמק, מעלות תרשיחא, 

נהריה נצרת עילית, עכו, עפולה, 
שמונה, שלומי, קרייתצפת, קצרין, 

אופקים, אילת, באר שבע, דימונה, 
מצפה רמון, נתיבות, חורה, ירוחם, 

 גת, רהט, שדרות.קרייתערד, 

לנגב  667 25/12/17
 ולגליל 

תקציב הפעלה ניתן לכל  מענקים 7,000,000
 מרכזי הצעירים. 

קול קורא מרכזי 
צעירים במועצות 

אזוריות בנגב ובגליל 
2018 

 

אשכול, גלבוע, גולן, גליל עליון, גליל 
תחתון, חוף אשקלון, מטה אשר, 

, מרום גליל, מרחבים, מעלה יוסף
משגב, עמק המעיינות, עמק יזרעאל, 

 רמת נגב, שדות נגב, שער הנגב.

לנגב  667 15/02/18
 ולגליל 

תקציב הפעלה ניתן לכל  מענקים 1,900,000
 מרכזי הצעירים.

קול קורא מרכזי 
צעירים בערים 
מעורבות בנגב 

 2018ובגליל 

 לנגב 667 18/02/18 מעלות תרשיחא, עכו, נצרת
 ולגליל 

תקציב הפעלה ניתן לכל  מענקים 342,000
 מרכזי הצעירים.

קול קורא רכזי 
פיתוח קריירה 

במרכזי צעירים 
בערים ובמועצות 

המקומיות 
בפריפריה החברתית 

2018 

קריית מלאכי, טירת הכרמל, רמלה, 
 ירושלים, לוד, בית אל

19/06/18 631 
לפריפריה 
 החברתית

ניתן לכל  תקציב הפעלה מענקים 582,000
 מרכזי הצעירים.

 

 
  



 

 

 

ף                                     ופיתוחאג ן  ו ם, תכנ  פני

 

 משרד ראש הממשלה

 משרד הכלכלה והתעשייה 

אזורים/יישובים  נושא ההטבה יחידה
 נהנים

מועד 
ההחלטה על 

 ההטבה

בסיס ההטבה 
/החלטת 667/3738)

ממשלה אחרת/חוק 
 ספציפי(

עלות 
ההטבה 

או 
הערכת 

 שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענקים/ביצוע 

 פעולות וכיו"ב(

סטטוס 
 התקדמות

הרשות 
 קעותלהש

אזורי עדיפות  תכנית שכר גבוה
לאומית או 

 ירושלים

החלטה 
 2674  מספר

של הממשלה 
מיום 

26.05.2017  

 74  3738החלטה  
ליון ימ

 ש"ח

יצאו כתבי  4.18הוראת מנכ"ל 
 אישור לחברות

-מסלול תעסוקה 
לקליטת עובדים 

 חדשים

אזורי עדיפות 
לאומית או 

 ירושלים

 18.5  3738החלטה  15.4.2018
ליון ימ

 ש"ח

יצאו כתבי  4.17הוראת מנכ"ל 
פיתוח כלכלי של מחוז  18.1.2017 אישור לחברות

הצפון וצעדים משלימים 
  2262לעיר חיפה מס' 

 2156ה החלט 11.12.2016

אזורי עדיפות  מסלול פריון
לאומית או 

 ירושלים

 71 3392החלטת  11.1.2018
מיליון 

 ש"ח

כתבי  43צאו י 4.44הוראת מנכ"ל 
 אישור

פיתוח כלכלי של מחוז  18.1.2017
הצפון וצעדים משלימים 

 2262מס'  – לעיר חיפה

מסלול ייצור 
 מתקדם

אזורי עדיפות 
 לאומית

לף א 640  3392החלטה  11.01.2018
 ש"ח

כתבי  19יצאו  4.54הוראת מנכ"ל 
אישור מתוכם 

כתבי  2רק 
אישור עבור 

תכניות באזורי 
 לאומית עדיפות 

אזורי עדיפות  טובים לתעשייה
לאומית 

 וירושלים

 אלף 140  3738החלטה  15.4.2018
 ש"ח

יצאו כתבי  4.32הוראת מנכ"ל 
 אישור לחברות

אזורי עדיפות  כסף חכם סחר חוץ
 לאומית

 19.7 3738החלטה  15.4.2018
מיליון 

 ח"ש

חברות  39 5.10הוראת מנכ"ל 
מהצפון זכו 
הלך בתמיכה במ

בסכום  2018
 19.7כולל של 
 ח"מיליון ש

פיתוח כלכלי של מחוז  18.1.2017
הצפון וצעדים משלימים 

  2262לעיר חיפה מס' 

אזורי עדיפות  תכנית של"ב סחר חוץ
 לאומית

בהתאם 
להחלטות 
הממשלה 

הספציפיות 
המפורטות 

בעמודה 
 הבאה

של  3738החלטה מספר 
 15.04.2018הממשלה מיום 

וח כלכלי של מחוז פית -
הצפון וצעדים משלימים 

מיום  2262לעיר חיפה מס' 
18/01/17 

2.8 
מיליון 

 ח"ש

חברות  16 5.12הוראת מנכ"ל 
מהצפון זכו 

בתמיכה במהלך 
בסכום  2018

 2.8כולל של 
 ח"מיליון ש

הסוכנות 
לעסקים 

קטנים 
 ובינוניים 

מסלול פריון 
לעסקים קטנים 

 ובינוניים

אזורי עדיפות 
ת מחוז לאומי

 צפון

פיתוח כלכלי של מחוז  18.01.17
הצפון וצעדים משלימים 

מיום  2262לעיר חיפה מס' 
18.01.17 

10 
מיליון 

 ח"ש

 2018בשנת  4.50הוראת מנכ"ל 
אושרה תמיכה 

עסקים  55-ל
 10-בהיקף של כ

 ח"מיליון ש
אזורי 

 תעשייה
תכנית "ניהול 
וקידום אזורי 

 תעשייה"

אזורי עדיפות 
ז מחו -לאומית

 דרום

תכנית רב שנתית לפיתוח  23.09.14
מיום  2025הדרום מס' 

23.09.14 

מיליון  6
 ח"ש

ניתן סיוע  6.8הוראת מנכ"ל 
למנהלות בעלות 

מיליון  6של 
באזורים  ח"ש

קריית  בדרום:
מלאכי, אשכול 

נגב מזרחי, 
ירוחם ומצפה 

 רמון
תכנית "ניהול 
וקידום אזורי 

 תעשייה"

אזורי עדיפות 
חוז מ -לאומית

 צפון

פיתוח כלכלי של מחוז  18.01.17
הצפון וצעדים משלימים 

  2262לעיר חיפה מס' 

לא הוגשו  6.8הוראת מנכ"ל  0
 בקשות לסיוע

תכנית "ניהול 
וקידום אזורי 

 תעשייה"

אזורי עדיפות 
קריית -לאומית

ארבע והיישוב 
 היהודי בחברון

תכנית סיוע מיוחדת  10.07.16
לקריית ארבע וליישוב 

היהודי בחברון. החלטה 
1652  

1.5 
מיליון 

 ח"ש

ניתן סיוע  6.8הוראת מנכ"ל 
נהלת אזור למ

ית יהתעשייה קר
 1.5ארבע בסך 

 ח"מיליון ש



 

 

 

ף                                     ופיתוחאג ן  ו ם, תכנ  פני

 

 משרד ראש הממשלה

 
אזורים/יישובים  נושא ההטבה יחידה

 נהנים
מועד 

ההחלטה על 
 ההטבה

בסיס ההטבה 
/החלטת 667/3738)

ממשלה אחרת/חוק 
 ספציפי(

עלות 
ההטבה 

או 
הערכת 

 שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענקים/ביצוע 

 פעולות וכיו"ב(

סטטוס 
 התקדמות

הרשות 
 לחדשנות

תוספת מענק 
פריפריאלי 

במסלולי 
המענקים למו"פ 

של רשות 
 החדשנות

אזורי עדיפות 
לאומית או 

 שליםירו

הוראה על תוספת מענק   
לאזורי עדיפות לאומית 
בכל מסלול הטבה שבו 
נקבעה תוספת )מתוקף 

)לו( )ג( לחוק  15סעיף 
 המו"פ(

82.2 
מיליון 

 ח"ש

מענקים מוגדלים )תוספת 
מענק מעבר למענק הרגיל 

 במסלול ההטבה( 

יצאו כתבי 
 אישור לחברות

סיוע למרכזי 
מחקר ופיתוח של 

חברות גדולות 
 פריפריהב

אזורי עדיפות 
 לאומית

 15מסלול הטבה מס'   
)לו( )ג(  15)מתוקף סעיף 
 לחוק המו"פ(

63 
מיליון 

 ח"ש

יצאו כתבי  מענקים
 אישור לחברות

 

 משרד הפנים

נושא 
 ההטבה

מועד   אזורים/יישובים נהנים
ההחלטה 

 על ההטבה

בסיס 
ההטבה 

(667/3738/
החלטת 
ממשלה 

אחרת/חוק 
 ספציפי(

עלות 
או ההטבה 
הערכת 

 שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענק

ים/ביצוע 
פעולות 
 וכיו"ב(

סטטוס 
 התקדמות

תקציבי 
 פיתוח

 סנאן אבו
 אופקים

 איכסל
 אילת

 איעבלין
 קאסום אל

 אריאל
 אשכול

 שבע באר
 'מרג אל בוסתן
 ידאת'נוג בועינה

 בוקעתה
 מוכסור אל ביר
 אל בית
 ן'ג בית
 שאן בית

 טבעון בסמת
 בענה

 שאן בית בקעת
 מכר-דידה'ג
 וליס'ג

 גולן
 חלב גוש
 עציון גוש

 דבוריה
 דימונה

 אסד אל דיר
 חנא דיר

 הגלבוע
 העליון הגליל
 התחתון הגליל

 חברון הר
 זרזיר

 הכרמל חוף
 חורה

 חורפיש
 חצור

 טבריה
 זנגריה טובא

 טורעאן
 טמרה
 יבנאל

 ת'ג-ינוח
 יפיע

 עלית יקנעם

  ירוחם
 ירכא

 כאבול 
 כווכב

 כסייפה
 סמיע-כסרא
 תבש הכעבי
 ורדים כפר
 יאסיף כפר
 כנא כפר
 מנדא כפר
 קמא כפר
 תבור כפר

 כרמיאל
 להבים

 לקיה
 מבואות

 חרמון
 אר'מג
 כרום אל ד'מג
 שמס דל'מג

 מגדל
 העמק מגדל
 מגידו

 מגילות
 מזרעה

 אשר מטה
 בנימין מטה

 מטולה
 מיתר

 מסעדה
 מעיליא

 אפרים מעלה
 יוסף מעלה

 מעלות
 תרשיחא

 רמון מצפה
 הגליל מרום
 יםמרחב
 משגב

 משהד
 נהריה

 מדבר נווה
 נחף

 רתנצ

 עלית נצרת
 נתיבות

 ור'סאג
 סכנין 
 עומר

 עילבון
 עילוט

 מאהל עין
 קיניה עין
 עכו

 עמנואל
 הירדן עמק
 יזרעאל עמק

 עפולה
 עראבה

 התיכונה ערבה
 הירדן ערבות

 ערד
 שבנגב ערערה
 פסוטה
 פקיעין

 צפת
 קדומים

 קצרין
 ארבע קריית
 שמונה קריית

 שומרון קרני
 אמהר

 ר'רג
 רהט

 ריינה
 ישי רמת
 שלום שגב

 נגב שדות
 שדרות
 שומרון
 שיבלי
 שלומי

 שעב
 הנגב שער

 שפרעם
 שבע תל

נהוגה 
מספר שנים 

 במשרד

החלטת 
 667ממשלה 

מיליון  5.32
 ש"ח

מקדם של 
בנוסחת  15%

החלוקה של 
מענקי 

הפיתוח של 
 משרד הפנים

התקציב בהליך 
של חיוב 
 במערכת



 

 

 

ף                                     ופיתוחאג ן  ו ם, תכנ  פני

 

 משרד ראש הממשלה

  

 המשרד להגנת הסביבה

אזורים/יישובים  ושא ההטבהנ
 נהנים

מועד 
ההחלטה 

 על ההטבה

בסיס ההטבה 
/החלטת 667/3738)

ממשלה אחרת/חוק 
 ספציפי(

עלות ההטבה או 
 הערכת שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענק

ים/ביצוע 
פעולות 
 וכיו"ב(

 סטטוס התקדמות

תכנית לחיזוק 
החוסן האזרחי 

בשדרות וביישובי 
"עוטף רצועת עזה" 

 2020 - 2019לשנים 
ותיקון החלטות 

 ממשלה

מועצה אזורית 
אשכול, שער 

הנגב, שדות נגב, 
חוף אשקלון 

ושדרות 
)נמצאים בטווח 

ק"מ  7של עד 
מגדר המערכת 

סביב רצועת 
 עזה(

החלטת ממשלה מס'  02/12/2018
4328  

תמיכה 
ברשויות 
מקומיות 

 בעוטף עזה

התוכנית נמצאת בשלבים 
ראשוניים לביצועה. רוב 

ב כבר אושר בקרן התקצי
הניקיון והתחייבויות 

לרשויות יצאו או נמצאות 
 בשלבי הכנה.

סיוע לניהול משק 
הפסולת לרשויות 

המקומיות מהמגזר 
 הלא יהודי

רשויות 
המקומיות 
הנמצאות 

בתחומי מחוזות 
המשרד להגנת 

הסביבה: צפון, 
 75חיפה, מרכז, 

רשויות מקומיות 
)דירוג הלשכה 

המרכזית 
לסטטיסטיקה 

-1ברתי כלכלי ח
5.) 

23/03/2014 

החלטת ממשלה מס' 
לפי  -. הארכה1496

החלטת ממשלה מס' 
4469. 

מיליון ש"ח  300 -כ
מכספי הקרן 

לשמירת הניקיון 
)עד כה הונפקו 

התחייבויות 
כספיות בעלות 

 240-כספית של כ
 מיליון ש"ח(

תמיכות 
ברשויות 
 מקומיות

יצאו התחייבויות לכלל 
 74.9 הרשויות. שולמו עד כה

לרשויות  ח"מיליוני ש
 32%המקומיות המהווים 

ביצוע. הארכת פרויקט 
 .2019אושרה עד סוף 

סיוע למגזר הבדואי 
בנגב במסגרת מעבר 

 צה"ל דרומה

רשויות  9
המקומיות 

השייכות למגזר 
הבדואי בנגב: 

רהט, חורה, 
כסיפה, לקיה, 

שגב שלום, 
ערערה בנגב, תל 
שבע, נווה מדבר 

ואל קסום. 
וג הלשכה )דיר

המרכזית 
לסטטיסטיקה 
-1חברתי כלכלי 

5) 

החלטת הממשלה מס'  14/07/2013
546  

מיליון ש"ח  63-כ
מכספי הקרן 

 הניקיון

תמיכות 
ברשויות 
 מקומיות

 2018התוכנית הושלמה בשנת 

תכנית פיתוח כלכלי 
לאוכלוסייה 

הבדואית בנגב 
2021-2017 

רשויות מקומיות 
במגזר הבדואי 

בנגב, שאינן 
רות חב

באשכולות 
האזוריים: רהט, 

תל שבע, חורה, 
לקיה, שגב 

שלום, כסייפה, 
ערערה בנגב, אל 

קסום ונווה 
מדבר )דירוג 

הלשכה 
המרכזית 

לסטטיסטיקה 
-1חברתי כלכלי 

5) 

החלטת הממשלה מס'  12/02/2017
2397  

מיליון ש"ח  12.5
מכספי הקרן 

 לשמירת הניקיון

תמיכות 
ברשויות 
 מקומיות

טרם נוצל. נכון  הסכום הכולל
 2.78 –: שגב שלום 2018-ל

 3.53 –, לקיה ח"ש נימיליו
 5.72 –, תל שבע ח"ש נימיליו

. בשלבי ביצוע ח"מיליוני ש
 מתקדמים.
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 משרד ראש הממשלה

 

אזורים/יישובים  ושא ההטבהנ
 נהנים

מועד 
ההחלטה 

 על ההטבה

בסיס ההטבה 
/החלטת 667/3738)

ממשלה אחרת/חוק 
 ספציפי(

עלות ההטבה או 
 הערכת שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענק

ים/ביצוע 
פעולות 
 וכיו"ב(

 סטטוס התקדמות

תכנית ממשלתית 
להעצמה ולחיזוק 

חברתי של -כלכלי
היישובים הבדואים 

 - 2016בצפון לשנים 
2020  

רשויות מקומיות 
השייכות למגזר 
הבדואי בצפון: 
ביר אלמכסור, 

בועינה נוג'ידאת, 
בסמת טבעון, 

בית זרזיר, טובא 
זנגריה, שבלי 
אום אלע'נם 

וכעביה טבאש 
חג'אג'רה )דירוג 

הלשכה 
המרכזית 

לסטטיסטיקה 
-1חברתי כלכלי 

5) 

החלטת הממשלה מס'  02/06/2016
1480  

:  ש"ח נימיליו 10
   ש"ח נימיליו 5

תקציב תוספתי 
 נימיליו 5מהאוצר, 

כספי קרן מ  ש"ח
 הניקיון

הביצוע הוא 
במודל 

 תמיכות

התחייבות עבור הוצאה 
 1.3לטיפול בפסולת על סך 

. 10/2018 -ב  ח"מיליוני ש
 2020 -  2019לשנים 

  לחלוקת חדש מתווה וכןה
  הנמנות לרשויות התקציב

 בהחלטה.

פיתוח סביבתי של 
חצרות בתים 

בפריפריה 
 החברתית בישראל

אילת, באר שבע, 
, נתיבות

אופקים, קריית 
מלאכי, קריית 

גת, עפולה, 
דימונה, עכו, 

קריית ים, 
נתניה, לוד, 

אשקלון, ערד, 
ירוחם )דירוג 

הלשכה 
המרכזית 

לסטטיסטיקה 
-1חברתי כלכלי 

5) 

הקול 
הקורא 
פורסם 

בתאריכים 
30.6.16 ,

,11.12.16 ,
15.4.18 ,
24.6.18 ,
2.12.18 

של  1588החלטה מספר  
קביעת אזורי  -הממשלה 

עדיפות לאומית לעניין 
פעילות המשרד להגנת 

הסביבה. החלטות 
 7) 3740ממשלה נוספות: 

לשלומי  מיליוני ש"ח
 2156ולקריית שמונה(, 

ני ש"ח מיליו 7.5)
מיליון  14) 4328לשדרות(, 

 1) 3907-ו לשדרות( ש"ח
 למצפה רמון(.מיליון ש"ח 

 מליון ש"ח 122
תמיכה 

ברשויות 
 מקומיות

 15עבור  יצאו התחייבויות
, רשויות אשר זכו בקול קורא

בחלקן הפעילות קרובה 
לסיום )פיתוח חצרות 

והתקנת פאנלים סולריים 
וולטאים(. במסגרת -פוטו

: 3740החלטת ממשלה 
הוגשה תוכנית לא  –שלומי 

בשלה, הרשות לא מעוניינת 
להשלים את התוכנית בשלב 

תוכנית   -קריית שמונה  זה.
לקראת הוצאת התחייבות. 

פעילות  –( 2156)ה.מ  דרותש
בשלבים מתקדמים ולקראת 

 –( 4328)ה.מ שדרות  סיום.
התוכנית בשלבים ראשוניים 

לביצוע )עולה מול ועדת 
)ה.מ מצפה רמון  תמיכות(. 

התוכנית נמצאת  –( 3907
בהשלמות אחרונות לפני דיון 

טרם יצאה  –בוועדת תמיכות 
 התחייבות.

סיוע להקמת 
 אשכולות

אשכול בית 
הכרם, אשכול 

גליל מזרחי, 
אשכול גליל 

מערבי, אשכול 
נגב מזרחי, 
אשכול נגב 

מערבי, אשכול 
גליל ועמקים, 
אשכול כנרת 

 68%ועמקים )
מהרשויות 
באשכולות 

הקיימים  בדירוג 
הלשכה 

המרכזית 
לסטטיסטיקה 
-1חברתי כלכלי 

5) 

09.07.2017 

של  2825החלטה מספר  
הממשלה, פיתוח כלכלי 

ון וצעדים של מחוז הצפ
 -משלימים לעיר חיפה 

 2תיקון החלטת ממשלה. 
. קול 1קולות קוראים: 

 7714קורא מס' 
לאשכולות של רשויות 

בפריפריה לסיוע באיסוף 
ופינוי פסולת ועידוד 

לשנים  - 2מחזור מס' 
. קול קורא 2. 2017-2019

לאשכולות  6312/16מס' 
של רשויות בפריפריה 
לסיוע באיסוף ופינוי 

ועידוד מחזור פסולת 
 2018-2016לשנים 

 מיליון ש"ח 350
תמיכה 

ברשויות 
 מקומיות

-ב ש"חמיליון  215-חויבו כ
 2הוקמו  2018 -. ב2017

גליל והעמקים: האשכולות: 
 4.16הועברה התחייבות  ע"ס 

לתכנון  מיליוני ש"ח
מיליוני  67 -והתחייבות ע"ס כ

כנרת  לפעילות. ש"ח
הועברה  והעמקים:

ק הירדן ע"ס התחייבות לעמ
לתכנון  מיליוני ש"ח 0.5

מיליוני  33-והתחייבות ע"ס כ
 לפעילות.  ש"ח

תמיכה בפרויקטים 
של התייעלות 

 אנרגטית

מועד  אופקים
פרסום 

החלטת 
ממשלה 

667 :
04.08.2013 ,

מועד 
פרסום קול 
קורא מס' 

6448 
לתמיכה 
ברשויות 
מקומיות 

 667החלטת ממשלה  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ח"ש 3,805,721

תמיכה 
ברשויות 
 מקומיות

לכל רשות יצאה התחייבות 
מהמשרד; הזוכות פרסמו 

מכרז לביצוע הפרויקט, 
ומחויבות לסיים את הקמתו 

התקציב  . סך2019עד פברואר 
. ח"ש ןמיליו 76.7לתמיכות: 

  13בהקמה,  פרויקטים 19
פרויקטים בשלבי הכנה 

לביצוע )הכנת תכנית מפורטת 
/ הגשת היתרי בנייה / איטום 
גגות(. לחלק מהרשויות יותר 

 מפרויקט אחד.

 ח"ש 4,000,000 אילת

 ח"ש 3,916,800 באר שבע

דרך  –בית אל 
 ח"ש 423,600 א.ע שומרון

 ש"ח 3,932,081 דימונה

 ח"ש 1,333,670 כרמיאל

 ח"ש 4,000,000 מ.א אשכול

 ח"ש 2,705,490 מ.א גליל עליון
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 משרד ראש הממשלה

 

אזורים/יישובים  ושא ההטבהנ
 נהנים

מועד 
ההחלטה 

 על ההטבה

בסיס ההטבה 
/החלטת 667/3738)

ממשלה אחרת/חוק 
 ספציפי(

עלות ההטבה או 
 הערכת שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענק

ים/ביצוע 
פעולות 
 וכיו"ב(

 סטטוס התקדמות

עבור  מ.א מגידו
פרויקטים 
להפחתת 

זיהום אוויר 
ופליטות 

ורם שמק
במבנים 

ותשתיות 
הרשויות:  
23.05.2016 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ח"ש 3,365,539

 ח"ש 2,500,000 מ.א מטה בנימין

 ח"ש 4,000,000 מ.א מרחבים

 ח"ש 3,680,928 מ.א עמק יזרעאל

 ח"ש 1,078,000 מ.א שומרון

 ח"ש 1,274,000 מ.מ ירוחם 

 ח"ש 1,822,540 מ.מ ירכא

 ח"ש 1,433,508 מ.מ נווה מדבר

 ח"ש 2,933,936 מעלה יוסף

 ח"ש 1,690,840 מעלות תרשיחא

 ח"ש 2,890,000 נצרת עילית

 ח"ש 3,454,075 נתיבות

 ח"ש 2,000,000 עכו

 ח"ש 2,737,440 עראבה

 ח"ש 3,702,791 ערד

 ח"ש 3,991,239 פולה

 ח"ש 2,233,755 צפת

 ח"ש 3,368,145 רהט

 ח"ש 2,071,104 שדרות

 ח"ש 1,156,300 שער הנגב

 ח"ש 1,216,000 שפרעם

 
 משרד התרבות והספורט

רים/יישובים אזו נושא ההטבה
 נהנים

מועד 
ההחל

טה על 
ההטב

 ה

בסיס ההטבה 
/החלטת 667)

ממשלה 
אחרת/חוק 

 ספציפי(

אופן הביצוע  עלות ההטבה או הערכת שוויה
)הנחות/מענקים/ביצו

 ע פעולות וכיו"ב(

סטטוס 
 התקדמות

כל היישובים  מתקני ספורט
באזורי עדיפות 

 לאומית

החלטת ממשלה  2016
667 

תמיכות הטוטו  ההטבה ניתנת במסגרת
( / תמיכות המשרד )החל 2018)עד 

תאם לתכנית בה –( 2019משנת 
  .2027המתקנים הלאומית 

בהתאם למימוש  - שווי ההטבה
זכאויות הרשויות המקומיות 

 הרלוונטיות

הנחה בגובה  .1
המימון המשלים 

לקבלת הנדרש 
 התמיכה

זכאות למגרש  .2
דשא סינטטי ללא 

 מימון משלים
קדימות בסדר  .3

 מיכותמתן הת

בביצוע 
 שוטף

תמיכה שוטפת 
 ברשויות מקומיות

כל היישובים 
באזורי עדיפות 

 לאומית

החלטת ממשלה  שוטף
667 

ההטבה ניתנת במסגרת תמיכות סל 
 הספורט לרשויות 

 

הכפלת הניקוד המוענק  –שווי ההטבה 
 במבחן התמיכה לכל תושב של הרשות

במסגרת תמיכות 
שוטפות לרשויות 

 המקומיות

בביצוע 
 שוטף

תמיכה 
בפעילות/מתקני 

 ספורט ו/או תרבות

יישובי "עוטף 
 (0-7עזה" )

החלטת ממשלה  
2156 

 בוצע תמיכות ח"מיליוני ש 2.5-כ

 



 

 

 

ף                                     ופיתוחאג ן  ו ם, תכנ  פני

 

 משרד ראש הממשלה

  

 סבסוד פיתוח במגזר העירוני –שיכון בינוי והמשרד ה

 אזורים/יישובים נהנים נושא ההטבה

מועד 
ההחלטה 

על 
 ההטבה

בסיס ההטבה 
/החלטת 667)

ממשלה 
אחרת/חוק 

 ספציפי(

עלות ההטבה או 
 הערכת שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענקים/ביצוע 

 פעולות וכיו"ב(
 סטטוס התקדמות

 סבסוד פיתוח

 בית שאן

החלטה 
מ  1527

13.6.2016 
667 

13,566,644 

הנחות בתשלום עלויות 
 הפיתוח

הביצוע התקציבי 
מתמשך על פני מספר 

שנים , עד להשלמת 
עבודות הפיתוח 
 באתרים השונים

 409,655 נג'ידאת-בעינה

 1,292,461 ג'ש )גוש חלב(

 10,390,289 דבוריה

 8,581,335 דיר חנא

 954,374 ואדי חמאם

 6,124,585 חצור הגלילית

 1,032,629 טבריה )העיר(

 1,876,547 טבריה עילית

 10,104,900 טרעאן

 184,252 כרמיאל

 6,177,080 מגדל העמק

 2,125,006 נחף

 1,630,601 נצרת

 13,205,831 נצרת עלית

 1,057,551 עזיר

 2,176,722 עילבון

 936,735 עראבה

 800,001 עראמשה

 1,798,878 ערב אל נעים

 33,307,584 צפת

 7,937,846 קצרין

 13,418,146 קריית שמונה

 277,622 ראס אל עין

 2,019,073 היב-רומת אל

 141,386,346 גלילסה"כ 

 51,161,346 חריש

 25,893,853 חורפייש

 12,536,532 ירכא

 811,552 מזרעה

 2,321,683 תרשיחא-מעלות

 85,609,992 נהריה

 17,897,123 עכו

 6,336,736 פקיעין )בקיעה(

 125,557 ריחאנייה

 167,379 שפרעם

 202,861,752 חיפהסה"כ 

 3,935,293 אריאל



 

 

 

ף                                     ופיתוחאג ן  ו ם, תכנ  פני

 

 משרד ראש הממשלה

 

 אזורים/יישובים נהנים נושא ההטבה

מועד 
ההחלטה 

על 
 ההטבה

בסיס ההטבה 
/החלטת 667)

ממשלה 
אחרת/חוק 

 ספציפי(

עלות ההטבה או 
 הערכת שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענקים/ביצוע 

 פעולות וכיו"ב(
 סטטוס התקדמות

 4,861,550 קרני שומרון

 8,796,843 מרכזסה"כ 

 447,999 אפרת

 16,187,016 בית אל

 16,635,015 ירושליםסה"כ 

 5,022,769 אופקים

 24,122,491 דימונה

 945,361 ירוחם

 3,726,052 מצפה רמון

 314,001 שדרות

 34,130,674 דרוםסה"כ 

     403,810,629     סה"כ  

 

 המנהל לענייני הכפר –ינוי והשיכון משרד הב

אזורים/יישובים  נושא ההטבה
 נהנים

מועד 
ההחלטה 

 על ההטבה

בסיס ההטבה 
/החלטת 667)

ממשלה 
אחרת/חוק 

 ספציפי(

עלות ההטבה או 
 הערכת שוויה

אופן הביצוע 
)הנחות/מענקים/ביצוע 

 פעולות וכיו"ב(

סטטוס 
 התקדמות

סיוע לישובים ולרשויות 
 באזור ים המלח

מ"א מגילות                   
החלטת ממשלה  15.04.2018 מ"א תמר

תאר תוכניות מ 2 מיליוני ש"ח 3  3742מס' 
 הופעל כוללניות

קביעת אזורי עדיפות 
 לאומית 

ישובים במגזר  583
החלטת ממשלה  25.11.2018 כפריים

 הופעל סבסוד פיתוח תשתיות  מיליוני ש"ח 146 4302מס' 

מבני שיקום תשתיות ו
החלטת ממשלה  15.04.2018 מטולה ציבור במרקם הוותיק  

 3740מס' 

 מיליוני ש"ח 4
בהרשאה להתחייב 

 2021 - 2018בשנים 
מיליוני  1 הופעל סבסוד פיתוח תשתיות 

 ש"ח

תכנית אסטרטגית רב 
שנתית לפיתוח יישובי עוטף 

עזה , הקמת בתי אגודה, 
הקמת יבילים, שדרוג 

 תשתיות ותיקות והקמת
 דות ציבורמוס

החלטת ממשלה  21.09.2014 יישובי עוטף עזה
 2017מס' 

על פי החלטה מס' 
מיליוני  7 הופעל סבסוד פיתוח  2017

 ש"ח

השלמת מבני ציבור 
 ביישובי הקבע של המפונים

יישובי הקבע של 
המפונים: מ"א 

לכיש, ניצן, שבי 
דרום, נווה, באר 

 גנים

החלטת ממשלה  11.08.2016
 1912מס' 

 מיליוני ש"ח 43.770
בהרשאה להתחייב 

 2016-2018בשנים 
 9.25הופעל  סבסוד

 מיליוני ש"ח

 

  



 

 

 

ף                                     ופיתוחאג ן  ו ם, תכנ  פני

 

 משרד ראש הממשלה

 המשרד לביטחון הפנים 

כלכלי של הרשות המקומית ואת מידת -מביא בחשבון את דירוגה החברתי 7/7/2016מיום  1645כללי: המדד המשולב, כהגדרתו בהחלטת ממשלה מס' 
לצורך קביעת היקף השתתפותו במימון תכניות  2018ה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד המשולב שימש את המשרד בשנת הפריפריאליות שלה לפי נתוני הלשכ

אשכולות מדד  4-למניעת אלימות ולחיזוק הביטחון האישי ברשויות מקומיות. במסגרת המדד המשולב בוצעה חלוקה של הרשויות המקומיות הרלוונטיות ל
(, כמפורט בהחלטה. מתן ההטבות בא לידי ביטוי באופן דיפרנציאלי, תוך הקצאת השתתפות/הגדלת 8-10; גבוה מאוד: 7; גבוה: 5-6; בינוני:1-4משולב )נמוך: 

 היקף השתתפות המשרד במימון התכניות ברשויות מקומיות ממדד משולב נמוך יותר.  

אזורים/יישובים  נושא ההטבה
 נהנים

 
מועד ההחלטה על 

 ההטבה

בסיס ההטבה 
החלטת /667)

ממשלה 
אחרת/חוק 

 ספציפי(

היקף השתתפות המשרד 
במימון תכניות 

המופעלות ברשויות 
 מקומיות בתחומי עיסוקו

שימוש במדד חברתי כלכלי 
 / מדד משולב  בתכנית 

 
 

סטטוס 
 התקדמות

 למניעת תכניות
 עיר)" אלימות

 "(אלימות ללא

 רשויות 151
 מקומיות

 
*סך הרשויות 

המקומיות להן 
יב הוקצה תקצ

להשתתפות במימון 
הפעלת התכנית 

. ההטבה 2018בשנת 
ניתנה באופן 

 דיפרנציאלי

 
1/1/2018-

31/12/2018 
 

* הפעלת התכניות 
רשויות ב

המקומיות 
מתבצעת בשנים 

נדריות קל
)השימוש במדד 

המשולב במסגרת 
התכנית  החל 

 (2017משנת 

ההחלטה 
התקבלה בהתאם 
להחלטת ממשלה 

מיום  1645מס' 
7/7/2016. 

 *ח"ש 69,389,815
 
הכולל  התקציב היקף*

השתתפות ל שהוקצה
 התכניתהפעלת  במימון

, המקומיות ברשויות
 קריטריונים על בהתבסס

)היקף  מקצועיים
 ברשות האוכלוסייה

 (. המקומית

שימש  המשולב המדד* 
 ההשתתפות היקףלקביעת 
'ינג( שנדרשו מצ) העצמית

הרשויות המקומיות 
להעמיד במסגרת התכנית 

ביחס לתקציב הכולל 
 כמפורטשהוקצה ליישומה, 

 :להלן
1-4 :15% 
5-6: 25% 

7: 35% 
8-10 : 50% 

 

 אכיפה מערכי 
 עירוניים
)"שיטור 
 עירוני"(

 מקומיות רשויות 43

 
1/1/2018-

31/12/2018 
 

הפעלת התכניות 
שויות בר

המקומיות 
מתבצעת בשנים 

דריות. קלא
)המשרד החל 

בהשתתפות 
במימון התכנית 

ויות מקומיות ברש
תוך שימוש במדד 

המשולב  החל 
 (2016מסוף שנת 

 

*ההחלטה 
התקבלה בהתאם 
להחלטת ממשלה 

מיום  1645מס' 
7/7/2016 . 

 ח"ש 16,139,000
 

היקף התקציב הכולל 
שהוקצה להשתתפות 

במימון פקחים מסייעים 
במסגרת התכנית 

 ברשויות מקומיות 

המדד המשולב שימש 
לקביעת היקף ההשתתפות 

  מסייעים פקחים מימוןב
 כמפורט, התכנית במסגרת

  :להלן
1-4 :35% 
5-6 :25% 

 

 

 השתתפות 
 הרחבת במימון

 מערכים
 טכנולוגיים

 אלימות למניעת
 ברשויות
 מקומיות

 מקומיות רשויות 80

החלטת ממשלה 
מיום  3757מס' 

26/4/2018 
 

במסגרת  
הקריטריונים 

להפעלת התכנית  
נעשה שימוש 

במדד המשולב 
תאם להחלטת בה

 1645ממשלה מס' 
 .7/7/2016מיום 

 ח"ש 10,895,000
 

*התקציב הכולל 
שהוקצה לטובת 

השתתפות ביישום 
התכנית ברשויות 

  המקומיות

שימש המשולב  המדד
כאחד הקריטריונים 

להכללת רשויות מקומיות  
בתכנית. התכנית הופעלה 

ברשויות מקומיות 
 1-4מאשכולות מדד משולב 

תר שעמדו בי 5-6-ו
התבחינים בנושא, כמפורט 

 בהחלטת הממשלה 

 

השתתפות 
במימון תכניות 

למניעת אלימות 
במסגרת תכנית 

 "חדשה דרך"

 מקומיות רשויות 56

הפעלת התכניות 
רשויות ב

המקומיות 
מתבצעת בשנים 

נדריות. קל
)המשרד החל 

בהשתתפות 
במימון התכנית 

ברשויות מקומיות 
תוך שימוש במדד 

החברתי כלכלי  
 ( 2017חל משנת ה

  ש"ח 10,080,000 

 כלכלי החברתי המדד
שימש לקביעת היקף 

השתתפות המשרד ה
במימון התכנית )ולא 

התבסס על שיקולי עדיפות 
 לאומית(, כמפורט להלן:

1-5 - 115% 
6 - 100% 

7-10 - 60% 
 

 

השתתפות 
במימון הרחבת 

מערכים 
טכנולוגיים 

למניעת אלימות 
בחופי הים 

 ובסביבתם )ערי
 חוף(

, זרקא א סר'ג
, נהרייה, יםקריית

, אשקלון, חדרה, עכו
, ים בת, צ"ראשל

 חיפה, נתניה, אשדוד

החלטת ממשלה 
מיום  3758מס' 

26/4/2018 
 

  ש"ח 4,861,560 

 כלכלי החברתי המדד
 אחד הקריטריונים שימש

 התקציב היקף לקביעת
 מקומיות לרשויות שיוקצה

לא במסגרת התכנית, ו
י עדיפות התבסס על שיקול

  לאומית

 



 

 

 

ף                                     ופיתוחאג ן  ו ם, תכנ  פני

 

 משרד ראש הממשלה

 

אזורים/יישובים  נושא ההטבה
 נהנים

 
מועד ההחלטה על 

 ההטבה

בסיס ההטבה 
החלטת /667)

ממשלה 
אחרת/חוק 

 ספציפי(

היקף השתתפות המשרד 
במימון תכניות 

המופעלות ברשויות 
 מקומיות בתחומי עיסוקו

שימוש במדד חברתי כלכלי 
 / מדד משולב  בתכנית 

 
 

סטטוס 
 התקדמות

תכנית לחיזוק 
הביטחון האישי 

 כפריה מרחבב

אשכול, בני שמעון, 
גולן, גלבוע, גליל 

עליון, גליל תחתון, 
זבולון, לכיש, מגידו, 

מטה אשר, מעלה 
 יוסף, מרום גליל
 מרחבים, משגב

עמק הירדן, עמק 
 המעיינות, שדות נגב

 ממשלה החלטת 16.02.2017
 2415' מס

 ח"ש 10,000,000
  

מהתבחינים לצירוף  חלק
מועצות אזוריות לתכנית 

עם  מקומיות הינם: רשויות
 1-5מדד פריפריאלי 

עם מדד מקומיות רשויות ו
. עם זאת 7-1 חברתי כלכלי

ההחלטה לא נומקה 
באמצעות שיקולי עדיפות 

קביעת היקף ולאומית 
ההשתתפות במימון 

התבססה על שיקולים 
 מקצועיים

 
 

תכנית להעצמה 
תוח ולפי

היישובים 
קריית שמונה, 
 שלומי ומטולה

 קריית, מטולה
 15.04.2018 שמונה, שלומי 

 ממשלה החלטת
מיום  3740' מס

15.04.2018 

 ש"ח 600,000
*הקצאת התקציב בוצעה 

בהתבסס על תבחינים 
 מקצועיים

  

  שדרות עזה עוטף
11.12.2016 

ממשלה  החלטת
   240,000 ח"ש 2156  מס' 

 


