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ם דרו ז  מחו

ברכת מנכ"ל משרד הפנים, מר יאיר הירש

בשנים האחרונות ממשלת ישראל מקדמת תכניות פיתוח רבות להעצמת 
הרשויות  כי  הבנה  מתוך  זאת  בנגב,  הבדואיות  המקומיות  הרשויות 
המקומיות הן אלו שיכולות לחולל שינוי ברווחת התושבים בצורה הטובה 

ביותר. 

תכנית   :2397 מס'  הממשלה  החלטת  התקבלה   12.02.2017 ביום 
 2021-2017 לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 
החלטת הממשלה התקבלה בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה, הרשויות הבדואיות בנגב ומובלת על 

ידי משרד הפנים.  

במסגרת החלטת הממשלה נקבע היקף השקעות של 3.2 מיליארד ₪ ברשויות המקומיות הבדואיות 
ששימשו בין היתר להקמת מפעלים כלכליים וחברתיים אשר חלקן מפורטים בחוברת זו.

תכליתם של המיזמים הללו היא שיפור השירות לתושב והגברת המשילות ברשות המקומית הבדואית. 
זאת בכדי לאפשר לרשויות להוביל מדיניות ברמה המקומית ולממש את יכולתם עבור תושביהם. בנוסף, 
אנו עדים למהפכה בשירותים לתושבים שבמסגרתם מתרגל התושב ליותר שירותים שבעבר נראו כיעד 

רחוק וכיום הם חלק מהשגרה. 

תכנית זו לא הייתה מצליחה ללא ההובלה של הצוות המקצועי במשרד הפנים ובייחוד מחוז הדרום, ועל 
כך הערכתי הרבה. התוכנית התקדמה חרף הקשיים והאתגרים הרבים שהופיעו במהלך הדרך. 

ויעשה מאמצים לרווחתם של התושבים בחברה הבדואית  אני מבקש להודות לכל מי שעשה, עושה 
בנגב ולביסוס היכולות של הרשויות המקומיות. אני סמוך ובטוח כי יחד, במאמץ משותף נוכל להמשיך 

ולהביא לקידום הרשויות הבדואיות בנגב והחברה הבדואית בנגב בכללה. 

בברכה, 
יאיר הירש

ת
ברכו
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ם דרו ז  מחו

ברכת מנכ"לית משרד הרווחה, הגב' סיגל מורן 

בראשית השנה העברנו בממשלה החלטה היסטורית לפיתוח החברה 
נושאים  ובמגוון  שקלים  מיליארד   5.2 של  בהיקף  בנגב,  הבדואית 

שחשובים לכל אחד ואחת מתושבי הנגב הבדואים. 
 

וכתושבת הנגב אני מאמינה גדולה  כמי שבאה מתוך השלטון המקומי 
העמדת  לכן  המקומיות.  והרשויות  הממשלה  של  משותפת  בפעולה 
ושיתופן  שילובן  מזה  וכחלק  העשייה,  במרכז  הבדואיות  הרשויות 
הממשלה  להחלטת  ההכנות  במהלך  עליו  שהקפדנו  מרכזי  עיקרון  הם  והיישום  התכנון  בתהליכי 

ובכוונתנו להמשיך ולהקפיד עליו עם כלל משרדי הממשלה במהלך תכנית החומש. 

בהקשר זה יש לציין לטובה את משרד הפנים שהוביל את התפיסה הזו גם בהחלטה 2397 יחד עם 
יש לברך. החוברת שלפנינו מראה את  כך  ועל  מן,  יריב  האגף לפיתוח כלכלי-חברתי, אז בהובלת 
ההצלחות שהביא שיתוף הפעולה הזה, ואני מקווה ובטוחה שהמשך העבודה  יביא לעוד ועוד הצלחות 

כאלו שנוכל להתגאות בהן ממש בקרוב. 

טובים  לחיים  המפתח  היא  המקומיות  הרשויות  בהובלת  בנגב  הבדואית  החברה  של  התחזקותה 
ובטוחים לכלל תושבי הנגב. מאחלת הרבה הצלחה ביישום תכנית החומש החדשה ובמימוש ומיצוי 

התכנית הנוכחית. 

בברכה, 
סיגל מורן

ת
כו

בר
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ברכת מנהל האגף לפיתוח כלכלי-חברתי בחברה הבדואית בנגב, מר ליאור כלפה 

התכנית להעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב, הביאה לקפיצת 
מדרגה בפעילות משרד הפנים עם הרשויות הבדואיות ובפעילותן של 
החלטה  של  הכותרת  גולת  היא  התכנית  עצמן.  הבדואיות  הרשויות 
2397 הכוללת השקעות בהיקף 3 מיליארד ש"ח אשר החלה לראשונה 
לחזק  שבכוונתנו  מגמה  הבדואית,  בחברה  המקומי  בשלטון  להשקיע 

בהחלטת הממשלה 1279.

ולטובת  הרשויות  מנגנוני  לחיזוק  וחדשניים  משמעותיים  פרויקטים  ומופעלים  הופעלו  התכנית  מכוח 
השירות לתושביהן. צוותי הרשויות ראויים לכל שבח על העשייה האינטנסיבית ופורצת הדרך בתחומים 

השונים.

אבן היסוד להצלחת החלטת הממשלה כולה ותכנית זו בפרט היא שיתוף הפעולה בין הרשויות ובין 
משרדי הממשלה. בהיבט זה אנו מברכים על התהליכים שקיים משרד הפנים בשיתוף הרשויות ועל 
הקשרים שהתחזקו בעקבות העבודה המשותפת על יישום החלטת הממשלה –חובתנו, עובדי הרשויות 

ואנשי הממשלה כאחד, לשמור על שיתוף פעולה זה ולהעמיק אותו. 

וההיכרות עם השטח  והתחושה שהידע  והמקומי  בין השלטון המרכזי  מתוך אמונה בחשיבות הקשר 
מצויה דווקא ברשויות, קיימנו לקראת ההחלטה וביתר שאת לאחר אישורה, היוועצות עם ראשי הרשויות 

וצוותיהם.

הטובה  העבודה  את  נמשיך  אנו   .2397 יישום  את  שהוביל  האגף  וצוות  מן  ליריב  להודות  המקום  זה 
שנעשתה ונבנה את הקומה הבאה בחיזוק הקשר עם הרשויות ובשיפור השירותים והמענים לחברה 

הבדואית בכלל.

בברכה,
ליאור כלפה

ת
ברכו
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ברכת ממונה מחוז הדרום, הגב' לילי פיינטוך 

התכנית להעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב פועלת בהובלת 
חברתי-כלכלי  לפיתוח  והאגף  הפיתוח  מנהל  בשיתוף  דרום,  מחוז 
בחברה הבדואית )משרד הרווחה( מכוחה של החלטת ממשלה 2397 . 
לפני חמש שנים יצאנו למשימה ייחודית שתכליתה צמצום הפערים בין 

החברה הבדואית בנגב לבין החברה בישראל. 

כחלק מהתכנית להעצמת הרשויות פועלים פרויקטים מגוונים משיפוץ 
חיזוק המשילות  לטובת  עירוני  ושיטור  עירונים  מוקדים  הישוב, הקמת  נראות  לטובת  וכבישים  מבנים 

המקומית והצבת פאנלים סולאריים המגדילים את ההכנסות העצמיות עבור שיפור השירות לתושב.

 במהלך חמשת השנים האחרונות מובילות הרשויות בשיתוף פעולה עם המחוז,  את החלטת הממשלה 
לצידם  אך  שונים,  באתגרים  מלווה  ההחלטה  יישום  תושביהם.  של  חייהם  במציאות  לשינוי  ומביאות 
עומדת האיתנות והאמונה שיש לפעול למען עתיד טוב יותר עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב. החוברת 

שלפניכם מרכזת נתונים ופרויקטים מוצלחים המתקיימים ברשויות התכנית ומשנות מציאות בשטח. 

ברצוני להודות לשותפינו השונים מהרשויות, משרדי הממשלה, תודה מיוחדת לצוות המחוז בהובלתה 
של ספיר חכמון - וחניש  ובעזרת הסטודנטית עמית גליה, שמנהלת באופן מקצועי את מימוש ההחלטה 

תוך ביצוע תהליכי הערכה ומדידה מוקפדים, בעזרת חברת הבקרה ויעוץ כלכלי צמוד.  

בחיזוק  נמשיך  זו  בהחלטה   .1279 ממשלה  בהחלטת  הבאה  החומש  לתכנית  קדימה  הפנים  עם  אנו 
נביא  יחדיו  והשירות לתושב. לפנינו אתגרים רבים,  הרשות כארגון, בחיזוק המשילות, בפיתוח כלכלי 

לשגשוג ופריחה של החברה הבדואית והדרום כולו. 

בברכה,
לילי פיינטוך

 

ת
כו

בר
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ברכת מנהלת התכנית להעצמת הרשויות הבדואיות, הגב' ספיר חכמון- וחניש 

אין ספק שעבורי זה רגע מרגש מאוד. סיכום של תקופה רוויה בכל כך 
ביטוי במאות פרויקטים  לידי  והתפתחות שבאה  הרבה עשייה, צמיחה 
שמשנים את חיי היומיום של האוכלוסייה הבדואית בנגב. הקמת מוקדים 
עירוניים, חיזוק מערכי פינוי הפסולת, פריסת WIFI במרחב הציבורי, 
הקמת מבני ציבור ושצ"פים, ניהול פרויקטים להגדלת הכנסות והגברת 
הבדואיות  ברשויות  שהתחוללה  מהעשייה  קטן  חלק  הם  המשילות 
היבט  בכל  כמעט  ביטוי  לידי  שבאה  עשייה  האחרונות.  השנים  בחמש 

בחיי היומיום.

התכנית להעצמת הרשויות הבדואיות בנגב מתוקף החלטת ממשלה 2397 היא בשורה של ממש עבור 
הרשויות הבדואיות והאוכלוסייה הבדואית בנגב אך היא גם סמל לעידן חדש במערכת היחסים שבין 
זו  היא  משמעותיים  שינויים  לחולל  ניתן  בשותפות  רק  כי  ההבנה  הבדואיות.  והרשויות  הפנים  משרד 

שסייעה לכל כך הרבה פרויקטים להתממש ולכל כך הרבה חלומות להתגשם.

האתגרים עוד רבים ומורכבים ולא מעט עבודה לפנינו. במסגרת החלטת ממשלה 1297 נפעל להמשך 
חיזוק והעצמת הרשויות. עתה שיש בידנו כלים משותפים אין לי ספק כי יחד נוכל להתמודד בצורה 
ולייצר המשכיות לפעולות והתהליכים הטובים אותם הטמענו  שורשית ועמוקה עם הקשיים שלפנינו 

במסגרת החלטת ממשלה 2397.

בברכה,
ספיר חכמון - וחניש

ת
ברכו
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פורום גזברי הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב

כידוע לכם, התכנית הממשלתית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב - המוכרת גם 
כ'החלטה 2397' - נמצאת בימים אלה לקראת תומה.

כגזברי הרשויות המקומיות הבדואיות מילאנו תפקיד מוביל ביישום התכנית, בדגש על מימוש התקציבים 
שהועברו באמצעות משרד הפנים. תכנית החומש חייבה אותנו להתמודד עם אתגרים ויעדים  מגוונים, 
לדבר בשפה חדשה של פיתוח כלכלי וחיזוק ההון האנושי, ולחתור באופן מתמיד לשיפור המצב הקיים 

ברשויות שלנו .
ובין  וחיזוק שיתופי הפעולה בין משרדי הממשלה  הפעילות המשותפת תרמה להעלאת רמת האמון 

הרשויות המקומיות, הגם שנותרה בפנינו דרך ארוכה בתחום זה.
שלנו   הרשויות  של  יכולותיהן  העצמת  היה  הגזברים,  בעיננו  ההחלטה,  של  המרכזים  ההישגים  אחד 
ושיפור השירותים שהן מעניקות לתושבים. פעולות מגוונות בהן שיפור בנראות היישובים, הקמת מוקדים 
רשותיים, פיתוח והטמעת שגרות עבודה חדשות, שיפור האיתנות הפיננסית וביצוע פרויקטים כלכליים 

להרחבת המסחר והתעסוקה. 
עשינו כברת דרך משותפת וחשובה, אך האתגר להעצמת הרשויות  ושיפור איכות החיים של התושבים 
ואלו שיהיו בקרוב,  כי ההשקעות שהיו בישובים הבדואים,  הבדואים בנגב. עודנו לפנינו. אנו מאמינים 

יתרמו ליישובנו ולרווחת כלל תושבי הדרום.
בכדי להבטיח את הצלחת התכנית הבאה וכחלק מהתובנות שהפקנו מיישום החלטה 2397, אנו רואים  
חשוב  המקומיות.  הרשויות  ובין  הממשלה  משרדי  בין  והאמון  הפעולה  שיתוף  בחיזוק  רבה  חשיבות 
להמשיך ולהעמיק את המעורבות של הרשויות המקומיות בגיבוש התכנית ובביצועה, לאפשר גמישות 

היכן שנדרש ולצמצם מנגנוני בקרה עודפים וייחודיים.
ברצוננו להודות לכל העושים והעושות במלאכה במשרדי הממשלה בכלל ובמשרד הפנים בפרט על 

השותפות בייזום וביצוע ההחלטה.

בברכה,
פורום גזברי הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב 

ת
כו

בר



| 10 || 11 |

ם דרו ז  מחו

רקע וחזון התכנית

החלטת ממשלה מס' 2397 מיום 12.02.2017, עוסקת בצמצום פערים בין החברה הבדואית בנגב לבין 
כלל החברה בישראל ומטרתה פיתוח הכלכלה והחברה הבדואית. 

החברתיים,  והשירותים  החינוך  בתחומי  שהושקעו  שקלים  מיליארד   3 במעל  תוקצבה  ההחלטה 
התעסוקה, התשתיות ופיתוח השלטון המקומי, במהלך תקופת החומש 2017 – 2021.  

הוא  המקומי  חיזוק השלטון  כי  התפישה  מתוך  הממשלה,  החלטת  "לב"  הינו  המקומי  תחום השלטון 
מפתח לחיזוק האוכלוסייה הבדואית בנגב כולה. בתוך כך, הטילה החלטת הממשלה על משרד הפנים 

להוציא לפועל תכנית חומש להעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב.
משרד  הפנים,  ממשרד  משרדי  בין  צוות  שותפים  בה  המקומי  השלטון  לתחום  היגוי  ועדת  הוקמה 
החקלאות, משרד הרווחה, משרד לביטחון פנים והמשרד להגנת הסביבה. בנוסף חברים בצוות נציגי 

הרשויות ונציגי ציבור שונים. 

עקרונות מנחים שהובילו את ביצוע התכנית |

הענקת אוטונומיה לרשויות כגורם המרכזי האחראי על בחירת הפרוייקטים וביצועם

חיזוק וביסוס יחסי האמון בין משרד הפנים לרשויות הבדואיות. 

ביסוס הקשרים בין התושבים לרשות המקומית והגברת מעורבות התושבים בסביבתם

הקפדה על מדדי תוצאה ותהליכי בקרה מבוססי נתונים

הגדלת משאבי הרשויות בכדי לאפשר פעולות מוניציפליות ותחזוקה שוטפת

חיזוק יכולת הביצוע ברשויות באמצעות פרוייקטורים מנוסים אותם מעסיקה הרשות

התכנית הותנעה בספטמבר 2017. הרשויות הניעו פרויקטים לביצוע מתוך תקציב כל רשות במסגרת 
היעדים. 

הכלכלי  לפיתוח  התורמים  הבדואיות,  המקומיות  הרשויות  של  נבחרים  פרויקטים  מציג  זה  גיליון 
והחברתי של הרשויות המקומיות ותושביהם.

ת
תוכני

רקע וחזון ה
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חלוקת המשאבים הכספיים

ציר כלכלי

תמרוץ לרשויות

ציר אשכולות 

ופעולות אזוריות

פרוייקטים 
ברשויות  

ציר פיתוח ההון 
האנושי

בקרה, יעוץ 
ותפעול

* כל הסכומים במליוני ש"ח

כלל ההחלטה

התכנית להעצמת הרשויות

3,100
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ציר פיתוח ההון האנושי

התכנית הארגונית במסגרת החלטת ממשלה 2397 שמה לה למטרה לסייע לרשויות המקומיות לבנות 
תשתיות ארגוניות וניהוליות ברמה גבוהה, הנשענות על מנהלים איכותיים וצוות עובדים מחויב. תשתיות 

אנושיות אלו, יאפשרו להן לקדם מערך שירותים מקיף ואיכותי ולהוביל לשגשוג לאורך זמן. 
ההשקעה הרבה בציר זה, מבוססת על ההבנה כי ליבת העשייה ברשות נשענת על ההון האנושי המניע 

אותה. 
הרשויות מובילות תהליכי פיתוח, הכוללים ביסוס תשתיות ארגוניות, פיתוח האסטרטגיות המערכתיות 

וחיזוק המבנה הארגוני במטרה להגיע לאפקטיביות מקסימלית.
על אף אחוז מימוש נמוך יחסית בתכנית, ניכר כי התקיימו שינויים ארגוניים משמעותיים ברשויות השונות. 

להלן ההישגים הבולטים בתכנית: 

בעיריית רהט התמנה מנכ"ל חדש והוקמה רשות חניה בחברה הכלכלית. בנוסף גויסו מנהל 
אגף שפ"ע ומנהל תיאום ובקרה. פעולות אלו הביאו לחיזוק המסוגלות הרשותית והגדילו את 

הכנסותיה.

במ.מ חורה לאחר יציאת המזכיר לפרישה, נקלט מנכ"ל אשר משמש כמנהל למנהלים. שינוי 
ארגוני זה מוביל לפיתוח אסטרטגיה רשותית ובניית תכניות עבודה לטווח הארוך. כחלק מתכנית 

העבודה, הרשות הגדירה את תחום השפ"ע במיקוד האסטרטגי ומקדמת גיוס מנהל לאגף. 

אושר  בנוסף,  נוסף.  אנושי  בהון  עובתה  הגזברות  ומחלקת  עירוני  מוקד  הוקם  כסיפה  במ.מ 
תקציב משמעותי לפיתוח תשתיות המחשוב והדיגיטציה וכן תקציב להכשרות לטובת פיתוח 

ההון האנושי. 

שירות  נתינת  לטובת  חם"  "קו  ייסדו  וכן  שפ"ע  למחלקת  חדש  מנהל  התמנה  לקיה  במ.מ 
לתושבים בעת משבר הקורונה.

במ.מ תל שבע יושמה תכנית לפרישת עובדים שהביאה להתייעלות כלכלית.

לגיוס  אושר תקציב  כן  כמו  לתושבים.  רצון  סקר שביעות  לראשונה  בוצע  במ.מ שגב שלום 
שלושה מנהליים מרכזיים: מנהל תפעול, מנהל פיתוח כלכלי ומנהל פיקוח עירוני. 

שי
תוח ההון האנו

ציר פי
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התנעה  לטובת  יעוץ  חברת  ונבחרה  אסטרטגיים  מיקוד  תחומי  הוגדרו  בנגב  ערערה  במ.מ 
מחודשת של התהליך הארגוני.

מקדמת  הרשות  במקביל  ובשפ"ע.  אסטרטגי  בתכנון  מפתח  משרות  אושרו  קסום  אל  במ.א 
תכנית עבודה ארוכת טווח.

במ.א נווה מדבר הוחלט להתמקד במסגרת תכנית העבודה במיצוי משאבים ושיפור השירות 
לתושב. אושרו לרשות תקציבים לגיוס מהנדס נוסף ויועץ לפיתוח כלכלי. בנוסף החלה הטמעת 

מערכת לניהול כספים ופעולות לחיזוק הקהילה. 
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ציר אזוריות

ושתי  מזרחי  נגב  באשכול  רשויות  שבע   - אזוריים  באשכולות  חברות  בנגב  הבדואיות  הרשויות  כלל 
רשויות באשכול נגב מערבי. במסגרת החלטת ממשלה 2397 הוקצו לאשכולות האזוריים נגב מזרחי 
ונגב מערבי 10 מיליון ₪ על מנת לקדם בעזרת התקציב תהליכי פיתוח אסטרטגים אזוריים בתחומים 
כחלק  משותפת  אזורית  ראייה  מקדמים  שתוקצבו  הפרויקטים  וסביבה.  תשתיות  תרבות,  חינוך,  של 
מחיבור למרחב, צמצום הפערים בתוך הנגב ופיתוח הרשויות הבדואיות בהיבטים כלכליים חברתיים 

במסגרת העשייה הענפה.

הפרויקטים שתוקצבו:

1 | הקמת חממה לפיתוח טכנולוגיות חינוכיות

2 | מגמה אזורית לפיזיקה 

3 | מעבדת חינוך וחדשנות

4 | פרויקטור להקמת קמפוס אזורי ללימודי מדעים 

5 | קידום רהט כמטרופולין 

6 | מערך אכיפה סביבתית 

7 | מנהלת פרויקטים באזורי תעשייה 

של  כלכלי-חברתי  לפיתוח  הקריטיים  ליבה  לתחומי  מענה  נותנים  באשכולות  שתוקצבו  הפרויקטים 
הרשויות הבדואיות ולצמצום הפערים בינן לבין רשויות אחרות במרחב ובכלל המדינה: חינוך, יזמות, 
חדשנות ופיתוח כלכלי. לצד זאת, מערך האכיפה הסביבתית הוקם על מנת לתת מענה לסוגיית רוחב 
בנגב.  הציבורי  הסדר  ואת  המדינה  נוכחות  את  לחזק  מנת  ועל  התושבים  חיי  איכות  על  המשפיעה 
לתפיסת משרד הפנים, הפעילות באמצעות האשכולות מאפשרת לבצע פרויקטים באופן יעיל, מהיר 
ואיכותי מתוך איגום משאבים, יתרון לגודל, וראיה אסטרטגית-אזורית, אשר מביאים למימוש מיטבי של 

יעדי ההחלטה.

ת
ציר אזוריו
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3.82

6.18

בביצוע
בוצע

* כל הסכומים במליוני ש"ח

להלן מוצג תרשים המתאר את המימוש התקציבי בציר האזורי:

ת
ריו

זו
 א

יר
צ



| 16 || 17 |

ם דרו ז  מחו

ציר כלכלי

של  ולהקמתם  הרשות  של  השוטפת  הפעילות  לחיזוק  הוקדש  התכנית  תקציב  מתוך  הארי  החלק 
מוניציפלי. על הרשות המקומית הוטלה האחריות לבחירת  פרויקטים חדשים באמצעות סל מוצרים 

הפרויקטים באופן שיסייע להם לעמוד ביעדי התכנית.

להלן תרשימים המסכמים עד כה את המימוש התקציבי בתקופת החומש בציר הכלכלי:

* כל הסכומים במליוני ש"ח

* כל הסכומים במליוני ש"ח
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סביבה משילות
ונראות 
היישוב

פיתוח 
כלכלי ומיצוי 

משאבים

מצויינות
ארגונית

חברה 
וקהילה

5 יעדי העל

התכנית להעצמת הרשויות הגדירה חמישה יעדי על מרכזיים לטובת מינוף כלכלי- חברתי של הרשויות:

הקצאה תקציבית של משרד הפנים לפי יעדי העל:

בעמודים הבאים ניתן להתרשם בתמצית מהפעולות ברשויות השונות, בכל אחד מיעדים אלו. 
מוצגים תיאורי הפרוייקטים באמצעים חזותיים ותרשימים, המאפשרים היכרות עם הנעשה בשטח.

51 מיליון
 15%

158 מיליון
 42%

77 מיליון
 20%

18 מיליון
 5%

67 מיליון
 18%

משילות

מרחב ציבורי

פיתוח כלכלי

מצויינות ארגונית

חברה וקהילה
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פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים

הגדלת ההכנסות הפנויות של הרשויות באמצעותם יקודמו פרויקטים לפיתוח תשתיות ולשיפור השירות 
לתושב.

פיתוח כלכלי

25.66

53.13

* כל הסכומים במליוני ש"ח

מימוש תקציב - 33% ביצוע

בביצוע

בוצע

ציר כלכלי
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פיתוח כלכלי

אנרגיה סולארית

הוצבו פאנלים סולאריים מעל ל-30 מבני ציבור לטובת הגדלת הכנסות עצמיות והתייעלות אנרגטית. 
צפי ההכנסה השנתי עומד על למעלה 2.6 מליון ₪  ברשויות השונות.

פאנלים במ.מ תל שבע          פאנלים במ.מ ערערה בנגב                          פאנלים במ.מ כסייפה

WIFI

במסגרת הפרויקט התבצע רישות בתשתית אינטרנט אלחוטית בכלל הרשויות, בהיקף של למעלה 
מ- 10 מיליון ₪.

לכתבה המלאה לחצו כאן
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שילוט

הוצבו שלטי חוצות ברחובות מרכזיים. באמצעות אגרת השילוט שתגבה, הרשות מגדילה את 
הכנסותיה.

מ.מ תל שבע                                           מ.מ לקיה                                               

סרטוני הסברה 

הופקו סרטוני תדמית לטובת שיווק פעולות הרשות ופיתוח תיירות.

לסרטון המלא לחצו כאן 

מ.מ כסיפה 

לסרטון המלא לחצו כאן

עיריית רהט 

פיתוח כלכלי

ציר כלכלי
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רשות חניה בעיריית רהט

עיריית רהט באמצעות החברה הכלכלית רהט הקימו רשות חניה עירונית. הרשות הוקמה במטרה 
להסדיר ולאכוף את חוק העזר העירוני בעניין חניית רכב, וזאת בעיקר על מנת לקדם את הסדר 

במרחב הציבורי ועבור בתי העסק באזורים המרכזיים בעיר. לצד זאת, לפרוייקט זה ערך משני נוסף 
בהגדלת ההכנסות של הרשות. סומנו בכחול לבן רחובות מרכזיים הסמוכים למבנה העירייה ומתחם 

השוק. פעילים כיום פקחים ושיטור עירוני, לאורך כל ימות השבוע.

שוק ססגוני בעיריית רהט

עיריית רהט באמצעות החברה הכלכלית רהט החלה בעבודות תשתית על הקמת שוק ססגוני אשר 
יפעל בעתיד שלוש פעמים בשבוע ויכלול: שוק מסחרי, שוק צאן וחניון. השוק הססגוני ישמש כמנוף 

לפיתוח ענף התיירות בעיר, וכתוצאה מכך העצמת הכלכלה המקומית. 

תכנון מרחב השוק הססגוני

פיתוח כלכלי
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פיתוח המרחב הציבורי ונראות הישוב

פיתוח מרחב ציבורי וחזות יישובית איכותית המעצימה את השייכות של התושבים לסביבתם ומבססת 
את יחסי האמון בין הרשויות לתושביהם. 

80.85

77.89

מימוש תקציב - 51% ביצוע

* כל הסכומים במליוני ש"ח

בביצוע

בוצע

סביבה ונראות 
היישוב

ציר כלכלי
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הקמת מבני ציבור 

השקעה של למעלה מ- 12,000,000 ₪ בהקמה, שדרוג ותפעול של מבני ציבור שונים בכלל הרשויות.

מבנה המועצה במ.א נווה מדבר                                 

שדרוג מתנ"ס במ.מ שגב שלום                                          היכל התרבות בעיריית רהט,        צילום: מפעל הפיס

טיפול בפסולת

השקעה של למעלה מ - 60,000,000 ₪ ב-9 הרשויות בכל הקשור לניקיון הרשויות וטיפול בפסולת 
במרחב הציבורי.

טמוני קרקע במ.מ ערערה בנגב          טמוני קרקע במ.א אל קסום                   עובדי כפיים ברשויות השונות

סביבה ונראות 
היישוב
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אתר אזורי לטיפול בפסולת גושית במ.מ חורה 

פיתוח מרחב ציבורי 

מתקני  הצללות,  כבישים,  שיפוץ  תשתיות,  פיתוח  הכולל  הציבורי  במרחב  פיתוח  בוצע  הרשויות  בכלל 
משחקים, פינות ישיבה ועוד.

פיתוח מבני דת

השקעה של 3,500,000 ₪ בהרחבה שיפוץ וגידור של מבני דת שאושרו על ידי האגף הבכיר לעדות 
דתיות במשרד הפנים.

הוצבו כ-70 ספסלים ואשפתונים במ.מ חורה לטובת 
שיפור חזות הישוב והעשרת המרחב הציבורי.

הרחבה ושיפוץ בבית עלמין בעיריית רהט

הצבת מערך השקיה וגינון ב-55 גני ילדים במ.מ כסייפה, 
לטובת שיפור ופיתוח המרחב הציבורי עבור ילדי הישוב. 

מסגד במ.מ ערערה בנגב 

סביבה ונראות 
היישוב

ציר כלכלי
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משילות

עידוד הרשויות לפעול בגדר סמכויותיהן על מנת להעניק לתושביהן שירותים בסיסיים וביטחון במרחב 
הרשות.

25.39

26.56

מימוש תקציב - 49% ביצוע

* כל הסכומים במליוני ש"ח

בביצוע

בוצע

משילות
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הקמת מוקד רואה ורישות הישוב במצלמות 

השקעה מאסיבית של למעלה מ - 18,000,000 ₪  ב-7 רשויות בהקמה, איוש ותחזוק מוקד הרואה 
העירוני )מוקד 106(. כולל הצבת מצלמות מקיפה ברחבי הרשויות לחיזוק הפיקוד והשליטה.

שיטור ופיקוח עירוני

לטובת  המקומית,  והרשות  המקומית  המשטרה  של  פעולה  בשיתוף  ייעודית  עירונית  אכיפה  ביצוע 
הגברת הביטחון האישי במרחב העירוני. המערך פועל לשמירה על הסדר הציבורי. 

משילות

ציר כלכלי
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היחידה לאכיפה סביבתית בהובלת אשכולות הנגב 

היחידה לאכיפה סביבתית של אשכולות הנגב הוקמה בסוף שנת 2021 כיחידה מאוחדת של פקחי 
של  בדרום  הקשה  במכה  היחידה מתמקדת  ומערבי.  מזרחי  נגב  לאשכול  השייכים  הסביבה  איכות 
השלכות פסולת בשטחים הפתוחים, בנחלים ובשמורות הטבע. היחידה מקדמת אכיפה כנגד תופעות 
כגון הימצאות גרוטאות במרחב הציבורי, השלכות צמיגים משומשים, קבלנים הפורקים פסולת בניין 
בצורה פיראטית ועוד. היחידה אשר מתוקצבת בין היתר באמצעות התכנית, הצטיידה בציוד מתקדם 
כגון רחפנים, מצלמות נסתרות, משקפות, מצלמות לצילום מרחוק ועוד. פקחי היחידה בעלי סמכות 
מדינה  חוק  פי  על  קנסות  ולרשום  ניקיון  צווי  לחלק  רכבים,  להחרים  אישום,  כתבי  להגיש  לחקור, 
ש''ח. הרשויות בהם פועלת היחידה מדווחים על שינוי משמעותי שמורגש   8,000 בסכומים של עד 

בשטח ומרוצות מאוד מפעילות היחידה.

משילות

לי
לכ
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חקיקת חוקי עזר

חוקי עזר הינם אמצעי עיקרי העומד לרשויות באמצעותם ניתן להסדיר חובות וזכויות ולגבות תשלומי 
חובה ולהשליט סדר במרחב הציבורי. באמצעות חוקי העזר הרשויות פועלת למימוש סמכויותיהם 
כלפי התושב במטרה להסדיר את דרכי הפעילות וכן להגדיל את סך ההכנסה הפנויה של הרשות.

להלן חוקי העזר שקודמו ברשויות השונות במסגרת ההחלטה:

טיפול בפסולת

הדברות ובעלי חיים

שילוט

חניה 

פיקוח עירוני

משילות

ציר כלכלי
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חברה וקהילה

העצמת החברה והקהילתיות – הגדלת סל הכלים הרשותי לטובת חיזוק החוסן החברתי ופיתוח 
קהילתי.

35.57

35.57

חברה וקהילה

מימוש תקציב - 50% ביצוע

* כל הסכומים במליוני ש"ח

בביצוע

בוצע
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קידום פעילויות ילדים ונוער ילדים ונוער

השקעה של למעלה מ-4,000,000 ₪ בשיפוץ, הצטיידות והפעלה של מועדוני נוער ובתים חמים ברחבי 
הרשויות השונות.

מכינה לחיים במ.א נווה מדבר

בלימודי המכינה משתתפים בוגרי מסגרות החינוך מיישובי המועצה האזורית נווה מדבר במטרה לסייע 
להם בהתמודדות עם אתגרים בדרך להשכלה איכותית, תעסוקה ושירות לאומי.

המשתתפים זוכים להדרכה צמודה בנושאים כמו שיפור השפה העברית, עמידה בפני קהל, היכרות עם 
מוסדות המדינה, חשיפה לקהילות שונות ברחבי הארץ ועוד. 

הפרויקט מובל במשותף על ידי מועצה האזורית נווה מדבר והאגודה להתנדבות.

מ.א אל קסום מפעילה חמישה מרכזי למידה 
בישובים השונים, לטובת קידום מצויינות חינוכית 

בדגש על מקצועות מדעיים וטכנולוגיים.

מועדון נוער בעיריית רהט  בית חם לנערות ב מ.מ חורה

צילום: האגודה להתנדבות.

חברה וקהילה

ציר כלכלי
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ספריות ברשויות

השקעה של למעלה מ- 1,500,000 ₪ בשיפוץ והצטיידות של ספריות בישובים השונים.

חדרי כושר 

השקעה של למעלה מ- 3,000,000 ₪ בהצטיידות מתקני כושר לטובת קידום כושר ובריאות בקהילה.

ספריית טיפת חלב במ.א נווה מדבר  חדר לימוד בספרייה במ.מ חורה

שיפוץ והצטיידות הספרייה העירונית במ.מ ערערה בנגב  

חדר כושר במ.א נווה מדברחדר כושר במ.מ חורה

חברה וקהילה
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מצויינות ארגונית

וניהוליות ברמה גבוהה, הנשענות על מנהלים  העצמת הרשויות המקומיות בבניית תשתיות ארגוניות 
איכותיים וצוות עובדים מחויב.

9.85

8.02

מימוש תקציב - 56% ביצוע

* כל הסכומים במליוני ש"ח

בביצוע

בוצע

מצויינות 
ארגונית

ציר כלכלי
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כח אדם

תקצוב עבור משרות משמעותיות ברשויות השונות: עיבוי מחלקות הנדסה, סביבה, שפ"ע ואחזקה

יועצים

תקצוב עבור העסקת יועצים לרשויות בתחומים שונים: 

התייעלות אנרגטית

תשתיות מים 

פיתוח כלכלי

חוקי עזר

תכנון 

מערך הגבייה

צוערים

מימון צוערים לשלטון המקומי בשתי רשויות.
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עם הפנים קדימה

נקודות מתוך מחקר הערכה מלווה שבוצע על ידי מכון ברוקדייל 2021:

הישגים נתפסים

1 | קידום הרשויות בתוספת שירותים והשפעתם על איכות החיים

2 | שיפור בתהליכי עבודה ומינהל 

3 | תרומה תקציבית

4 | חיזוק התקשורת בין משרד הפנים לרשויות

אתגרי העתיד

1 | מחסור ניכר בכוח אדם, בכמות ובאיכות 

2 | שימור שגרות עבודה חדשות שהפרויקטור הטמיע ברשות

3 | קושי במערך המדידה

4 | חסמים פנימיים באוכלוסייה הבדואית:
- ריבוי תביעות בעלות וסכסוכי קרקעות
- קושי לקדם משילות ולהגדיל הכנסות 

אנו עם הפנים קדימה לתכנית החומש הבאה – החלטת ממשלה 1279. 
בהחלטה זו נמשיך בחיזוק הרשות כארגון, בחיזוק המשילות, בפיתוח כלכלי 

והשירות לתושב. 
לפנינו אתגרים רבים, אך יחדיו נביא לשגשוג ופריחה של החברה הבדואית 

והדרום כולו.
בשותפות והערכה,

מחוז דרום, משרד הפנים

עם הפנים קדימה
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