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 :ובעלי תפקידים מבנה ארגוני
 

 

 
 מס"ד

 
 :שם מלא

 
 :תפקיד

 
 דוא"ל:

 NitzanG@moag.gov.il מנכ"ל הרשות יאיר מעין 1

 YossiMa@moag.gov.il יועץ בכיר למנכ"ל יוסי מימון 2

 NitzanG@moag.gov.il סמנכ"ל הרשות כלפהליאור  3

 MagiM@moag.gov.il סמנכ"ל הסדרה יובל תורג'מן 4

 OshritC@moag.gov.il יועמ"ש הרשות אורי נוסבאום 5

 MichalB@moag.gov.il חשב הרשות פבל אוריצקי 6

 EliI@moag.gov.il מנהל אגף א )פיתוח עירוני( אליהו יפרח 7

 shulael@land.gov.il מנהלת אגף עסקאות שולמית אליהו 8

 OshritG@moag.gov.il )מינהל ומשאבי אנוש( בפועל ראשת אגף אושרית גורליצקי 9

 EtiF@moag.gov.il ראש מינהל תכנון ופיתוח גלעד אטקס 10

 YaakovKe@moag.gov.il מנהל אגף )מיפוי ומידע גיאוגרפי( יעקב קידר 11

 OtmanA@moag.gov.il )חברה וקהילה( 'מנהל אגף א עותמאן אבו עג'ג' 12

 YarivM@moag.gov.il מנהל אגף )קשרי ממשל וחברה( יריב מן 13

 IgalB@moag.gov.il מנהל מרחב )מנהל תחום מרחב להתיישבות( יגאל בוסקילה 14

 EyalH@moag.gov.il מנהל מרחב )סגן ראש אגף הסדרת התיישבות( אייל חיון 15

 IftachC@moag.gov.il מנהל מרחב )מרכז בכיר ראש צוות מו"מ והתיישבות( כהןיפתח  16
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 :הרשות אחריותתחומי 
 

 .הרשות הינה יחידת סמך עצמאית הפועל תחת משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

   מגורי  הסדרתו המקרקעיןבעלות על התביעות  הסדרתלרבות הסדרת התיישבות הבדואים בנגב, ייעודה העיקרי הוא

 .לתושבים הבדואים בנגב קבע

 :במסגרת תפקידה אמונה הרשות על

 הקיימים ובישוביםבנגב הבדואית  בפזורה האוכלוסייה בעניין מידעה ריכוז. 

 עם תובעי בעלות קרקע הסדרי וביצוע ייזום. 

   מחוברים ומקרקעיןפינוי הסדרת התיישבות תושבי הפזורה ביישובי קבע, תוך. 

 פתרונות התיישבותייםשל תכנון סטטוטורי  ייזום. 

 מקומיות ואזוריות תשתיות ופיתוח תכנון קידום. 

 

  



 מדינת ישראל
 הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

 
 
 

4 
 

 

 :דרכי ההתקשרות
 

 8435706 -מיקוד , באר שבע, 6מצדה דרך 

 08-6268729 פקס: , 08-6268700טלפון: 

   Rb_pniot@moag.gov.ilדוא"ל: 

 :המידעחופש חוק  הממונה על 

 בוקר-עו"ד אילת אלון

 Rb-H_hameyda@moag.gov.il דוא"ל:

 08-9157298פקס: , 08-6268795טלפון: 

 :פיתוחהאגף ו אגף הסדרת התיישבות, ב12:30-ל 8:30קבלת קהל: ימי ב', בין השעות 

 

 מס' שם
 גזרה חדר 

 : טלפון פנימי
08-626 
XXXX 

 7717 סמנכ"ל אגף הסדרה 54 יובל תורג'מן

 8748 6ליווי עבודות פיתוח וכביש  - פרויקטים 38 משה משה

 8743 תיאום אכיפה 40 יגאל שריקי

 8745 מרכזת בכירה מטה פשרות 50 מליכי -שירה ארושס 

 8747 מרכזת צוותי מו"מ 48 מגי מיארה

 8746 מרחב מזרחיסגן מנהל אגף הסדרה ומנהל  52 אייל חיון

 8740 סר, ערוער, דימונה וערבה-אאבו קרינאת, קאסר  42 אבי יפרח

 8750 סר, ערוער, דימונה וערבה-אבו קרינאת, קאסר א 62 ברק יצחק חי

 8788 כסייפהו מולדהאבו תלול,  43 טבולייריב אב

 8784 תל שבע 59 ארז משאלה

 8742 חורה 57 ליאור לוי. ו

 8751 מערבי מרחבמנהל  55 יגאל בוסקילה

 8741 ואדי אל נעם 61 ישי קמחי

 7701 זייאדנה, צפונית גזרההעיר רהט  58 ח ליאור לוי.

 8785 לקיה 60 אייל צבר

 7702 אום בטין 37 מאור גביש

 8783 5+7אלסייד וחורה  41 שלומי גרינברג

 8753 רהט דרום  ותראבין 44 עופר אסרף

 8780 דרומי מרחבמנהל  63 יפתח כהן

 8752 ערד, מרעיתצפון בקעת דריג'את,  46 עילי תמרי

 8781 5+7אלסייד וחורה  64 חיילי תורג'מן

 8786 אל פורעה 56 שחר טרמצ'י

 8787 ביר הדאג', הר הנגב 36 ברק גרונר

 8771 אגף פיתוח )שיווק( 74 מיה ויינר

mailto:Rb_pniot@moag.gov.il
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 :תכנון מול ביצוע-2017עיקרי הפעילות לשנת 
 

 שם המדד שם מטרה

ערך 
רצוי 
בסוף 
2017 

ערך 
בפועל 
בסוף 
2017 

שיעור 
העמידה 

 ביעד
 ביאור ציבורי רמת ביצוע

כמות  -תכנון סטטוטורי 
יחידות דיור שקיבלו 

 תוקף

 -תכנון סטטוטורי 
יחידות דיור שקיבלו 

 תוקף
13494 15,471 115% 

בוצע באופן 
 מלא

 

חתימת הסכמי הפינוי 
או ההסדרה/יחידות דיור 

לתושבי הפזורה 
כמות  -ביישובי הקבע  

 חתומיםהסכמים 

הסכמי הפינוי או 
ההסדרה/יחידות דיור 

לתושבי הפזורה 
כמות  -ביישובי הקבע 

 הסכמים חתומים

1525 87 6% 
בוצע באופן 
 חסר מאוד

 ההאוכלוסייהענות נמוכה של 
להצטרף להסדרה עקב פיצוי 
נמוך לדבריהם, היעדר כלי 

הסדרה מעודכן )החלטת מועצה 
משופרת(, אכיפה תומכת 

הסדרה בקצב ובהיקף שאינם 
 9עונים על הדרישה )ראו שורה 

 לעיל(

חתימת הסכמי הפינוי 
או ההסדרה/יחידות דיור 

לתושבי הפזורה 
כמות -ביישובי הקבע  

 יח"ד בהסכמים חתומים

הפינוי או הסכמי 
ההסדרה/יחידות דיור 

לתושבי הפזורה 
ביישובי הקבע )כמות 

יח"ד בהסכמים 
 חתומים

3837 217 6% 
בוצע באופן 
 חסר מאוד

 ההאוכלוסייהענות נמוכה של 
להצטרף להסדרה עקב פיצוי 
נמוך לדבריהם, היעדר כלי 

הסדרה מעודכן )החלטת מועצה 
משופרת(, אכיפה תומכת 

הסדרה בקצב ובהיקף שאינם 
 9עונים על הדרישה )ראו שורה 

 לעיל(

עסקאות/יחידות דיור 
שתיחתמנה לשיווק 
 -מגרשים לריבוי טבעי  

כמות עסקאות מגרשים 
 שיקלטו

 עסקאות/יחידות דיור
שתיחתמנה לשיווק 

מגרשים לריבוי טבעי  
כמות עסקאות  -

 חתומות

1204 552 46% 
בוצע באופן 

 חסר

התארכות תהליכי עבודה 
מקבלת בקשות ועד לעסקה 

וצורך בהליך שיבוץ למענה על 
 השיוך השבטי / חמולתי

עסקאות/יחידות דיור 
שתיחתמנה לשיווק 
 -מגרשים לריבוי טבעי  
כמות יח"ד בעסקאות 

 שיקלטו

עסקאות/יחידות דיור 
שתיחתמנה לשיווק 

מגרשים לריבוי טבעי  
כמות יח"ד  -

 בעסקאות חתומות

2520 1,186 47% 
בוצע באופן 

 חסר

התארכות תהליכי עבודה 
מקבלת בקשות ועד לעסקה 

וצורך בהליך שיבוץ למענה על 
 השיוך השבטי / חמולתי

 מגרשי מגורים/יח"ד
שיפותחו לרמת שלב א' 

 -מים, ביוב( )כביש, 
 כמות מגרשים שיפותחו

מגרשי מגורים/יח"ד 
שיפותחו לרמת שלב 
א' )כביש, מים, ביוב( 

כמות מגרשים  -
 מפותחים

1310 929 71% 
בוצע באופן 

 חלקי

ביצוע חלקי עקב חוסר שיתוף 
פעולה של התושבים , מטרדים 

 ותובעי בעלות

 מגרשי מגורים/יח"ד
שיפותחו לרמת שלב א' 

  -ביוב( )כביש, מים, 
כמות יח"ד שמגרשים 

 שיפותחו

 מגרשי מגורים/יח"ד
שיפותחו לרמת שלב 

א' )כביש, מים, ביוב(  
כמות יח"ד  -

 במגרשים שיפותחו

3276 2,322 71% 
בוצע באופן 

 חלקי

ביצוע חלקי עקב חוסר שיתוף 
פעולה של התושבים , מטרדים 

 ותובעי בעלות

כמות מתחמים לאכיפה 
במסגרת תכנית אכיפה 

 אפקטיבית

מתחמים לאכיפה 
במסגרת תכנית 
 אכיפה אפקטיבית

90 58 64% 
בוצע באופן 

 חלקי
 

מעקב אחר יישום 
תכנית החומש לפיתוח 
כלכלי חברתי בעלות 

מיליארד  3כוללת של 
₪ 

מעקב אחר יישום 
תכנית החומש 

לפיתוח כלכלי חברתי 
 3בעלות כוללת של 

 ₪מיליארד 

1 1 100% 
בוצע באופן 

 מלא

תוכנית  םיישוהמעקב אחר 
החומש מטופל באגף פיתוח 

 כלכלי במשרד החקלאות
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 :2018עיקרי הפעילות לשנת  
 

1  
 ח והסדרת ההתיישבות הבדואית בנגבפיתו

 חתימת הסכמי פינוי/הסדרת פזורה :1.1יעד 

 חתימת עסקאות עבור שיווק מגרשים לריבוי טבעי :1.2יעד 

 מגורים/יחידות דיור לרמת שלב א )כביש, מים וביוב(פיתוח מגרשי  :1.3יעד 

הקמת שני מתחמי מגורים לחיילים ועידוד גיוס לצבא על ידי מתן הטבות  :1.4יעד 
 למתגייסים

 

2  
 שיפור מנגנוני האכיפה

 :2.1יעד 
 הסדרההתאום וסנכרון מול כל גורמי האכיפה ו

 

 מימוש תכנית האכיפה :2.2יעד 
 

 מצומת שוקת לצומת נבטים 6תוואי כביש פינוי  :2.3יעד 
 תל שבע ואבו תלול ,וקליטת האוכלוסייה המתפנה באום בטין

 

3  
 (2021-2017ש הבדואי )תכנית החומחברתי במגזר -פיתוח כלכלי

 :3.1יעד 

 סבסוד פיתוח תשתיות : -
 הוזלת מחירי המגרשים; פיתוח תשתיות למוסדות חינוך וציבור;

 פיתוח למגרשים על קרקע פרטיתסבסוד פיתוח עלויות 

 :3.2יעד 

 קידום תעסוקה: -
, וד העסקת בדואים; צמצום האבטלהפיתוח מגרשים מסחריים ותעסוקה ועיד -

 לימודי עברית ותוכנית התערבות ברווחה
 

 :3.3יעד 

 
 (₪מיליארד  3אחר מימוש התוכנית והתקציבים )בסך  מעקב ובקרה
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 :ופירוט הוצאות 2017תקציב לשנת 
 

 

פריט 

 התחייבות
 תיאור תקנה

תקציב תשלומים  

 )מזומנים( ברוטו

תקציב הכנסה 

 מיועדת

תשלומים )ביצוע 

 בפועל(

יתרת תקציב 

תשלומים 

 )מזומנים(

 הזמנות יתרת 

ויתרת התחייבויות 

תקציב בניכוי 

חשבוניות שטרם 

 שולמו

יתרת שריוני 

תקציב בניכוי 

חשבוניות 

 שטרם שולמו

33040201 
תפעול ופעולות 

 מקצועי
15,044,000.00 0.00 6,384,126.10 8,659,873.90 7,960,907.23 700,139.48 

 0.00 2,131,956.68 8,131,950.63 17,906,049.37 0.00 26,038,000.00 תשתיות על 33040202

33040203 
סבסוד פיתוח 

 מגרשים
25,000,000.00 0.00 24,956,687.20 43,312.80 0.00 0.00 

33040208 
הוצאות פרסום 

 רשות
1,250,000.00 0.00 366,075.45 883,924.55 881,070.92 0.00 

33040230 
רזרבת עמידה 

 בהחלטת
23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 

33040250 
השתתפויות 

 במשרדי ממש
38,000.00 0.00 0.00 38,000.00 34,134.78 0.00 

33040252 
השתתפות מנהל 

 הדיור
1,401,000.00 0.00 1,387,005.84 13,994.16 0.00 0.00 

33040253 
השתתפות מנהל 

 הרכב
1,462,000.00 0.00 1,300,147.55 161,852.45 113,366.00 0.00 

 0.00 0.00 -10,698.54 4,926,698.54 0.00 4,916,000.00 שיא כוח אדם 33040281

33040282 
בלתי עבודה 

 צמיתה
11,292,000.00 0.00 9,050,246.53 2,241,753.47 0.00 0.00 

 0.00 0.00 -236,818.77 1,211,818.77 0.00 975,000.00 שעות נוספות 33040283

 0.00 0.00 608,920.13 1,441,079.87 0.00 2,050,000.00 אחזקת רכב 33040284

 0.00 0.00 621.17 70,378.83 0.00 71,000.00 כוננויות 33040285

33040286 
העסקת 

 סטודנטים
510,000.00 0.00 196,373.79 313,626.21 0.00 0.00 

 0.00 0.00 -9,465.02 397,465.02 0.00 388,000.00 שכר עידוד 33040289

תוצאה 

 כוללת
  90,458,000.00 0.00 69,594,152.86 20,863,847.14 11,121,435.61 700,139.48 

 

 

 

 2017 -ביצוע תקציב מזומנים 
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פריט 

 התחייבות

תיאור 

 תקנה

תקציב תשלומים  

 )מזומנים( ברוטו

תקציב הכנסה 

 מיועדת

תשלומים )ביצוע 

 בפועל(

יתרת תקציב 

תשלומים 

 )מזומנים(

 מנותיתרת הז

ויתרת 

התחייבויות 

תקציב בניכוי 

חשבוניות שטרם 

 שולמו

יתרת שריוני 

תקציב בניכוי 

חשבוניות 

 שטרם שולמו

83040301 

תכנון 

פיקוח 

 ומדידות

45,000,000.00 0.00 19,992,170.73 25,007,829.27 5,116,116.65 280,000.00 

83040302 
פיתוח 

 תשתיות
110,000,000.00 0.00 84,363,187.23 25,636,812.77 5,750,355.96 0.00 

83040303 

הכנסות 

ממינהל 

 מקרקעי

0.00 155,000,000.00- -100,113,860.00 -54,886,140.00 0.00 0.00 

83040304 

השתתפות 

בסבסוד 

 ממשרד

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

83040305 

משק סגור 

השלמות 

 פיתוח

50,000,000.00 0.00 22,561,421.52 27,438,578.48 13,600,164.19 0.00 

83040306 

הכנסות 

משק 

סגורות 

 השלמות

0.00 50,000,000.00- -26,802.919.00 -23,197,081.00 0.00 0.00 

83040307 
הסדרי 

 קרקעות
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

83040308 

פיתוח נוסף 

בהתאם 

 לצורך

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.00 42,959,370.82 78,310,386.43 26,689,613.57 0.00 105,000,000.00 הסדרה 98220802

תוצאה 

 כוללת
 310,000,000.00 -205,000,000.00 26,689,614.05 78,310,385.95 67,426,007.62 280,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשך - 2017 –תקציב מזומנים  ביצוע
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 2017 – להתחייבויותביצוע תקציב הרשאה 
 

פריט 

 התחייבות
 תאור תקנה

  התחייבויותתקציב 

 )הרשאה להתחייב(

סה"כ ביצוע 

 הרשאה להתחייב

יתרת תקציב  

התחייבויות 

)הרשאה 

 להתחייב(

 יתרת שריונים

יתרת תקציב 

בניכוי  תהתחייבו

הזמנות לא מאושרות, 

חשבונות פיננסיים 

 ושריונים

33040202 
תשתיות 

 על
3,001,000.00 3,000,000.01 999.99 0.00 999.99 

83040301 

תכנון 

פיקוח 

 ומדידות

70,000,000.00 69,705,770.72 294,229.28 280,000.00 14,577.68 

83040302 
פיתוח 

 תשתיות
215,000,000.00 214,674,824.22 325,175.78 0.00 325,175.78 

83040305 

משק סגור 

השלמות 

 פיתוח

120,000,000.00 78,053,209.76 41,946,790.24 0.00 41,946,790.24 

 6,787,978.07 0.00 6,787,978.07 17,406,021.93 24,194.00 הסדרה 98220802

תוצאה 

 כוללת
  408,025,194.00 382,839,826.64 49,355,173.36 280,000.00 49,075,521.76 
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 :2018תקציב לשנת 
 

 תקציב תשלומים  )מזומנים( ברוטו תיאור תקנה פריט התחייבות

 6,809,000.00 תפעול ופעולות מקצועי 33040201

 32,740,000.00 תשתיות על 33040202

 0.00 סבסוד פיתוח מגרשים 33040203

 0.00 הוצאות פרסום רשות 33040208

 0.00 עתודה לפעולות רשות 33040228

 41,000.00 רזרבה 33040230

 38,000.00 השתתפויות במשרדי ממשלה 33040250

 1,401,000.00 השתתפות מנהל הדיור 33040252

 1,273,000.00 השתתפות מנהל הרכב 33040253

 5,183,000.00 שיא כוח אדם 33040281

 11,200,000.00 עבודה בלתי צמיתה 33040282

 850,000.00 שעות נוספות 33040283

 1,200,000.00 אחזקת רכב 33040284

 71,000.00 כוננויות 33040285

 125,000.00 העסקת סטודנטים 33040286

 388,000.00 שכר עידוד 33040289

 61,319,000.00   תוצאה כוללת

 

 תיאור תקנה התחייבותפריט 
תקציב תשלומים  

 )מזומנים( ברוטו
 תקציב הכנסה מיועדת 

 0.00 45,000,000.00 תכנון פיקוח ומדידות 83040301

 0.00 90,000,000.00 פיתוח תשתיות 83040302

83040303 
הכנסות ממינהל מקרקעי ' 

 ישראל
0.00 -135,000,000.00 

 0.00 0.00 השתתפות בסבסוד ממשרד 83040304

 0.00 80,000,000.00 משק סגור השלמות פיתוח 83040305

 80,000,000.00- 0.00 הכנסות משק סגור השלמה 83040306

 0.00 0.00 הסדרי קרקעות 83040307

 0.00 0.00 פיתוח נוסף בהתאם לצו 83040308

 0.00 105,000,000.00 הסדרה 98220802

 215,000,000.00- 320,000,000.00   תוצאה כוללת
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 2018 -תקציב הרשאה להתחייבויות 
     

 (ויות)הרשאה להתחייב התחייבויותתקציב  תיאור תקנה פריט התחייבות

 1,000.00 תשתיות על 33040202

 50,000,000.00 תכנון פיקוח ומדידות 83040301

 200,000,000.00 פיתוח תשתיות 83040302

 170,000,000.00 חהשלמות פיתומשק סגור  83040305

 100,000,000.00 הסדרה 98220802

 520,001,000.00   תוצאה כוללת
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 :הנחיות מנהליות
 

 1086-ו 1383, 1166ת מועצת מקרקעי ישראל מס' והחלט: 

http://land.gov.il/Land_Policy/LandCouncil/Pages/hahlatot_moaza.aspx 

  '1999החלטת ממשלה מס: 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des1999.aspx 

 3707מס'  החלטת ממשלה: 

http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/beduin/Documents/3707.pdf 

  '2397החלטת ממשלה מס: 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2017_dec2397 

 :דיווח ממונה
 

 16 :2017מספר בקשות שהתקבלו במהלך שנת 

 . הטיפול בפנייה אחת הופסק בשל אי תשלום אגרה.פניות 15 -השיבה ל הרשות

 

 :הערות נוספות

  2017הרשות לא פרסמה חוברות ועלוני מידע בשנת. 

 רשומים אצל רשם מאגרי המידע. לרשות אין מאגרי מידע 

 .אין קרנות או מלגות במימון הרשות 

  2017הרשות לא העניקה תמיכות למוסדות ציבור בשנת. 

 .אין חוקים שהשר/הרשות ממונים על ביצועם 

 .הרשות איננה אחראית על רשויות ציבוריות או תאגידים 

 

  

 

http://land.gov.il/Land_Policy/LandCouncil/Pages/hahlatot_moaza.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des1999.aspx
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/beduin/Documents/3707.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2017_dec2397

