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דבר השרה לשוויון חברתי
ממשלת ישראל שמה לה למטרה להביא לצמצום הפערים החברתיים והכלכליים
בישראל ,ועל שום כך נוסד המשרד לשוויון חברתי אשר אני עומדת בראשו .יש לנו
הזכות להוביל את המאמץ הממשלתי ליישום מטרה לאומית חשובה זו .במסגרת
מאמצים אלו ,יזמנו והובלנו את תכנית החומ ש  922לשנים  .2016-2020הח�ל
טה זו היא בבחינת בשורה היסטורית של הממשלה -ה 34-לצמצום הפערים ה�ח
ברתיים והכלכליים של מגזרי המיעוטים בישראל .אני גאה לומר שהממשלה
עמדה ביעדי התכנית לשנת  2016אשר הושגו במלואם .בכוונת הממשלה ליישם
את תכנית החומש על כלל סעיפיה לכל אורך ארבע השנים הקרובות .זוהי אחל
ריותנו וחובתנו כמשרד לדאוג שהוא אשר יהיה .במסגרת זו ,מוגש בפניכם מדריך היישום ,אשר מהווה אמצעי
נוסף להבטחת מימושה של תכנית החומש ולהביא לקפיצת המדרגה הסוציו אקונומית של המיעוטים בישראל.

כמי שאמונה על המשרד המוביל את תכנית החומש  ,922אוכל לומר שלא זו בלבד שמשרדי הממשלה עמדו ביעדים
שהוצבו להם לשנת  2016אלא ,שלמען יישום התכנית ,פעלו בנחישות מעוררת התפעלות .ואולם ,על מנת להבטיח
יישום מלוא הפוטנציאל של תכנית החומש ,כנדרש ,דרושה גם מעורבות פעילה של הרשויות המקומיות הערביות ונל
דרש שיתוף פעולה בינן ובין משרדי הממשלה .מדריך היישום נועד לסייע בהשגת יעדים אלו .אנו תקווה כי הרשויות
המקומיות ואוכלוסיית המיעוטים בכלל ,יעשו שימוש במדריך זה על מנת למצות את מלוא הכלים העומדים לרשותם
במסגרת תכנית החומש ועל מנת להשיג את מטרותיה.

תודתי לצוות הרשות לפיתוח כלכלי אשר עמל על מדריך היישום ולכל העוסקים במלאכת יישומה של החלטת ממשלה
מס'  922בקרב משרדי הממשלה השונים ,ברשויות המקומיות ובמשרדי .הבה נמשיך ונפעל ,בשילוב כוחות ,על מנת
להביא ליישום מלא של תכנית החומש.

בכבוד רב,
ח"כ גילה גמליאל,
השרה לשוויון חברתי
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דבר מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי
מדריך היישום להחלטת ממשלה מס'  922מפרט בפניכם את מכלול הפעולות
המבוצעות על ידי המשרד לשוויון חברתי באמצעות ובשיתוף פעולה מלא עם
כלל משרדי הממשלה על מנת לעמוד ביעדים שהוצבו על-ידי הממשלה .כעול
לה מהמדריך ,יישומה של תכנית החומש וביצוע הפעולות המורכבות הכרוכות בה,
מחייב הרתמות של כלל הגורמים ,החל ממשרדי הממשלה וכלה בכל אחת מהל
רשויות המקומיות .יישום תכנית זו יביא לשינוי משמעותי בשירותים שיסופקו לתול
שבי הרשויות המקומיות הערביות ולשיפור מצבה של החברה הערבית בכלל .

המשרד לשוויון חברתי עושה מאמצים רבים אל מול כלל המשרדים להביא ליישום מלא של תכנית הפיתוח הכלכלי.
בשנת  2016הועברו כלל התקציבים שתוכננו להיות מועברים על פי התוכנית ואף יותר מכך .לאחר כשנה וחצי מאז
אישורה של תכנית החומש ,ניכר כי משרדי הממשלה פועלים כדי ליישם את תכניות העבודה  .יחד עם זאת ,התהליך
עדיין מצוי בתחילתו והדרך למיצוי הפוטנציאל שבתכנית החומש עדיין ארוכה .על מנת להבטיח הצלחתה של תכל
נית החומש ,לא די בפעילותם של הגורמים הממשלתיים .לצורך כך ,נדרשת התגייסות משמעותית של כל הרשויות
המקומיות הערביות ושיתוף פעולה מלא בינן ובין משרדי הממשלה .על הרשויות המקומיות הערביות להכיר את תכל
נית החומש לפרטיה ,את הכלים העשויים לסייע לפיתוחן ואת האופן בו עליהן לפעול על מנת להבטיח זאת .מדל
ריך זה הינו אחד הכלים שאנו נותנים לרשות המקומית בכדי להביא ליישום מלא של משאבי תכני הפיתוח הכלכלית.

אני משוכנע כי עבודה מאומצת ונחרצת של כל הגורמים הנוגעים בתכנית החומש ,תוך שיתוף פעולה הדוק ביניהם
יביאו ,בסופו של יום ,ליישום מלא של תכנית החומש .תודתי לכל העוסקים במלאכה ואיחולי הצלחה לכולם ביישומו של
תהליך מורכב וחשוב זה.

אבי כהן ,מנכ"ל
המשרד לשוויון חברתי

05

מדריך היישום -החלטת ממשלה 922

דברי פתיחה
ביו ם  31.12.16קיבלה הממשלה את החלטה מספר  922בעניין פעילות הממשלה לפ�י
תוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים  .2016-2020החלטה זו ,בהיקף תקציבי של
כ –  15מיליארד ש"ח ,מיועדת להאיץ את תהליך צמצום הפערים הקיימים בין האוכלוסייה
הערבית ולקדם את הפיתוח הכלכלי של אוכלוסיית המיעוטים ואת חוסנם של יישובי המיל
עוטים .יש לציין כי התכנית נוגעת למרבית אוכלוסיית המיעוטים .רוב אוכלוסייה זו מתל
גורר ביישובים נפרדים ובמסגרת רשויות מקומיות נפרדות ועיקרה מרוכז בצפון הארץ.

בין האוכלוסייה הערבית לבין אוכלוסיית ישראל קיימים פערים משמעותיים .פערים אלו באים לידי
ביטוי במגוון תחומים לרבות שיעור המשפחות העניות ,פערי השכלה ,שיעור הזכאות לבגרות ,שיעור בעלי השכלה גבוהה ,שיעור
ההשתתפות בשוק העבודה ועוד .פערים משמעותיים קיימים גם בין הרשויות המקומיות הערביות לבין אלו היהודיות ,כאשר רובן
המוחלט של הרשויות הערביות מצויות בדרוג  1-3בדרוג הסוציו-אקונומי של הרשויות .במהלך העשור האחרון ,קיבלה הממשלה
מספר החלטות במטרה לשפר את מצבה של האוכלוסייה הערבית ,ובמספר תחומים חל שיפור .על אף האמור ,הפערים מהם סובל
לת האוכלוסייה הערבית עדיין נותרו משמעותיים .מטעם זה ,ועל מנת לקדם שינוי משמעותי – קיבלה הממשלה את החלטה .922

החלט ה  922מושתתת על שלושה עקרונות מרכזיים :האחד – טיפול הוליסטי במכלול התחומים המשפיעים על מצבה החב�ר
תי-כלכלי של האוכלוסייה הערבית; השני – שינוי מנגנוני הקצאה הממשלתיים באופן שיבטיח חלוקה הוגנת יותר של משאבים
למגזר המיעוטים; השלישי – חיזוק הרשויות המקומיות הערביות ושיתופן ביישום החלטת הממשלה בתחומן .בהתאם לעקרון
הראשון ,נוגעת ההחלטה ב 15 -תחומים ,שבאחריותם של  15משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים שונים .כל אחד מהשרים
אחראי על יישום התכנית בתחומו .בהתאם לעקרון השני ,שונו מנגנוני ההקצאה של המשאבים הממשלתיים בחלק מהתחול
מים ,במטרה להקצות למגזר המיעוטים חלק ניכר ויחסי ממשאבים אלו ,כאשר בחלק מהמקרים ההקצאה משקפת אפליה
מתקנת .בהתאם לעקרון השלישי ,כוללת התכנית תקציבים וכלים נוספים המיועדים לחזק את הרשויות המקומיות הערביות.

המשרד לשוויון חברתי הוא האחראי על ניהול התכנית ,ריכוזה ויישומה ,והוא עושה כן באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי של
מגזר המיעוטים .הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים פועלת להבטיח את פעילותם של משרדי הממשלה בהתאם לתכניות
העבודה שלהם ובמסגרת התקציב שאושר להם .עוד פועלת היא להנגשת התכנית לרשויות המקומיות הערביות ולציבור בכלל.
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למטרה זו נועד מדריך יישום זה .מדריך היישום מבקש להציג בפני כל המעוניין את היעדים שנקבעו על ידי משרדי הממשלה
בתחומים השונים ואת תכניות העבודה כפי שגובשו על ידם על מנת להשיג יעדים אלו .עוד מבקש המדריך להבהיר לרשויות
המקומיות את אופן הפעולה הנדרש מהן על מנת לממש את הכלים העומדים לרשותן בתכנית החומש .המסמך מציג גם את כל
גורמי הביצוע האחראים על יישום החלטה  922בקרב משרדי הממשלה כמו גם את ראשי הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר.

מדריך היישום מיועד להיות מסמך דינמי ,המשתנה מעת לעת בהתאם לשינויים שיחולו בתכניות העבודה ובהתאם לצל
רכי הרשויות המקומיות .בשלב הראשון מציג המדריך את הפעולות הנעשות על ידי המשרדים השונים ואת אלו הנל
דרשות מהרשויות המקומיות .המדריך מפרט גם כלים נוספים אשר מכוונים לאוכלוסיית המיעוטים או חלקה ואשר
אינם נוגעים ליישובי המיעוטים .בהמשך ,יתווספו למדריך הנחיות ,נהלים ,קולות קוראים ומסמכים אחרים אשר
יסייעו לרשויות המקומיות הערביות ולאוכלוסייה המיעוטים בכלל לממש את הכלים המוצעים במסגרת החלטה .922

אנו מקווים כי מדריך היישום יסייע במימוש מיטבי של החלטה  922ויקדם את הפיתוח הכלכלי והחברתי של המיעוטים בישראל.

איימן סייף,
מנהל הרשות לפיתוח כלכלי
של המיעוטים
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הנחיות שימוש במדריך היישום
01

מדריך היישום מפרט את היעדים שנקבעו על ידי משרדי הממשלה השונים על
מנת לממש את התפקידים שנקבעו להם בתכנית החומש ואת שלבי ההתארגנות
הנדרשים להשגת כל אחד מהם ,לפי לוח זמנים מתוכנן.

02

בפירוט שלבי ההתארגנות – המספרים שבסוגריים מתייחסים למספרי הסעיפים
בהחלטת ממשלה מס  922לפיתוח כלכלי של המיעוטים לשנים .2016-2020

03

שלב התארגנות המסומן בכוכבית– מחייב שיתוף פעולה בין המשרד ובין הרשויות
המקומיות .ריכוז של הפעולות הנדרשות מהרשויות המקומיות מפורט בחלק הרשות
המקומית (עמ' .)57

04

שיתופי פעולה נדרשים למשרדי ממשלה עם משרדי ממשלה אחרים ועם רשויות
מקומיות – מצויינים ,ככל שנדרש ,בהמשך לפירוט שלבי ההתארגנות.

05

כלים המיועדים לאוכלוסיית המיעוטים או חלק ממנה ואשר אינם נוגעים לרשויות
המקומיות מרוכזים בפרק נפרד (עמ' .)64
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א' -משרד הבינוי והשיכון ומינהל התכנון
בהחלטת ממשלה מספר  2365מיום  21.12.14נקבעה הקמתו של צוות  120הימים ,אשר מטרתו העיקרית היתה גיבוש
תכנית להגדלת היצע הדיור ביישובי המיעוטים ,בכדי להקל על מצוקת הדיור בהם .הדו"ח שהוצא על ידי הצוות שהוקם
המליץ על שורת צעדים ארגוניים ,תקציביים ,תכנוניים וביצועיים .החלטת ממשלה מספר  922מבקשת ליישם את המלצות
צוות  120הימים כפי שפורטו בדוח:

הקצאת תקציב לטובת הקמת מוסדות ציבור בשכונות וותיקות וחדשות בשיעור העולה על חלקה היחסי של
אוכלוסיית יישובי המיעוטים באוכלוסייה.
הקצאת  30%מכספי הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ליישובי המיעוטים.
סבסוד עלויות הפיתוח בישובים בכפוף להחלטה  922ולעדיפות הלאומית.
השלמת תכנון מתארי בכל יישובי התכנית בהם מעל ל 5,000-תושבים ,באחריות מינהל התכנון.
סך התקציב לשם כך הוא  80מלש"ח.
ביצוע תכנון מפורט ,לרבות תכניות לאיחוד וחלוקה ,בישובים בהם  40,000יח"ד ויותר.
חתימת הסכמים אסטרטגיים בישובים להקמת שכונות בבניה רוויה.
יישום המלצות מבניות רוחביות על ידי מינהל התכנון – פיצול ועדות מרחביות והקמת ועדות מקומיות,
הכשרת מתכננים ועובדי רשויות.

היעדים שמשרד הבינוי והשיכון מתכוון להשיג עד שנת  ,2020נקבעו בהתאמה ליעדים שנקבעו בדו"ח  120הימים:

גידול במספר יחידות
הדיור בתכניות מאושרות

גידול במספר העובדים
המספקים שירותי ציבור
ביישובי המיעוטים

גידול בשיעור יחידות הדיור
ששווקו בהצלחה
במגזר המיעוטים מתוך סך
יחידות הדיור

09

גידול במספר תכניות
איחוד וחלוקה
המאושרות ביישובי
המיעוטים
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משרד הבינוי והשיכון פירט את שלבי ההתארגנות הנדרשים עבור כל אחד מהיעדים:
הקמת צוות היגוי בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון לקידום נושא הדיור ביישובי
התכנית (7ט'.)1

בוצע

פרסום רשימת היישובים אשר יכללו בהסכמים האסטרטגים (7ט'.)2

בוצע

הגדרת הקריטריונים לחלוקת תקציב ההסכמים האסטרטגים (7ט'.)2

בוצע

הגשת בקשה תקציבית לשלב א' בהסכמים האסטרטגים בסך של  42.4מלש"ח
לשנה (7ט'.)3

12/2017

הגשת בקשה תקציבית לשלב ב' בהסכמים האסטרטגים בסך של  48.7מלש"ח
לשנה (7ט'.)3

12/2018

הגשת בקשה תקציבית לשלב ג' בהסכמים האסטרטגים בסך של  35מלש"ח לשנה
(7ט'.)3

12/2019

הקמת מאגר יועצים אשר יסייעו לישובים הנבחרים במסגרת ההסכמים האסטרטגים
(7ט'.)3

בוצע

חתימה על הסכמים אסטרטגים עם  15רשויות מקומיות (7ט'* .)3

בוצע (למעט
שתי רשויות)

הגדרת קריטריונים לתקצוב השקעות ממוקדות ב 58-ישובים (7י').

בוצע

קביעת תכניות עבודה למימוש ההשקעות הממוקדות ב– 58ישובים (7י').

בוצע

תכנון ,רישום והתקשרות עם חברות מנהלות בסך של  50.4מלש"ח לשנת 2016

בוצע

הקמת מאגר חברות מנהלות עבור ביצוע השקעות ממוקדות (7ט'.)3

בוצע

התקשרות עם חברות מנהלות לביצוע פרויקטים ברשויות הערביות.

בוצע

תכנון קרקע פרטית ,מענק ראש שטח וחברות מנהלות בסך של  126מלש"ח
לשנת 7( 2017ט'7 ,3י')

בביצוע

מיפוי המקורות התקציביים עבור פיתוח שטחים פתוחים .בשנת  2016הוקצה סך
של  20.07מלש"ח (7ב').

בוצע

פרסום אופן חלוקת התקציב ליישובי המיעוטים עבור פיתוח שטחים פתוחים (7ב').

בוצע

העברת תקציב פיתוח שטחים פתוחים לשנת  2016ליישובי המיעוטים בהתאם
לאופן חלוקת התקציב (7ב').

בוצע

הגשת בקשה לתקצוב לצורך תגבור המעטפת המתמחה באוכלוסיית המיעוטים
במשרד הבינוי והשיכון בסך של  2.7מלש"ח (7יב'.)12

בוצע

10
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מיפוי מוסדות ציבור בישובים הנבחרים במסגרת ההסכמים האסטרטגים (7ט'* .)3

בוצע

תקצוב בסך של  200מלש"ח להשקעות ממוקדות במבני ציבור לשנת 192( 2016
מלש"ח למיעוטים ו 8 -מלש"ח לבדואים בצפון) (7י').

בוצע

הגשת בקשה תקציבית עבור הקמת מוסדות ציבור בשכונות חדשות בסך של 40
מלש"ח בשנת  2016ובסך של  56.8בשנת 7( 2017א' 7 +ז').

בוצע בכפוף
לשווקים

הגשת בקשה תקציבית עבור מוסדות ציבור במרקם הוותיק בסך של 152מלש"ח
בשנת  2016ובסך של  85.2מלש"ח בשנת 7( 2017ז').

בוצע

פרסום קול קורא על ידי מינהל התכנון לקורסים להכשרת מתכננים ובעלי תפקידים
ברשויות המקומיות (7יב'7 + 3יב'* .)4

בוצע

גיבוש תכנית לרה-ארגון  4ועדות מרחביות והקמת  5ועדות מקומיות ומרחביות
(7יב'* .)1

בתהליך

בכדי להבטיח את הצלחת היישום ,נדרש שיתוף פעולה עם משרדים אחרים ועם הרשויות המקומיות:
משרד התחבורה ורשות המים והביוב
תכנון וביצוע בניה במסגרת ההסכמים האסטרטגיים וההשקעות הממוקדות (7ט').
הרשות המקומית

בוצע
בוצע
(למעט  2רשויות)

חתימה על הסכם אסטרטגי (7ט'.)3
הגשת מועמדות להשתתפות בעלי תפקידים בקורסים להכשרת מתכננים ובעלי תפקידים ברשויות
המקומיות (7י"ב  3ו – )4

בוצע
בתהליך

שיתוף פעולה בארגון מחדש של ועדות מקומיות ומרחביות

11
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אנשי קשר:
יוסי חדד,
מנהל אגף מיעוטים,

yossih@moch.gov.il // 02-5847106 ,02-5847617

מלכה שניאור,
סגנית מנהלת אגף בכיר תכנון,

MalkaSh@moch.gov.il // 02-5847748

מיכל מריל,
מנהלת אגף א' תכנון ובקרה במינהל התכנון במשרד האוצר,

MichalM@iplan.gov.il // 02-6703712

מיכל אמיתי,
יועצת למינהל התכנון ,מינהל התכנון במשרד האוצר,

MichalAm@iplan.gov.il // 02-6701638
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ב' -משרד הבריאות
המצאות מספר בתי חולים בעיר אחת הינה ייחודית במדינת ישראל באופן כללי ובפרט בקרב יישובי המיעוטים .לכן ,הוטל
על משרד הבריאות ,במסגרת החלטת ממשלה מספר  ,922לקדם את איחוד בתי החולים בנצרת תוך שיפור האיכות
הרפואית והשירות לאזרח .בהתאם לכך ,קבע משרד הבריאות את היעדים שבכוונתו להשיג עד שנת :2020

שיפור הסטנדרט
הרפואי
בבתי החולים בנצרת

שיפור שביעות הרצון
מהשירותים
הניתנים בבתי החולים
בנצרת

משרד הבריאות פירט את שלבי ההתארגנות הנדרשים עבור כל אחד מהיעדים המוגדרים:

גיבוש מתווה רפואי לאיחוד בתי החולים (.)14

בוצע

פרסום מכרז לחברות ייעוץ על סך  200אלש"ח (.)14

בתהליך

גיבוש תכנית ומודל כלכלי לאיחוד בתי החולים (.)14

בתהליך

הגשת בקשה תקציבית לאיחוד בתי החולים (.)14

2018

אישור תכנית האיחוד על ידי משרד האוצר ,משרד הבריאות ובתי החולים (.)14

2018

13
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אנשי קשר:
דר' סיגל ליברנט טאוב,
האגף לרפואה כללית,

sigal.l-taub@moh.gov.il // 02-5080738

כבהה מועאוויה,
האגף לרפואה כללית,

muawia.kabha@moh.gov.il // 050-6242187 ,02-5080715
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ג' -משרד החינוך
לאיכות החינוך ורמת ההשכלה השפעה מהותית על הפיתוח האישי והמקצועי של הפרט .ואולם ,מעבר להשפעה העל
שויה להיות לאיכות מערכת החינוך על המוביליות החברתית של תלמידים מרקע כלכלי-חברתי חלש יחסית ,עשויה
להיות לה השפעה גם על קידום החברה בכלל .במסגרת החלטת ממשלה מספר  ,922הוטל על משרד החינוך לקדם
מספר תחומים – שיפור איכות ההוראה ,שיפור הישגי התלמידים וקידום החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית:

קידום תכנית לשיפור איכות ההוראה באמצעות העלאת רמת המתקבלים להוראה ,שיפור הכשרתם ,תהליך
קליטתם ושיפור רמת ההוראה ותרבות הלמידה בבית הספר.
קידום תכנית לשיפור הישגי התלמידים תוך שימת דגש על מקצועות הליבה ,הצבת יעדים לשיפור שליטת
התלמידים בערבית ועברית וחיזוק מיומנויות ההבעה והדיבור ,וכן העלאת אחוז הזכאים לבגרויות במתמטיקה
ברמת  4-5יח"ל.
קידום תכנית מערכתית לחינוך הבלתי פורמלי .לשם כך ,הוקצה במהלך  2016סך של  130מלש"ח.
קידום הבינוי של כיתות לימוד.

בהתאם להחלטת הממשלה ,משרד החינוך הגדיר את התוצאות אותן הוא מתכוון להשיג עד שנת :2020

העלאת הרמה
המקצועית של מורים
במערכת החינוך
הערבית

גידול בזכאים
לתעודת בגרות מלאה
מאוכלוסיית המיעוטים
ל73%-

גידול ל 16%-בזכאים
לבגרות  5יח"ל
במתמטיקה מאוכלוסיית
המיעוטים

15

גידול במספר הילדים
ובני הנוער
המשתתפים בפעילויות
חינוך בלתי פורמלי
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משרד החינוך פירט את שלבי ההתארגנות הנדרשים עבור כל אחת מהתוצאות:
העלאת רף הקבלה וקליטה מיטבית של מורים חדשים

בביצוע

חיזוק ושיפור מורים קיימים

בביצוע

שיפור איכות ההכשרה להוראה ,ובכלל זה טיוב תכנים ומורי מורים

בביצוע

פיתוח מקצועי בית ספרי

בוצע

פרסום קול קורא למכינת קיץ במתמטיקה (תגבור תלמידים בסוף כיתה ט') (1ב')* .

בוצע

הקמת מרכזי למידה בית-ספריים למתמטיקה ב 78-בתי ספר (1ב')* .

בוצע

הגשת תכנית מתמטיקה בית-ספרית לתלמידי כיתות ט' (1ב')* .

בוצע

תוספת של  52,000שעות לימוד נוספות במסגרת התקציב הדיפרנציאלי של
מקצועות הליבה בבתי ספר יסודיים ולחטיבות ביניים בסך של  350מלש"ח (1ב').

בוצע בהיקף
של 55%

"עברית על הרצף" – חיזוק שליטת התלמידים הערבים בשפה העברית הדבורה מגן
הילדים ועד כיתה י"ב

בביצוע

בחינת הצורך בהסרת חסמים לבינוי כיתות לימוד (1ו').

בביצוע

הקמת מנהלת חינוך בלתי-פורמלי כולל ליווי לרשויות בתכנון וביישום (1ג').

בוצע

גיוס  16תקני פיקוח לחינוך הבלתי פורמלי והכשרתם כמו גם הכשרה של בעלי
תפקידים נוספים בתחום זה (1ג').

בוצע

פרסום קול קורא לרשויות עבור  4ערוצי יישום :בתי"ס בקהילה ,חוגים ,תכניות
חינוכיות ,יוזמות רשותית המבוסס על אבחון רשותי ותוכנית אב לחינוך הבלתי
פורמאלי* .

בוצע לשנת
2016

מיזמים משותפים מוכוונים העצמה אישית ומנהיגות חברתית ,מרכזי שדה ועוד.

בוצע

פתיחת פעילות של  6מתנס"ים חדשים בשנת  2016ביישובי התכנית ובשנת
 2017פתיחת מתנסים נוספים עד ( 22באחריות משרד החינוך) (1ג').

בוצע

קייטנות קיץ לשכבת ג'

בוצע

תיקון חוק הנוער להקטנת המצ'ינג ברשויות בלמ"ס 1-3

בוצע

תיקון מנגנוני ההקצאה בתקנות תנועות וארגוני הנוער

09/2017
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בכדי להבטיח את הצלחת היישום ,נדרש שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות:
הרשויות המקומיות
הגשת מועמדות לקול קורא למכינת קיץ במתמטיקה (תגבור תלמידים בסוף כיתה ט') (1ב').

בוצע

הגשת תכנית להקמת מרכזי למידה בית-ספרי למתמטיקה (1ב').

בוצע

הגשת תכנית מתמטיקה בית ספרית לתלמידי כיתות ט' (1ב').

בוצע

הגשת מועמדות לקול קורא לבניית תכנית חינוך בלתי פורמלי לשנת 1( 2016ג').

בוצע
בתהליך

מינוי רכז יחידת נוער (1ג').
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אנשי קשר:
עבדאללה ח'טיב,
מנהל אגף א' חינוך במגזר הערבי,

abdallach@education.gov.il // 02-5604234

ירקית אלקיים,
מנהלת תחום פרויקטים רוחביים,

yarkit@education.gov.il // 02-5603150
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ד' -משרד הכלכלה והתעשייה
ביישובי המיעוטים ישנם פערים משמעותיים בתחומים הכלכליים .החלטת ממשלה מספר  922מטילה על משרד הכלכלה
והתעשייה לקדם תחומים אלו:
הקצאת  42.5%מתקציב השיווק והפיתוח במנהל אזורי תעשיה לאזורי תעשיה שמניבים הכנסות באוכלוסיית
המיעוטים החל משנת .2018
 50%מתקציבי מסלול תעסוקה לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך יוקצו לתמרוץ מעסיקים
להעסקת עובדים מאוכלוסיית המיעוטים ,תוך תיעדוף לקליטת נשים ערביות ולאוכלוסייה הבדואית.
הקצאת  20%לפחות מתקציב המעוף לטובת אוכלוסיית המיעוטים החל מ ,2018-והקצאה נוספת של
 24מלש"ח למימון מרכזי עסקים בשנים .2017-2020
הקצאת  10%לפחות מתקציב כלי הסיוע של מנהל סחר חוץ לקידום פעילות תעשיית אוכלוסיית המיעוטים
בשווקים בינלאומיים ,החל משנת .2017

בהתאם לכך ,קבע משרד הכלכלה והתעשייה את יעדי התכנית:

פיתוח אזורי תעשייה

חיזוק העסקים הקטנים
והבינוניים

הרחבת מעגל
ההשתתפות של
המועסקים מאוכלוסיית
המיעוטים בשוק העבודה

עידוד יצואנים
מאוכלוסיית המיעוטים

להלן שלבי ההתארגנות שקבע משרד הכלכלה והתעשייה על מנת להשיג יעדים אלו:
קידום ופיתוח אזורי תעשייה ביישובי המיעוטים ובאזורי תעשייה משותפים ,בתקציב
של  97מלש"ח בשנת  2016ו  45 -מלש"ח בשנת 3( 2017א').
גיבוש תכנית אסטרטגית רחבה של משרד הכלכלה והתעשייה לפיתוח אזורי
תעשייה ביישובי המיעוטים ,יחד עם המשרד לשוויון חברתי ומשרד האוצר

19
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בתהליך
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הקצאה במסגרת הוראת מנכ"ל  ,4.17לעידוד העסקת מיעוטים (3ג') .בשנת 2016
הוקצה סך של  25מלש"ח ואולם בפועל הושקע סך של כ –  45מלש"ח בעלות
שכרם של כ –  900עובדים חדשים מאוכלוסיית המיעוטים.
הקצאה במסגרת הוראת מנכ"ל  4.17לעידוד העסקת מיעוטים לשנת 2017
(3ג') – פרסום ההקצאה נעשה ביולי  ;2017המועד האחרון להגשת הבקשות
הוא ספטמבר .2017

בוצע

בתהליך

המשך הפעלת  3מרכזי עסקים ייעודיים למגזר המיעוטים ברחבי הארץ (באקה-
אל-גרבייה ,סח'נין ונצרת) והמשך הפעלת תכנית המאיץ העסקי .מרכז העסקים
בשפרעם הועבר לאחריות "מעוף" והתחיל פעילותו ביולי 2017

מבוצע בשוטף

העברת תקציב להמשך פעילות הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים (3ד')– הפעלת
סניפי מעו"ף ,שירותי סיוע ליזמים ועסקים ערבים ,הנגשת שירותי הסיוע למגזר
הערבי – סך של 11.4מלש"ח אושר במהלך  2016לפעילות המעוף והתקבל בשנת
 ,2017סכום דומה אושר בשנת . 2017
 1,850יזמים ובעלי עסקים מאוכלוסיית המיעוטים קיבלו שירותי סיוע במעוף בעלות
של כ 10-מלש"ח 569 ,לקוחות קיבלו סך כולל של  11,280שעות ייעוץ וכן 507
לקוחות השתתפו ב 37-קורסי "יוזמים עסק".

מבוצע בשוטף

עדכון הוראת מנכ"ל "כסף חכם" (3ה').

בוצע

הקצאה בסך  6.13מלש"ח בשנת  2016לתקצוב  11בקשות של חברות
ממגזר המיעוטים.

בוצע

פרסום הקצאה במסגרת הוראת מנכ"ל "כסף חכם" בפברואר 3( 2017ה').
במקצה הראשון (מאי  :)2017שתי בקשות אושרו (מתוך  3שהוגשו) וקיבלו מענקים
בסכום כולל של  918אלף ש"ח; במקצה השני (הסתיים ביוני  :)2017התקבלו 7
בקשות שטרם נדונו.
קמפיין פרסומי של הקרנות במגזר הערבי.
קיום מפגשים עם חברות ממגזר המיעוטים -שני מפגשי שולחנות עגולים והרצאות
בנושא מימוש הוראת "כסף חכם" (3ה').

בביצוע

בוצע באוקטובר
 2016ומבוצע
בימים אלה

בוצע

בכדי להבטיח את הצלחת היישום ,נדרש שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות:
הרשות המקומית
הגשת תכנית לשיווק ופיתוח אזורי תעשייה משותפים (3א') בניית מעונות ופתיחתם בפועל.
השתתפות במפגשי שולחן עגול משותפים ו הרצאות בנושא הכסף החכם.
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אנשי קשר:
מיכל פינק,
סמנכ"ל לאסטרטגיה ותכנון מדיניות ,משרד הכלכלה והתעשייה,

michal.fink@economy.gov.il // 02-6663538

יגאל צרפתי,
מנהל מינהל אזורי תעשייה,

Yigal.Zarfati@economy.gov.il // 02-6662411

רן קויתי,
מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,

RanK@economy.gov.il // 02-6662425

נחום איצקוביץ,
מנהל מרכז ההשקעות,

investmentcenter@economy.gov.il // 02-6662828

אוהד כהן,
מנהל מינהל סחר חוץ,

Ohad.Cohen@Economy.gov.il // 02-6662671
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ה' -משרד הפנים
הרשויות המקומיות מופקדות על אספקת שירותים ציבוריים לתושביהן .בהתאם ,איכות השירותים הציבוריים המל
סופקים לתושב מושפעת מרמת השירות שהוא מקבל מהרשות המקומית .לכן ,קיימת חשיבות רבה להיקף מקול
רות ההכנסה של הרשות וליכולת הביצוע שלה .תכנית החומש ,ביחס למשרד הפנים ,כוללת סעיפים הקשורים לפיל
תוח ההון האנושי ברשויות המקומיות והעצמתן ולחיזוקן הפיננסי והכלכלי ,כמו גם לרישוי עסקים ולמוכנות לחירום:

קידום תכנית לפיתוח כלכלי ,פיתוח הון אנושי ועידוד מצוינות ב 16-רשויות נבחרות (ראו רשימת רשויות בפרק
ט"ו) .לשם כך ,משרד הפנים יקבל תקציב תוספתי על סך  350מלש"ח בפריסה לחמש שנים.
שיפור איכות הניהול וטיוב כח האדם ברשויות באמצעות תכנית "צוערים לשלטון המקומי".
תגבור מענקי הפיתוח הניתנים לרשויות המקומיות בסך של כ 800-מלש"ח בפריסה לחמש שנים.
הקצאת תוספת חד פעמית לתקציב המענק השוטף לרשויות המקומיות בסך של  200מלש"ח.
עדכון נוסחת חלוקת המענק המותנה ,כך שיקבע באופן דיפרנציאלי ובהתאם לשיעור עמידת הרשות ביעדי הגביה.
גיבוש תכנית לשיפור היערכות הרשויות לחירום .לשם כך ,משרד הפנים יקבל תקציב תוספתי של  50מלש"ח
בפריסה לחמש שנים.
קידום שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות לצורך פיתוח כלכלי ,חברתי וסביבתי של הרשויות.

בהתאם ,משרד הפנים הגדיר את התוצאות אותן הוא מתכוון להשיג עד שנת :2020

צמצום הגרעון השוטף
של  67רשויות מקומיות

גידול באחוז גביית
הארנונה ב 67-רשויות
מקומיות

גידול באחוז המשתתפים
בתכנית הצוערים לשלטון
המקומי ל26%-
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גידול במספר העסקים
הפועלים עם רישיון עסק
מעל ל42%
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משרד הפנים פירט את שלבי ההתארגנות הנדרשים להשגת כל אחת מהתוצאות:
הפצת מדריך פעולה והנחיות לגיבוש התכנית הרשותית ב 16-רשויות
התכנית (15א').
הגשת ואישור התכניות ב16 -רשויות התכנית והחלטה על הצעדים והפרויקטים
השונים שיבוצעו (15א').

בוצע
12/2017

הקצאת תוספת המענק השוטף בסך  200מלש"ח (15ד').

בוצע

קביעת נוסחה להקצאת מענקי הפיתוח הנוספים -נוהל הקצאה לפרויקטים
מחוללי צמיחה (15ג').

בוצע

מתן הרשאות למענקי פיתוח בהתאם לתוכנית של הרשות המקומית שאושרה על
ידי המחוז והמטה (15ג')* .
העברת כספי מענקי הפיתוח בהתאם לנוהל ההקצאה ,לאחר בקרה על ביצוע
הפרויקט בשטח (15ג')* .
הרחבת פרויקט האשכולות ל 6-אשכולות נוספים (קידום שת"פ בין הרשויות
המקומיות) (15ז').

08/2017
2017-2019
12/2017

הגשת ופרסום תכנית לשיפור היערכות לחירום (15ו').

בוצע

פתיחת מרכז הכשרה של תכנית "צוערים לשלטון המקומי" בחיפה (15ב').

בוצע

גיבוש מסלול תמרוץ להשמת צוערים ביישובי המיעוטים (15ב').

בוצע

שחרור המענק המותנה ,בהתאם לדוחות המבוקרים של הרשויות (15ה').
לשנת  2015שיעור המענק נקבע באופןן דיפרנציאלי בהתאם לעמידת הרשום
ביעד הגביה בשנה הקודמת

בביצוע

מימון יועצים לרשויות מקומיות נוספות ,לקידום הרפורמה ברישוי עסקים ,בהתאם
לקול קורא שיצא (15ח').

12/2017

פרסום קול קורא ליועצים לרשויות המקומיות באשכול סוציו -אקונומי 15( 1-4ח').

בוצע

מימון יועצים ליישום תכנית לקידום רישוי עסקים במסגרת התוכנית לרשויות
המצטיינות וקביעת פרמטרים להטמעת הרפורמה ברשויות אלה (15א').
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בכדי להבטיח את הצלחת היישום ,נדרש שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה והרשויות המקומיות:
משרד האנרגיה:
07/2018

קידום סקרי אנרגיה בכל  16הרשויות הנבחרות..
משרד הכלכלה:
תיאום לאישור תקציב משלים (מצ'ינג) בפרויקטים שהוגשו ע"י  16הרשויות הנבחרות בנוגע לאזורי
תעשיה בתקצוב משרד הכלכלה.

12/2017

משרד הגנת הסביבה:
אישור תקציב משלים (מצ'ינג) בפרויקטים להתיעלות אנרגטית בכל הרשויות הערביות דרך תקציבי
הפיתוח במשרד הפנים.

בוצע

הרשויות המקומיות
הגשת טיוטת התוכנית הרשותית לאישור על ידי המחוז והמטה ,לצורך פתיחת התחייבויות למענקי
פיתוח (15ג').

הגשת תוכנית סופית לאישור המחוז והמטה לצורך פתיחת התחיבות למענקי פיתוח.
בקרה על ידי משרד הפנים על ביצוע הפרויקטים בשטח לצורך העברת כספי מענקי הפיתוח
בהתאם לנוהל (15ג').
שליחת הדו"חות המבוקרים של הרשות לצורך שינוי נוסחת המענק המותנה (15ה').
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2017-2019

בוצע
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אנשי קשר:
סיון להבי,
סגן מנהל המינהל לשלטון מקומי וראש אגף פיתוח כלכלי

sivanle@moin.gov.il // 02-6701495

אלי רגב,
מנהל מינהל לחרום וביטחון ברשויות המקומיות,

elire@moin.gov.il // 03-7632696
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ו' -משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
ביישובי המיעוטים ניכרים פערים רבים ומשמעותיים בתחום החברתי-כלכלי .החלטת ממשלה מספר  922מטילה על משרד
העבודה והרווחה (לשעבר ,תחום תעסוקה במשרד הכלכלה והתעשייה) לקדם תחומים אלו:
התאמת שיעורי שריון מינימליים לבינוי מעונות יום ביישובי המיעוטים בהיקף של  .25%לשם כך אושרו בפועל
 23.4מלש"ח בשנת .2016
התאמת שיעורי שריון מינימליים להרחבת היצע המשפחתונים העתידי ביישובי המיעוטים ,בהתאם להקצאות
שייקבעו.
המשך הפעלת מרכזי ההכוון התעסוקתי .לשם כך הוקצו  200מלש"ח לשנים .2020 - 2017
בחינת הקמת שני מרכזי הכוון תעסוקתי נוספים בשנת .2017

הרחבת ההשתתפות
במעגל העבודה של
אוכלוסיית המיעוטים
בדגש על נשים

הגדלת היקף מסגרות
היום ושיפור השירות
לילדים בגילאי 0-3
מאוכלוסיית המיעוטים

הגשת בקשה לתקציב תוספתי בסך  200מלש"ח להפעלת מרכזי הכוון 2017-
4( 2020ג'.)2

בוצע

הקמת צוות בינמשרדי לבחינת הצורך בהקמת שני מרכזי הכוון נוספים (4ג'.)3

בוצע

בניית מסד נתונים לטובת בחירת מיקומי  2המרכזים הנוספים (4ג'.)3

בוצע

בניית והצגת תכנית להמשך הפעלת מרכזי הכוון (4ג'.)3
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התאמת שיעורי השריון המינימליים במסגרת מסלול בינוי בהוראת מנכ"ל "תקצוב
בינוי רשויות לתכנון ובינוי מעונות יום" (4א').

בוצע

פרסום קול קורא להגשת בקשות למימון תכנון ובינוי מעונות יום (4א').

בוצע

בכדי להבטיח את הצלחת היישום ,נדרש שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות:
הרשות המקומית
הגשת בקשה למימון תכנון ובינוי מעונות יום (4א').

בביצוע
2016-2020

בניית מעונות ופתיחתם בפועל.
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אנשי קשר:
אלה איל בר-דוד,
מנהלת המטה לתעסוקת חברה ערבית ,דרוזית וצ'רקסית ,משרד העבודה והרווחה,

ellae@economy.gov.il // 02-6663536 ,02-6662702

חגי פורגס,
ראש מטה מנהלת האגף למעונות יום ומשפחתונים,

Hagai.Porges@Economy.gov.il // 02-6662242
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ז' -משרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
פעילות המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל מיועדת לקדם שוויון הזדמנויות בתחומי החינוך ,הבריאות ,החברה והכל
לכלה לכלל החברות ,העדות  ,הדתות והמגזרים בנגב ובגליל ,בדגש מיוחד על החברה הערבית .במסגרת החלטת ממשלה
מספר  922יפעל המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל לקידום ופיתוח יישובי המיעוטים באזורי פעילות המשרד ,לרבות
פעילות שיווק ומיתוג ,קיום ירידי תעסוקה ,אירועי תרבות ופנאי עבור האוכלוסייה הצעירה.

המשרד הגדיר את התוצאות אותן הוא מכוון להשיג במהלך יישום החלטת הממשלה ועד שנת :2020

מיפוי ושילוט רחובות בכל
הרשויות הלא יהודיות
בנגב ובגליל

הפעלת פעילויות חינוך
בלתי פורמלי להעצמת
ילדים ובני נוער

הכנסת רשויות לא יהודיות
למעגל העשייה בתיירות
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המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל פירט את שלבי ההתארגנות הנדרשים עבור היעדים המוגדרים:
הוצאת קול קורא למיפוי ושילוט כלל הרשויות בגליל וקול קורא למיפוי ושילוט
לרשויות בנגב

בוצע
בביצוע – בגליל
משתנה בין רשויות;

פעילות הרשות על פי אבני דרך

בנגב – תחילת ביצוע
גליל – ביצוע משתנה

השלמת המיפוי וקבלת אישורי למ"ס ומשרד הפנים

בין רשויות;
נגב – ספטמבר 2017
גליל – בביצוע משתנה

ביצוע שילוט פיזי בשטח

נגב 2018 -

הקמת צוות היגוי לגיבוש תכנית רב שנתית לפיתוח התיירות בחברה הערבית,
בחברה הדרוזית והצ'רקסית ובחברה הבדואית בצפון ובדרום.

דרוזים – בוצע
ערבים  -דצמבר 2016
בדואים צפון – ינואר 2017
בוצע

הפעלת פרוייקטור לריכוז התכנית

(בדואים צפון – בביצוע)
בוצע

הוצאת קול קורא לכלל הרשויות להשתתף בפרויקט

(בדואים צפון –
פברואר )2017
בביצוע

הפעלת התכנית המפורטת בכפוף לאבני הדרך ,היעדים ובכפוף לתקציב
הפעלת מרכזי נעורים ב 13-יישובים בגליל – מטרת התכנית הינה קידום ופיתוח
מעורבות חברתית-סביבתית ,פיתוח מנהיגות ומצויינות ופיתוח זהות ומסוגלות
אישית .

(בדואים צפון – מרץ )2017

בוצע

מפעלות חינוך בגליל  -פעילויות ספורט מגוונות לילדים ונוער

בביצוע

חוגי שחמט לילדי בתי הספר והכשרת מדריכים בגליל

בביצוע

פרחי הנדסה ביו רפואית – תכנית לנוער מצטיין בתחומי המדע במכללת אורט
בראודה; בהמשך גם במכללת כנרת.

בביצוע

המשך הקמת הקריה השיקומית בתל שבע
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בכדי להבטיח את הצלחת היישום ,נדרש שיתוף פעולה עם הרשות המקומית ועם משרדי ממשלה נוספים:
הרשות המקומית
חברה ערבית  -יצא קול קורא לנושא התיירות; חלק מהרשויות הגיבו ,מונה רכז לנושא
התקיימה ישיבה עם כל ראשי הרשויות לטובת הפעילות המשותפת בנושא התיירות בחברה הדרוזית; נקבעה
נציגות לראשי בועעדת ההיגוי הבינמשרדית בנושא
משרד התיירות
שותפים בוועדת היגוי של תכניות התיירות השונות.
המשרד לפיתוח אזורי
שותף בוועדת ההיגוי של תכנית תיירות החברה הדרוזית
המשרד לשוויון חברתי
שותפים בוועדת היגוי לתיירות בחברה הערבית

31
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אנשי קשר:
רן בנימין,
סגן מנהלת אגף בכיר נגב,

ranb@pmo.gov.il // 036060756

מאיר חלי,
סגן מנהלת אגף בכיר גליל,

meirhe@pmo.gov.il // 03-6060773
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ח' -משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תשתיות התחבורה ביישובי המיעוטים ואליהם ירודות ביחס ליתר הישובים במדינת ישראל .הפער התחבורתי מתבטא ,בין
היתר ,גם במספר תאונות הדרכים ביישובי המיעוטים .במסגרת החלטת ממשלה מספ ר  ,922נדרש משרד התחבורה והבט�י
חות בדרכים לספק מענה כולל לנושא ,תוך שיפור תשתיות התחבורה ,התחבורה הציבורית ונושא הבטיחות בדרכים ,ובכלל זה:

תקצוב תוספת שירות בתחבורה הציבורית ביישובי המיעוטים בסך של  100מלש"ח בשנה או  40%מתקציב
תוספת השירות ,בכל שנה ,לפי הגבוה ,עד להשוואת רמת הכיסוי התחבורתי.
קביעת יעדי ממשלה ארוכי טווח ,כך שתהיה השוואה מלאה של רמת שירותי התחבורה הציבורית בין ישובים יהודים
ויישובי מיעוטים מבחינת תדירות השירות ,רמת הכיסוי ומספר היעדים.
הקצאת  40%מסך ההשקעה בתשתיות ברשויות מקומיות לטובת פיתוח תשתיות כבישים ביישובי המיעוטים.
הקצאת  100מלש"ח לשדרוג כבישים החוצים את יישובי המיעוטים.
השלמת ההנגשה של כלל האמצעים להספקת מידע לנוסעי התחבורה הציבורית דוברי הערבית.
הכשרה ניסיונית של נשים מאוכלוסיית המיעוטים כנהגות תחבורה ציבורית.
הקצאה יחסית של תקציב ההסברה של הרשות לבטיחות בדרכים.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הגדיר את התוצאות אותן הוא מתכוון להשיג עד שנת :2020

גידול במספר הנוסעים
בתחבורה
הציבורית מבין אוכלוסיית
המיעוטים

גידול במספר הרשויות
המקומיות בהן שופרה
תשתית הדרך

הכשרת נהגות
מבין אוכלוסיית המיעוטים
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עבור כל אחת מהתוצאות המוגדרות ,משרד הפנים פירט את שלבי ההתארגנות אשר עליו להשלים בכדי להצליח:
הגשת בקשה תקציבית שנתית של  100מלש"ח לצורך תוספת שירותי תחבורה
ציבורית בשנה (2א').

מבוצע

הגשת תכנון מפורט לתוספת השירות לשנים 2( 2016-2017א').

בוצע

מכתבי התחייבות למפעילים לתוספת שירות לשנת 2( 2017א').

בביצוע

תרגום שמות כלל התחנות במסד הנתונים של משרד התחבורה לערבית (2ה').

בוצע

גיבוש ופרסום מכרז מול מפעיל אשר יבצע את הכשרות הנהגות (2ו').

בוצע

בחירת מפעיל אשר ילווה את תהליך ההכשרה (2ו').

2017

התחלת פיילוט הכשרה לנשים מאוכלוסיית המיעוטים (2ו').

2017

מיפוי צבר תכנוני ביישובי התכנית (2ג')* .

בוצע

תכנון פרויקטים של תשתיות תחבורה ביישובי התכנית (2ג').

בביצוע

תקצוב פרויקטים של תשתיות תחבורה ביישובי המיעוטים בסך של  305.8מלש"ח
לשנת 2( 2016ג').

בוצע

חתימת התקשרות עם חברה מבצעת לפרויקטים של תשתית ביישובים (2ג').

בוצע

תקצוב ההשקעה בכבישים בין עירוניים ב 100-מלש"ח לשנת 2( 2016ד').

בוצע

חתימת התקשרות עם חברה מבצעת לתשתיות כבישים בין-עירוניים (2ד').

בוצע

הגשת בקשה לתקצוב התאמת מערך ההסברה של הרשות לבטיחות בדרכים (2ו')

בוצע

השקת קמפיין הסברה בערבית בנושא בטיחות בדרכים (2ו').

בוצע

בכדי להבטיח את הצלחת היישום ,נדרש שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ועם משרדי ממשלה אחרים:
משרד הבינוי והשיכון ורשות המים והביוב
תכנון וביצוע בניה במסגרת ההסכמים האסטרטגיים וההשקעות הממוקדות (7ט').

בוצע

הרשות המקומית
הגשת צבר תכנוני רשותי (2ג').

בוצע
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אנשי קשר:
דרור גנון,
מנהל אגף תכנון ורישוי תח"צ ,הרשות הארצית לתחבורה ציבורית,

drorg@mot.gov.il // 02-6663100

רשרש עמאר,
ראש מינהלת הנגב והגליל,

amar@mot.gov.il // 050-6212157

יובל פרידמן,
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,

yuvalf@rsa.org.il // 02-6333640
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ט' -משרד התיירות
נצרת היא העיר הערבית הגדולה ביותר בישראל .היא מהווה מוקד עלייה לרגל היסטורי ודתי ,ומצויים בה אתרים נוצריים
בעלי שם עולמי .העיר בעלת פוטנציאל תיירותי משמעותי ביחס ליתר יישובי המיעוטים .לכן ,החלטת ממשלה מספר 922
מתמקדת בפיתוח התיירות בנצרת באופן ספציפי ,באמצעות גיבוש תכנית רב-שנתית לפיתוח העיר כיעד תיירותי .משרד
התיירות הגדיר את התוצאות אותן הוא מכוון להשיג במהלך יישום החלטת הממשלה ועד שנת :2020

גידול במספר התיירים המבקרים
בנצרת בשנה לשני מיליון

גידול בהיקף ההכנסות מתיירות בשנה
בנצרת ל 300-מלש"ח

משרד התיירות פירט את שלבי ההתארגנות הנדרשים עבור היעדים המוגדרים:
הקמת צוות היגוי לגיבוש תכנית רב שנתית לפיתוח נצרת כיעד תיירותי (.)9

בוצע

הגשת התכנית הרב שנתית לפיתוח נצרת כיעד תיירותי לאישור מנכ"ל המשרד
וועדת ההיגוי של החלטה מספר .)9( 922

2018

בכדי להבטיח את הצלחת היישום ,נדרש שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ועם משרדי ממשלה אחרים:
הרשות המקומית -עיריית נצרת
קידום תוכנית אסטרטגית לפיתוח התיירות בנצרת

בתהליך

הגשת בקשות לפרויקטים תשתיים לביצוע ב 4 -השנים הבאות

בתהליך

תחילת תכנון/ביצוע לאחר אישור הבקשות

בתהליך
בתהליך

תוכנית שיווק לתיירות פנים וחוץ
משרד הפריפריה הנגב והגליל
סיוע בייעוץ לתיירנים בנצרת באמצעות חממות התיירות המשותפת למשרד התיירות ומשרד הפריפריה
הנגב והגליל.

36
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אנשי קשר:
ואיל כיוף,
מנהל אגף תיירות כפרית

wailk@tourism.gov.il // 02-6664407
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י' -משרד התרבות והספורט
כחלק מהפיתוח הכלכלי ,החלטה מספר  922מעודדת את הספורט ההישגי והעממי ואת צריכת התרבות במגזר המיעוטים.
במסגרת ההחלטה ,הוטל על משרד התרבות והספורט לקדם את התרבות והספורט באמצעות תמיכות בהקמת תשתיות
ייעודיות ובפעילויות:

בחינה מערכתית של תקציבי התמיכה במוסדות התרבות של אוכלוסיית המיעוטים.
בחינת מגבלה לגבי הדירוג הכלכלי-חברתי של הרשויות המקומיות הנהנות מבניה ושיפוץ מגרשי
ספורט עירוניים.
הגדלת תקציב התמיכה בבניית מתקני ספורט חדשים ביישובי המיעוטים לשיעור של לפחות  25%מסך
תקציב התמיכה.

משרד התרבות והספורט הגדיר את היעדים אותם הוא מתכוון להשיג עד שנת :2020

גידול בהיקף המשתלבים
בפעילות העממית
ל 330,000-איש

גידול במספר קבוצות
הכדורגל ל233-

גידול במספר קבוצות
הספורט
בענפים שמתקיימים
באולמות ל176-
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משרד התרבות והספורט פירט את שלבי ההתארגנות הנדרשים עבור כל אחד מהיעדים המוגדרים:

בקשה ואישור תקנה תקציבית למבחן תמיכה לבניית מגרשים סינטטיים "שחבק"
בסך של  65מלש"ח לשנה (12א').

בוצע

פרסום מבחן תמיכה לבניית אולמות ספורט רב-כליתיים (12א')* .

בוצע

פרסום מבחן תמיכה לבניית אולמות ספורט רב-כליתיים (12א')* .

בוצע

פרסום מבחן תמיכה לבניית מגרשי כדורגל (12א')* .

ניתוח אסטרטגי של הקצאת משאבים והצגת מפת התרבות לשנים 2015-2016
הבוחן את הקצאת המשאבים עבור כל יישוב בארץ

מזג

בתהליך

בכדי להבטיח את הצלחת היישום ,נדרש שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות:
הגשת בקשת תמיכה לבניית מגרשי "שחבק" (12א').

בביצוע
בביצוע
בביצוע

הגשת בקשת תמיכה לבניית אולמות (12א').
הגשת בקשת תמיכה לבניית מגרשי כדורגל (12א').
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אנשי קשר:
לובנא זועבי,
מנהלת תחום התרבות הערבית,

lobna@most.gov.il // 04-6554698

ע'אזי נוג'ידאת,
מפקח מינהל הספורט ,מתאם קשרים בינלאומיים בספורט,

gazinu@most.gov.il // 04-6460649
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יא' -המשרד לביטחון פנים
הגברת תחושת הביטחון האישי ,הגנה על הקניין ואכיפת הסדר הציבורי הם חשובים לצורך הגדלת שיעור התעסוקה והפיל
תוח הכלכלי ביישובי המיעוטים .במסגרת החלטת ממשלה מספר  922הוטל על המשרד לביטחון פנים לשפר את איכות
חייהם ואת תחושת הביטחון האישי של התושבים ביישובי המיעוטים על ידי הרחבת פעילות המשרד וגופיו ביישובי המיעול
טים ,ובכלל זה הגברת מספר השוטרים והרחבת פעילות התכניות למניעת אלימות ופשיעה .לשם כך ,הוקצה במהלך
 2016סך של 100מלש"ח.

בהתאם ,המשרד לביטחון פנים הגדיר את התוצאה אותה הוא מכוון להשיג במהלך יישום החלטת הממשלה ועד שנת
:2020

ירידה במספר מקרי הפשיעה
ביישובי המיעוטים בשנה
עבור תוצאה זו ,המשרד לביטחון פנים פירט את שלבי ההתארגנות אשר עליו להשלים בכדי להצליח:
הגשת תכנית להרחבת פעילות המשרד לביטחון פנים ביישובי המיעוטים (.)5

בוצע

התחלת פעילות המנהלת למגזר הערבי במשטרה (.)5

בוצע

השקת קמפיין לגיוס שוטרים ממגזר המיעוטים (.)5

בוצע

הגשת תכנית להקמת  7תחנות משטרה חדשות ב 7-רשויות מקומיות (* .)5

בוצע
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בתהליך

חיזוק תחנות משטרה במגזר המיעוטים

12/2020

חיזוק מערכים תומכים ( 391תקנים)
עיבוי תשתיות (שכירות ובניה) במגזר המיעוטים –  19תחנות

12/2020

השלמת גיוס שוטרים למימוש התכנית ( 1,220שוטרים)

12/2020

השלמת גיוס שוטרים מוסלמים למשטרה ,במסגרת תקני התכנית ( 300שוטרים)

12/2020

בכדי להבטיח את הצלחת היישום ,נדרש שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות:
הרשות המקומית
הגשת בקשה להתחלת פעילות של "עיר ללא אלימות" (.)5

מבוצע

הגשת תכנית להקמת תחנות משטרה חדשות (.)5

בתהליך
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אנשי קשר:
דני קריבו,
סמנכ"ל תכנון ,תקצוב ובקרה,

dannyk@mops.gov.il // 02-5429911

ניצב ג'מאל חכרוש,
ראש המנהלת למגזר הערבי וביטחון ירושלים,

lishka.minhelet@police.gov.il // 04-8478658
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יב' -המועצה להשכלה גבוהה
ייצוג החברה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה נמצאים במגמת עלייה משמעותית בשנים האחרונות אך עדיין קיים
פער משמעותי בייצוגם בהתאם לחלקם באוכלוסייה .לכן ,במסגרת החלטת ממשלה מספ ר  922הוחלט לרשום את הו�ד
עת הועדה לתכנון ותקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה ביחס ליעדי החומש שנקבעו במטרה להגדיל את הנגשת ההשכלה
הגבוהה לאוכלוסיית המיעוטים עד לשנת :2021

גידול בייצוג הסטודנטים
לתואר ראשון מהחברה
הערבית ל17%-

גידול בייצוג הסטודנטים
לתואר שני מהחברה
הערבית ל12%-

גידול בייצוג הסטודנטים
לתואר שלישי מהחברה
הערבית ל7%-

המועצה להשכלה גבוהה פירטה את שלבי ההתארגנות הנדרשים לצורך השגת היעדים המוגדרים:
הגשת תכנית חומש לשנים תשע"ז – תשפ"ב להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה
הערבית (.)8

בביצוע

המשך תקצוב  2תכניות למתן מידע והכוון עבור צעירים מהחברה הערבית (.)8

בביצוע

המשך תקצוב תכנית להכוון תעסוקתי עבור בוגרי אקדמיה מהחברה הערבית (.)8

בביצוע

המשך תקצוב מלגת אירתקא עבור סטודנטים מהחברה הערבית (.)8

בביצוע

המשך תקצוב  4מסלולי מלגות הצטיינות עבור סטודנטים מהחברה הערבית (.)8

בביצוע

המשך תקצוב מעטפת תמיכה במכינה קדם אקדמאית עבור סטודנטים מהחברה
הערבית (.)8

בביצוע

המשך תקצוב  3תכניות לקליטה באקדמיה עבור סטודנטים מהחברה הערבית (.)8

בביצוע

המשך תקצוב תכנית מחקר עבור סטודנטים מהחברה הערבית (.)8

בביצוע

בכדי להבטיח את הצלחת היישום ,נדרש שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות:
מתן מידע והכוון בעיקר במסגרת הפעילות בתיכונים וביישובים
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אנשי קשר:
ארן זינר,
מרכז בכיר תחום תקצוב חברה קהילה ומכינות ות"ת,

aranz@che.org.il // 02-5094476
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יג' -רשות המים והביוב
במסגרת החלטת ממשלה מספר  922הוטל על רשות המים והביוב להתמודד עם שני אתגרים משמעותיים ביישובי
המיעוטים:
המשך תאגוד כלל הרשויות המקומיות החייבות בתאגוד על-פי החוק.
השלמת החיבור לביוב.

בכדי להצליח להתמודד עם אתגרים אלו ,ולהביא ליישום מיטבי של החלטת הממשלה ,הרשות הממשלתית למים וביוב
הגדירה את היעדים אותם היא מתכוונת להשיג עד שנת :2020

גידול אחוז החיבור
לביוב ל95%-

השלמת תאגוד הרשויות
המקומיות בתאגידים ושיפור
התשתיות בתאגידים

רשות הביוב והמים פירטה את שלבי ההתארגנות הנדרשים עבור היעדים המוגדרים:
תקצוב להשלמת תאגוד ב 6 -רשויות מקומיות :קלנסווה ,ג'סר אל-זרקא ,פורדיס,
דאליית אל כרמל ,עוספיא ,מעיליא (ס' 11ב')

2020

המשך מו"מ לצירוף  6הרשויות המקומיות האמורות לתאגיד מים וביוב (ס' 11ב')

2020

בקשה לתקצוב עבור צירוף המועצה האזורית בוסתן אל-מרג' לתאגיד קיים.
מ.א .אל בטוף החליטה שלא להצטרף לתאגיד (חוק התאגוד אינו חל על מועצה
אזורית) (ס' 11ב')

2018

המשך משא ומתן לצירוף המועצה האזורית האמורה לתאגיד זכאי קיים (ס' 11ב')

2020

העברת תקציב ממשרד האוצר לרשות המים להסדרת תשתיות מים ברשויות
מקומיות ממגזר הבדואים בצפון ,בסך של  30מיליון ש"ח (יישום החלטת ממשלה
מס' ( )1480ס' 11ב')

2017-2020

טייבה  -מענקי קר"מ ,השקעה וייצוב פיננסי בסך של  28מיליון ש"ח.
ניצול תקציב  3.4מיליון ש"ח (ס' 11ב')

2017-2020
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יישום החלטת ממשלה לעיריית טייבה מס 1298 .והמשך החלטה מס957 .
להסדרת תשתיות ביוב באמצעות תאגיד מי עירון (תאגיד פלגי השרון) ,נקבע סך של
 55מיליון ש"ח ב 100% -מענק .נכון למאי  2017תוקצבו  44.7מיליון ש"ח.
היתרה לתקצוב הינה  10.3מיליון ש"ח .תוקף ההחלטה דצמבר ( 2017ס' 11א')
ליישום החלטת הממשלה מס ,922 .בשנת  2016תוקצב סך כולל של כ101 -
מיליון ש"ח לתשתיות ביוב (במתווה מענקים המקובל במילת"ב למוא"זים בצפון
ולתאגידים זכאים) (ס' 11א') *
ליישום החלטת ממשלה בדואים דרום מס'  ,1877בשנת  2016תוקצב סך של
כ 68 -מיליון ש"ח ,מתקציב המילת"ב (ס' 11א') *
יישום החלטת ממשלה מס'  1480בדואים צפון ,נקבע לתשתיות ביוב סך של 90
מיליון ש"ח מתקציב המילת"ב .בשנת  2016תוקצבו כ 33 -מיליון ש"ח  ,יתרת
תקצוב הינה סך של  57מיליון ש"ח (ס' 11א') *
יישום החלטת ממשלה לדרוזים וצ'רקסים מס'  959ומס'  – 59בשנת 2016
תוקצבו כ 34 -מיליון ש"ח מתקציב המילת"ב (ס' 11א') *

2017

בוצע

12/2017

2017-2020

בוצע

בכדי להבטיח את הצלחת היישום ,נדרש שיתוף פעולה עם המשרדים האחרים והרשויות המקומיות:
משרד התחבורה ורשות המים והביוב
תכנון וביצוע בניה במסגרת ההסכמים האסטרטגיים וההשקעות הממוקדות (7ט').
פנייה למילת"ב לתיאום תשתיות ושילוב מערכות ביוב.

2017-2020

משרד השיכון ורמ"י
פנייה לממונה על התאגיד באמצעות תאגידי המים לאישור הסכמי פיתוח עם הגורם המפתח.

2017-2020

הרשויות המקומיות
הסרת הסתייגות להתאגדות (11ב').

12/2019

הצטרפות של המועצה האזורית בוסתן אל-מרג' לתאגיד זכאי קיים (11ב')

12/2018

הגשת בקשה לקבלת מענק להשתתפות בעלות ההשקעה במערכות ביוב (11א').

12/2019

(הבקשה מוגשת ע"י תאגיד המים והביוב)
הגשת בקשה לקבלת מענק בשיעור של  50%והלוואה על היתרה עבור הקמת מערכות ביוב לרשויות
מקומיות במועצות אזוריות (11א')
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אנשי קשר:
סמירה אבו רקיה,
מנהלת אגף תאגידים,

samiraa@water.gov.il // 03-7954346

תמי אורן,
מרכזת בכירה לליווי פרויקטים ,מנהלת הביוב,

Tami10@water.gov.il // 03-6369719
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יד' -רשות השירות הלאומי אזרחי
השירות הקהילתי פוגש את מתנדבי אוכלוסיית המיעוטים בשלב קריטי במסלול החיים ,לאחר הלימודים התיכוניים ולפני
ההחלטה האם להצטרף לשוק העבודה או למערכת ההשכלה הגבוהה .לכן ,החלטת ממשלה מספר  922הטילה על רשות
השירות הלאומי-אזרחי לקדם תחום זה בקרב אוכלוסיית המיעוטים .זאת ,בין השאר ,באמצעות קידום הצעת חוק ממשלתית
לשינוי שם השירות הקבוע כיום בחוק כך שיקרא "התנדבות קהילתית" עבור החברה הערבית.
בהתאם ,הגדירה הרשות את היעד הבא כמדד ההצלחה שלה ליישום תכנית החומש:

גידול במספר המתנדבים לשירות
לאומי אזרחי מקרב אוכלוסיית המיעוטים
עבור יעד זה ,פירטה הרשות את שלבי ההתארגנות אשר עליה להשלים בכדי להצליח:

הגשת הצעת חוק ממשלתית מתוקנת לשינוי שם השירות (13א').
גיבוש החלטה לעניין תמריצים לרשויות המקומיות
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אנשי קשר:
שר שלום ג'רבי,
מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי,

sj@ncs.gov.il // 02-5411501
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גופי המטה
להחלטת ממשלה מספר  922שותפים שני גופי מטה ממשלתיים אשר עבודתם הכרחית לצורך יישום מיטבי – הרשות
לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד לשוויון חברתי ואגף התקציבים במשרד האוצר .לשני גופים אלו אחריות רוחבית
ביחס ליישום ההחלטה והם פועלים אל מול כלל משרדי הממשלה השותפים לה.
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טו' -הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים
הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד לשוויון חברתי היא הגוף המרכז ומתכלל את החלטת הממשלה ומבצע
מעקב ובקרה על יישומה ,על מנת להבטיח יישומה המיטבי על ידי כלל משרדי הממשלה .לכן ,מדדי ההצלחה שלה ביחס
לתוכנית זו הינם:

מימוש אפקטיבי של
מלוא תקציבי
החלטה 922

מימוש היעדים שהוגדרו
בתכניות העבודה של
המשרדים השונים

הרשות הגדירה את שלבי ההתארגנות אשר עליה לבצע בכדי להצליח במדדי התוצאה שלה ,לממש את אשר מוטל
עליה בהחלטה ,וכך לסייע הן לרשויות המקומיות והן למשרדי הממשלה ביישום מיטבי של החלטת הממשלה:

חשיפת מתווה תכנית החומש לרשויות מקומיות.

בוצע

הפצת מדריך יישום המתייחס לשלבי ההתארגנות וליעדיהם של המשרדים השותל
פים להחלטת הממשלה.

2017

קידום מאגר יועצים לרשויות ליישום החלטה .922

2017

פתיחת אתר אינטרנט להחלטת ממשלה מספר  922להנגשה של כלל המידע
הרלוונטי ליישום החלטת הממשלה ולהתייעצות.

בוצע

יצירת שיתופי פעולה עם המגזר השלישי לצורך סיוע ביישום החלטה 922

מבוצע בשוטף

הסברה לרשויות המקומיות באמצעות ניוזלטר ,הנגשת קולות קוראים

בביצוע שוטף

כינוס ועדת היגוי בין משרדית (16ב').

בביצוע

גיבוש פורמט למעקב אחר יישום משרדי הממשלה (19א').
הליך מכרזי לחברת מעקב ובקרה (19א').
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אנשי קשר:
איימן סייף,
מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים,

aimand@mse.gov.il // 072-3909508

איריס פרנקל-כהן,
ראש תחום אסטרטגית תכנון ופיתוח,

irisf@mse.gov.il // 072-3909505

רועי אסף,
ראש אגף חברתי,

roia@mse.gov.il // 050-2176816

אמיר וייס,
ראש אגף מדיניות ממשלתית,

amirw@mse.gov.il // 050-6286642

סלימה מוסטפא-סלימן,
מנהלת תחום פיתוח אזורי,

SalimaM@mse.gov.il // 050-2176928

סמי להיאני,
ראש אגף פיתוח כלכלי,

samil@mse.gov.il // 050-6214194
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טז' -אגף התקציבים ,משרד האוצר
אגף התקציבים במשרד האוצר הוא שותף מרכזי להחלטת הממשלה ,המקצה משאבים ניכרים בתחומים השונים וכוללת
שינוי משמעותי במנגנוני ההקצאה של תקציבי מדינה .משרד האוצר הוא גם הגורם המרכזי עליו נסמכים כלל משרדי
הממשלה לצורך תקצוב פעילותם הנגזרת מהחלטת הממשלה.

להלן מדדי ההתארגנות של משרדי ממשלה אחרים בהם נדרש הסיוע ושיתוף הפעולה של משרד האוצר בכדי להבטיח
יישום:

משרד
הפנים

משרד
החינוך

העברה תקציבית של מענק הפיתוח (15ג').

בוצע

העברת תקציבית של המענק השוטף (15ד').

בוצע

הרשאה תקציבית להערכות לחירום (15ו').

בוצע

אישור תקציב עבור יישום התכנית לשיפור איכות ההוראה בסך של  55מלש"ח לשנת 2016

בוצע

ולשנת 1(2017א').
אישור תקציב עבור יישום התכנית לשיפור הישגי התלמידים לשנת 1( 2016/17ב').

בוצע

אישור תקציב בהרשאה להתחייב עבור תכנית מערכתית לחינוך הבלתי-פורמלי בסך של 130

בוצע

מלש"ח בשנת 1( 2016ד').
משרד
התחבורה

אישור בקשה תקציבית לצורך תוספת שירותי תחבורה ציבורית בסך של  100מלש"ח בשנה (2א').
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משרד
השיכון

אישור בקשה תקציבית לשלב א' בהסכמים האסטרטגים בסך של  42.4מלש"ח לשנה (7ט'.)3

12/2017

אישור בקשה תקציבית לשלב ב' בהסכמים האסטרטגים בסך של  48.7מלש"ח בשנה (7ט'.)3

12/2018

אישור בקשה תקציבית לשלב ג' בהסכמים האסטרטגים בסך של  35מלש"ח בשנה (7ט'.)3

12/2019

אישור בקשה לתקצוב לצורך תגבור המעטפת המשרד הבינוי והשיכון המתמחה באוכלוסיית
המיעוטים בסך של  2.7מלש"ח (7יב')12
תקצוב הקמת מוסדות ציבור במרקם חדש בסך של  40מלש"ח בשנת 7( 2016א' 7 +ז').

12/2016

בוצע

אישור בקשה תקציבית עבור מוסדות ציבור במרקם ותיק בסך של  152מלש"ח בשנת 7( 2016ז').

משרד
המשפטים

אישור בקשה לתקצוב לקידום תכנית יחידת הרישום במשרד המשפטים ומפ"י לביצוע הסדר
ביישובי המיעוטים בסך של  5מלש"ח (7יב'.)5

משרד
התרבות
והספורט

רשות
המים
והביוב

בוצע

אישור תקנה תקציבית למבחן תמיכה לבניית מגרשי כדורגל בסך של  47מלש"ח לשנה (12א').

בוצע

אישור תקציב לצורך השלמת תאגוד  4רשויות מקומיות (טייבה ,קלנסווה ,ג'סר אל-

בוצע

זרקא ,פורדיס) (11ב').
אישור תקציב לצורך צירוף מועצה אזורית לתאגיד זכאי קיים (11ב').

בטחון
פנים

אישור בקשה תקציבית בסך של  100מלש"ח עבור פעילות לחיזוק הביטחון האישי ,כולל הקמת
תחנות משטרה וגיוס שוטרים (.)5
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אנשי קשר:
אמיר לוי,
ראש אגף תקציבים,

// 02-5317300

אורי שיינין,
רכז תעסוקה ,אגף התקציבים,

orishe@mof.gov.il // 02-5317386

56

מדריך היישום -החלטת ממשלה 922

הרשות המקומית
החלטת הממשלה נועדה לקדם את הפיתוח הכלכלי בחברה הערבית .חלק משמעותי מהפיתוח הכלכלי ייעשה באמצעות
יישובי המיעוטים .חלק מסעיפי החלטת ממשלה מספר  922מתייחסים באופן ישיר לרשות המקומית ואחרים מתייחסים
אליה בעקיפין .בכדי להבטיח יישום מיטבי ,נדרש שיתוף פעולה מצד הרשות המקומית ופעילות יזומה מצידה .בפרק זה
ירוכזו שלבי ההתארגנות המשרדיים בהם נדרש שיתוף הפעולה של הרשות המקומית בכדי להבטיח יישום מיטבי:

משרד
אחראי
משרד
הפנים

שלבי ההתארגנות שצריכות לבצע הרשויות המקומיות

הגשת התוכנית הרשותית לאישור על ידי המחוז והמטה ,לצורך פתיחת
התחייבויות למענקי פיתוח (15ג').
בקרה על ידי משרד הפנים על ביצוע הפרויקטים בשטח ,לצורך העברת כספי
מענקי הפיתוח בהתאם לנוהל (15ג').
שליחת הדו"חות המבוקרים של הרשות לצורך שינוי נוסחת המענק המותנה
(15ה').

משרד
החינוך

הגשת מועמדות לקול קורא למכינת קיץ במתמטיקה (תגבור תלמידים בסוף כיתה
ט') (1ב').

מבוצע
2017-2019
בוצע

בוצע

הגשת תכנית להקמת מרכזי למידה בית-ספרי למתמטיקה (1ב').

בוצע

הגשת תכנית מתמטיקה בית ספרית לתלמידי כיתות ט' (1ב').

בוצע

הגשת מועמדות לקול קורא לתכנית חינוך בלתי פורמלי.

בוצע
בתהליך

מינוי רכז יחידת נוער לחינוך בלתי פורמלי.
משרד
התחבורה

מועד להשלמת השלב
על ידי המשרד האחראי

הגשת צבר תכנוני רשותי (2ג').

בוצע

57

מדריך היישום -החלטת ממשלה 922

משרד
אחראי

שלבי ההתארגנות שצריכות לבצע הרשויות המקומיות

משרד
הבינוי
והשיכון

חתימה על הסכם אסטרטגי (7ט'.)3

בוצע
(למעט  2רשויות)

מיפוי מוסדות ציבור ביישוב לקראת חתימה על הסכם אסטרטגי (7ט'.)3

מינהל
התכנון

הגשת מועמדות להשתתפות בקורסים להכשרת מתכננים ובעלי תפקידים ברשויות
המקומיות (7יב'7 + 3יב'.)4
הגשת תכנית לפיצול ועדות מרחביות והקמת ועדות מקומיות ומרחביות (7יב'.)1

משרד
התרבות
והספורט

רשות
המים
והביוב

מועד להשלמת השלב
על ידי המשרד האחראי

בוצע

בוצע
בתהליך

הגשת בקשת תמיכה לבניית מגרשי "שחבק" (12א').

בביצוע

הגשת בקשת תמיכה לבניית אולמות (12א').

בביצוע

הגשת בקשת תמיכה לבניית מגרשי כדורגל (12א').

בביצוע

הסרת הסתייגות להתאגדות (11ב').

12/2019

הצטרפות של המועצה האזורית ובוסתן אל-מרג' לתאגיד זכאי קיים (11ב').

12/2019

הגשת בקשה לקבלת מענק להשתתפות בעלות ההשקעה במערכות ביוב (11א').

12/2019

הגשת בקשה לקבלת מענק לשיפור תשתית המים והביוב (תאגידים זכאים),
ולייצוב המצב הפיננסי בתאגידים הזכאים (11ב').
הגשת בקשה לקבלת מענק בשיעור של  50%והלוואה על היתרה עבור הקמת
מערות ביוב (11א').
משרד
העבודה
והרווחה

משרד
הכלכלה
והתעשייה

בוצע

אישור בקשה תקציבית להפעלת מרכזי הכוון בסך של  200מלש"ח (4ג'.)2

בוצע

בחינת הקמת והפעלת  2מרכזי הכוון חדשים נוספים ותקצובם בהתאם.

בוצע

הגשת מועמדות למענק במסגרת הוראת מנכ"ל "כסף חכם" (3ה').

בוצע

השתתפות במפגשי שולחן עגול והרצאות בנושא מימוש הוראת "כסף חכם"
(3ה').

המשרד
לביטחון
פנים

בוצע

הגשת תכנית להקמת תחנת משטרה חדשה (.)5
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אנשי קשר:
מאזן גנאים,
יו"ר ועד ראשי הרשויות וראש עיריית סח'נין,

suhair@sakhnin.muni.il // 04-6788800

אדגר דכואר,
ראש מועצת פסוטה,

Edgar.dakwar@gmail.com // 04-9871040

מודר יונס,
ראש מועצת ערערה-עארה,

Dewan.loco.arara@gmail.com // 04-6351846

פואד עוואד,
ראש מועצת מזרעה,

Fuadaw@gmail.com // 04-9820104

עלאא ג'נטוס,
יועץ ועד ראשי הרשויות,

cpa.alaa@gmail.com // 054-3033337
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הרשויות המקומיות נשוא החלטה 922
יישובי המיעוטים – כל הרשויות שיש בהם למעלה מ –  80%מיעוטים ,ובהן הרשויות הערביות ,הרשויות הבדואיות בצפון,
הרשויות הבדואיות בדרום והישובים הדרוזים והצ'רקסים (לרבות יישובי הדרוזים בגולן).
יישובי התכנית המורחבת – יישובי המיעוטים למעט יישובים דרוזים
יישובי התכנית – יישובי המיעוטים למעט ישובים דרוזים ובדואים בדרום
רשויות מצטיינות לפי סעיף (15א) להחלטה – מסומנות בכוכבית *
רשויות ערביות:
רשות

טלפון

ראש הרשות

 1אכסאל

עבד אלסלאם דראושה

04-6554339

 2אום אלפחם

ח'אלד חמדאן

04-6312765

 3בסמה

ראאד כבהא

04-6257701

 4ג'סר אלזרקא

מוראד עמאש

04-6329100

 5ג'ש

אליאס אליאס

04-6989107

 6ג'דיידה מכר

מוחמד שאמי

04-9962933

 7דיר חנא

סמיר חסין

04-6782039

 8זמר

דיאב ג'אנם

09-8743302

 9טירה

מאמון עבד אלחי

09-7938792

 10טמרה*

ד .סוהיל דיאב

04-9946526

 11מעלי עירון

מוסטפא אג'באריה

04-6409034

 12טורעאן*

עמאד דחלה

04-6414000

 13יפיע

עמראן כנאנה

04-6557555

 14כפר קאסם*

עאדל בדיר

03-9370548

 15כוכב אבו אלהיג'א

זאהר סאלח

04-9998624

04-6314534

04-6980619

04-9946627

04-6557544
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רשות

טלפון

ראש הרשות

 16כפר ברא

מחמוד עאסי

03-9382018

 17כפר יאסיף

עווני תומא

04-9966130

 18כפר קרע

חסן עתאמנה

04-9961801
04-6353173
04-6356730

כפר קרע
 19כפר כנא*

מג'אהד עוואוודה

 20כאבול

סאלח ריאן

04-8458101

 21מעליא

חאתם עראף

04-9975333

 22מזרעה

פואד עווד

04-9820104

 23משהד

מוחמד חסן

04-6519092

 24נצרת*

עלי סלאם

04-6459213

 25נחף

עומר אסמאעיל

04-9987140

 26סח'נין*

מאזן ג'נאיים

04-6788800

 27אעבלין*

מאמון שיח' אחמד

04-9866594

 28עיילבון

ג'רייס מטר

04-6782123

 29עילוט

אבראהים אבו ראס

04-6565115

 30ערערה עארה

מודר יונס

04-6351846

 31עין מאהל

וליד אבו ליל

04-6414005

 32עראבה*

עלי עאסלה

04-8789666

 33פסוטה

אדגאר דכואר

04-9871040

 34פורידיס

אחמד בריה

 35קלנסווה

עבד אלבאסט סלאמה

09-8780388

 36ריינה

ח'אלד טאטור

04-6563036

 37בענה

עבאס תיתי

04-9129505

 38דיר אלאסד*

אחמד דבאח

04-9886655

 39מג'ד אלכרום*

סלים סליבי

04-9883750

 40שעב

פיסל שחיבר

04-9883439

04-6517741
04-6516311

04-9870304
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ראש הרשות

טלפון

 41שפרעם

אמין ענבתאני

04-9059100

 42באקה אל גרביה*

מורסי אבו מוך

04-6286502

 43דבוריה

זוהיר יוספייה

04-6702243

 44כפר מנדא*

טאהו טאהא

04-9507507

 45אבו ג'וש

עיסא ג'בר

02-5332895

 46ג'ת *

עו"ד מוחמד ותד

04-6382776

 47טייבה

שועאע מנסור

 48מ"א בוסתן אלמרג'

אחמד זועבי

 49ג'לג'וליה

פאיק עודה

 50ע'ג'ר

אחמד פתאלי

רשות

04-6951213

רשויות בדואיות בצפון:
ראש הרשות

טלפון

 1ביר אלמכסור*

מוחמד ג'דיר

04-9058900

 2בסמת טבעון

מוניר זבידאת

04-9832403

 3זראזיר

עאטף ג'ריפאת

04-6416100

 4בעינה נג'ידאת

סאלח סלימאן

04-6730522

 5כעבייה טבאש

זידאן כעבייה

04-9536131

 6שיבלי אום אלג'נם

נעים שיבלי

04-6765644

 7טובא זנגריה

חסן הייב

04-9008500

 8מוא"ז אלבטוף

ד .יאסר עומר

04-6518855

רשות
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רשויות יהודיות שיש בהן ישובים ערבים:
רשות

טלפון

ראש הרשות

 1משגב

רון שני

04-9902312

 2עמק יזרעאל

אייל בצר

04-6520001

 3זבולון

דב ישורון

04-8478154

 4מטה אשר

יורם ישראלי

04-9879416

 5מנשה

אילן שדה

04-6177301

 6גלבוע

עובד נור

04-6533200

 7חוף כרמל

כרמל סלע

04-8136220

 8מטה יהודה

משה דדון

02-9958600

רשויות בדואיות בדרום:
רשות

טלפון

ראש הרשות

 1רהט*

טלאל קרינאוי

08-9914805

 2חורה*

ד"ר מוחמד נבארי

08-6512086

 3כסייפה

סאלם אבו רביעה

08-6591300

 4לקייה

סאלם אבו עאיש

08-6512360

 5ערערה בנגב

נאיף אבו-עראר

08-9958146

 6שגב שלום

עאמר אבו מעמר

08-6272132

 7תל שבע

טומאן אבו רקייק

08-6293901

 8מוא"ז אלקסום

ד" איציק תומר

08-6796120

 9מוא"ז נווה מדבר

רחמים יונה

08-6202555
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כלים המיועדים לאוכלוסיית המיעוטים
או חלק ממנה
החלטת ממשלה  922כוללת כלים אשר משרדי הממשלה השונים מעמידים לרשות גורמים שונים באוכלוסיית המיעוטים
כגון תלמידים ,יזמים ,עסקים וסטודנטים .בכדי להבטיח יישום מיטבי חשובה הנגשת כלים אלו לקהלי היעד שלהם .בפרק
זה ירוכזו הכלים אשר מעמידים המשרדים ,והאופן בו קהלי היעד צריכים לממשם:

משרד אחראי

קהל יעד

משרד הכלכלה

בעלי עסקים מכלל האוכלוסייה

כיצד ניתן לממש?
הקצאה במסלול  4.17-הגשת בקשה לקבלת סבסוד עבור העסקת
עובדים מהאוכלוסייה הערבית (3ג').

והתעשייה

תעשיינים ,יזמים ,בעלי
מפעלים

יש לפנות למנהל אזורי תעשייה בבקשה לקבלת סבסוד .יש לפנות
לרשויות המקומיות בבקשה לקבל תקציבי שיווק ופיתוח

שימוש בשירותי הסיוע ליזמים ועסקים הניתנים בסניפי המעוף

יזמים ועסקים קטנים ובינוניים
מאוכלוסיית המיעוטים

הפרוסים ברחבי הארץ (3ד') .שימוש במרכזי העסקים.

יצואנים מאוכלוסיית המיעוטים

הגשת בקשות לקרנות המימון שנפתחו במסגרת תכנית
"כסף חכם" (3ה').
השתתפות בהרצאות ובמפגשים בנושא מימוש הוראת
"כסף חכם" (3ה').

המועצה
להשכלה גבוהה

סטודנטים מאוכלוסיית
המיעוטים

השתתפות בתכניות למתן מידע והכוון עבור סטודנטים (.)8

בוגרי אקדמיה מאוכלוסיית
המיעוטים

השתתפות בתכנית להכוון תעסוקתי עבור בוגרי אקדמיה (.)8

סטודנטים מאוכלוסיית
המיעוטים

הגשת מועמדות למלגת אירתקא (.)8
הגשת מועמדות למלגות הצטיינות(.)8
השתתפות במכינה קדם אקדמאית (.)8
השתתפות ב 3-תכניות לקליטה באקדמיה (.)8
הגשת מועמדות למימון תכנית מחקר (.)8
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משרד אחראי
משרד

קהל יעד
בעלי קרקעות פרטיים

כיצד ניתן לממש?
הגשת בקשת תקצוב לקידום יחידת רישום מקרקעין ומכרז מיפוי
ישראל לביצוע הסדר מקרקעים בישובי המיעוטים בסך של  5מלש"ח

המשפטים

( 7י"ב.)5
בעלי קרקעות פרטיים

הגשת בקשות לרישום קרקעות על שם בעליהם ביישובי המיעוטים
לשם הסדרתן.

משרד האוצר

זכאים למענק הכנסה

הגשת בקשה למענק עבודה.

ורשות המיסים
רשות שירות
לאומי אזרחי

בני  18-20מאוכלוסיית
המיעוטים

הגשת מועמדות להשתתפות בשירות לאומי
אזרחי.
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