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 תמוז תשע"ט' ה

 2019יולי,  8
 

 [()כולל הטפסים עמודים  37 ]סה"כ 
 
 

 לכבוד 
_____________________ 

 ]שם הרשות המקומית[

 

 
  ג.א.נ.,

 
 

 - 2021 – 2019הזמנה להגיש בקשות תמיכה לשנים   הנדון:
 15.4.2018מיום  3741לפי החלטת ממשלה להעצמה כלכלית תכנית 

 
 רקע

 
תוכנית רב שנתית לחיזוק בנושא  3741ה מס' החלטקיבלה ממשלת ישראל את  15.4.2018ביום  .1

על בישוב הנ"ל, שהוא י היישובנקבע כי  3741החלטה  במסגרת (.3741החלטה  –)להלן  ירוחם
בעל מעמד ייחודי כזכאי להעדפה מיוחדת ולקבל כלי סיוע שונים כמפורט  עדיפות לאומית

המצורפת  3741החלטה ל "עדיפות לאומיתבפרק " מהטעמים המפורטים , וזאת3741בהחלטה 
קבעה הממשלה צעדים שונים  3741מושא החלטה במסגרת התכנית  .כנספח א' להזמנה זו

לטובת כספים  ותצלהק המשרד( –לביצוע, ובכלל זה הוטל על המשרד לשוויון חברתי )להלן 
 .ברשות המקומית (18-35)בגילאי  פעילות לאזרחים ותיקים וצעיריםתכנית 

 

להגיש  ת בתנאי הסףלרשות המקומית העומד ניתנת בזאת האפשרות - 3741בהמשך להחלטה  .2
ת ותוכני הכנה או עדכון של בעבור(, תקופת התמיכה –)להלן  2021 – 2019לשנים בקשת תמיכה 

לקידום, פיתוח והעצמת אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ברשות המקומית ת ואסטרטגי
היערכות להזדקנות ולקידום, פיתוח והעצמת אוכלוסיית הצעירים ברשות המקומית; 

המקומית ובכלל זה קידום ופיתוח תוכניות למען אזרחים ותיקים ברשות האוכלוסייה ברשות 
קידום  אוכלוסיית הצעירים, העצמתה ומיצוי הפוטנציאל הגלום בה, ובכלל זה ; המקומית

 .קידום מעורבות חברתית של צעירים למען הקהילה

  

ב הכללי החש הוראותועדת התמיכות של המשרד תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד בהתאם ל .3
ובהתאם לקבוע במבחני  יעודכנו מעת לעת, כפי שתמיכות מתקציב המדינה בגופים אחריםלעניין 

 .לכל דין התאםבהזמנה זו ובהתמיכה המפורטים 

 
 מטרת התמיכה
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העצמה כלכלית של הרשות היא  3741הנזגרת ממטרת התוכנית מושא החלטה מטרת התמיכה  .4
ה לאחר שהוקם בסיס קרית המתקיימות ב הפיתוח מינוף מגמותהמקומית הזכאית לתמיכה ל

 . ההדרכה בצומת הנגב

 
 תנאי סף

 
זכאית ושהוכרזה כבעלת עדיפות לאומית  רשות מקומיתבקשה לתמיכה יכול שתוגש על ידי  .5

 . 3741בהחלטה  בכלים שונים המפורטים לסיוע

 
 עקרונות חלוקת התקציב

 
בעד הוצאות  העומדת בתנאי הסף תהיה זכאית לתמיכה מתקציב המשרד רשות מקומית .6

 כמפורט להלן: שהוציאה בפועל

 

תקציב התמיכה יחולק לסוגי הפעילויות השונים לפי סכום התמיכה הכולל לצדו של כל  6.1
 סוג פעילות כמפורט להלן: 

 

אוכלוסיית  , פיתוח והעצמתלקידוםת ות אסטרטגיותוכני הכנה או עדכון של 6.1.1
אוכלוסיית  פיתוח והעצמת ,קידוםלו ותיקים ברשות המקומיתהואזרחים ה

 לשתי התכניות יחד. ₪ 200,000עד  – הצעירים ברשות המקומית

 

מאפייני אוכלוסיית היעד )אזרחים ותיקים  תוכנית אסטרטגית למפות אתכל על 
הפעולות המבוצעות במערך  ,צעירים(, למפות את כלל המרכיבים, הגורמים /

לקידום אוכלוסיית היעד  פעולהתכנית לגבש היישובי בקשר עם אוכלוסיית היעד ו
המתייחסת בין היתר לתיאום הנדרש בין המרכיבים, הגורמים והפעולות במערך 

  היישובי שמופו כאמור. 
 

קידום ופיתוח היערכות להזדקנות האוכלוסייה ברשות המקומית ובכלל זה  6.1.2
 ש"ח . 1,400,000עד  –ות למען אזרחים ותיקים ברשות המקומית תוכני

 
דוגמאות לפעילויות נתמכות בסוג פעילות זה )ניתן לבקש תמיכה גם עבור 

 פעילויות אחרות העולות בקנה אחד עם סוג התמיכה הנ"ל(:
, קשר בינדוריתכניות  ,"תקופת החיים החדשה"היערכות לו לקראת פרישה הכנה

בקרב אזרחים  , קידום אוריינות דיגטאליתזרחים ותיקיםא הפגת בדידות
קידום בריאות , של קבוצות אזרחים ותיקים ספורטותיקים, עידוד פעילויות 

היערכות להזדקנות האוכלוסייה של הרשות  הנגשת שירותים רפואיים,ו
הטמעת צרכי האזרחים הוותיקים והעלאת המודעות  המקומית ובכלל זה

וכן קידום פתרונות דיור ותשתיות עירוניות  המקומיתרשות בפעילות ב
לאזרחים והעשרה  קידום אורח חיים פעיל ,לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים

, קידום תעסוקה בשכר וקידום פנאי משמעותי "זקנה פעילה"בדגש על  הוותיקים
ככלל והקמה  של אזרחים ותיקים, קידום פעילות התנדבות של אזרחים ותיקים

עלה של מערך מתנדבים אזרחים ותיקים לסיוע בפעילות הרשות ו/או הפ
מאבק , הקמת קבוצות פעילות של אזרחים ותיקים, המקומית בשעת חירום בפרט
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בקרב  " )דעה קדומה כנגד אדם המתבססת על גילו של אותו אדם(גילנות" כנגד
 מיצוי זכויותסיוע ב ,האזרחים הוותיקיםלרבות  הרשות המקומיתתושבי 

 חים ותיקים. לאזר
 

, העצמתה ומיצוי הפוטנציאל הגלום בה, ובכלל זה צעיריםאוכלוסיית ה קידום  6.1.3
לתקופת ₪  1,400,000עד  – קידום מעורבות חברתית של צעירים למען הקהילה 

 התמיכה. 
 

דוגמאות לפעילויות נתמכות בסוג פעילות זה )ניתן לבקש תמיכה גם עבור 
 עם סוג התמיכה הנ"ל(: פעילויות אחרות העולות בקנה אחד

 אוכלוסיית השכלה בקרבוהנגשת עידוד , צעיריםה של אוכלוסיית הקידום רווחת
הנגשה ופיתוח קריירה צעירים, אוכלוסיית הל ופנאי תרבותקידום צעירים, ה

 ופעילות קהילתית של צעירים משימתיות קהילותפעילות של ירים, עידוד לצע
יזמות בקרב  עידודצעירים, ההורים ה יתאוכלוסי למעןעם וצעירים, פעילות 

  .מנגנונים להשמעת קול הצעירים הקמה ו/או הפעלה של , צעיריםאוכלוסיית ה
הקמה דוגמאות לפעילות של קידום מעורבות חברתית של צעירים למען הקהילה: 

 בין דורי בין קשר חיזוקו/או פיתוח קבוצות מנהיגות צעירים למען הקהילה, 
פעילות של צעירים לפיתוח  ,ותיקים אזרחים לבין המקומית ברשות צעירים

המרחב הציבורי, פיתוח והפעלה של גינות קהילתיות בידי צעירים, פעילות 
לקידום ולהעצמת הורים צעירים, פעילות לקידום ולהעצמת נשים צעירות, קידום 
יזמות חברתית של צעירים, הנגשת השכלה גבוהה לצעירים ברשויות המקומיות, 
קידום ביצוע התמחויות ברשויות המקומיות, גיוס, הפעלה ושימור מתנדבים 
צעירים, קורסים וסדנאות להכשרת צעירים בעולם התעסוקה, פעילות של 

בביצוע  צעירים עם מוגבלותהעצמת צעירים לקידום תרבות ופנאי למען הקהילה, 
פיתוח  למען הקהילה, פעילות צעירים למען אנשים עם מוגבלות, פעילויות

מנהיגות צעירים למען הקהילה ברשות המקומית, פעילות להעצמת צעירים 
בסיכון, פעילות צעירים למען אוכלוסיות בסיכון, פעילות לקידום שיח בין קבוצות 
אוכלוסייה מרקע שונה, הקמה ו/או הפעלה של מערך מתנדבים לסיוע לאזרחים 

 צוע הפעילות. ותיקים בשעת חרום, הקמה או שדרוג של התשתית לבי

 
 צריכה מובהר כי פעילות לטובת צעירים כגון קורסים וסדנאות להכשרת צעירים

לעלות בקנה אחד עם המטרה הכללית של קידום אוכלוסיית הצעירים, העצמתה 
ומיצוי הפוטנציאל הגלום בה, יש לבצעה בכפוף לאמות מידה שוויוניות ובכלל זה 

 עות התנדבות בקהילה.לשקול אמת מידה כי הן יינתנו כנגד ש

 
 

להלן, מובהר כי לא תיתמך פעילות המבוצעת מכוח  18מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.2
ת למען האזרחים ותכני ביצועפיתוח ולההסכם של המשרד עם הרשות המקומית ל

 הסכם של המשרד עם הרשות המקומית לביצועאו מכוח  הוותיקים ברשות המקומית
 ם מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים בתחומה.תכנית לקידו
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עבור רכש ציוד לצורך ביצוע גם התמיכה יכול שתינתן  להלן, 6.4בסעיף לקבוע בכפוף  6.3
 הנתמכותלפעילויות ( ביחס (Monitoringליווי והערכה  ; מחקריהנתמכותהפעילויות 

 .ופרסום הפעילויות

  

  הבאים: שיעוריםעל ה עלהת לאעבור הרכיבים הבאים,  התמיכה 6.4

 

 מסך התמיכה שתאושר עבור סוג הפעילות. 20% עד –ציוד   רכש 6.4.1

 מסך התמיכה שתאושר עבור סוג הפעילות.   20% עד – פרסוםלרבות  שיווק 6.4.2

 מסך התמיכה שתאושר עבור סוג הפעילות.  30% עד –מחקרי ליווי והערכה  6.4.3
 

ועדת התמיכות תהיה רשאית  ,בלתי מנוצל באחד מסוגי הפעילויות אם יוותר עודף תקציבי 6.5
  להעבירו לסוג פעילות אחר בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.

 
 תמיכה תנאי

 
  .שלא בתקופת התמיכה פעילות שבוצעה על ידי הרשות המקומיתלא תינתן תמיכה עבור  .7

 

מטעמה שיהא/תהא אחראי/ת על ביצוע הפעילות אחד/ת הרשות המקומית להגדיר עובד/ת  על .8
 הנתמכת וכן על דיווח למשרד בגין הפעילות הנתמכת.  

 
 הפעילויות את המפרטתבקשת התמיכה על הרשות המקומית להגיש תכנית עבודה  במסגרת .9

לרבות התייחסות לאבני דרך של קבלת  לביצוע ויעדים, לוחות זמנים התמיכה מבוקשת שבעבורן
לתקופת התמיכה.  מפורט הוצאותוכן תקציב  פי דין, מספר משתתפים )אם רלוונטי( אישורים על

 הרשות תהיה לא, דיו מפורט אינו ההוצאותקבעה ועדת התמיכות כי תכנית העבודה ו/או תקציב 
 ו/או התקציב להנחת דעת ועדת התמיכות. התכנית תיקון עד לתמיכה זכאית המקומית

 
חודשים מהמועד שבו ( 6שישה )תנאי למתן תמיכה הוא התחייבות הרשות המקומית כי עד תום  .10

 (1.1.2015עדכניות )שהוכנו לאחר יום  תות אסטרטגיותוכניאושרה לה תמיכה, היא תציג למשרד 
פיתוח ית ולקידום ולקידום, פיתוח והעצמת אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ברשות המקומ

ת הצעירים ברשות המקומית. ככל שהרשות המקומית לא תעמוד בהתחייבות והעצמת אוכלוסיי
, ברמה מספקת המפאת שאינ התכניות שהוגשואיזו מזו או שהמשרד יקבע כי נדרש לתקן את 

 עד שתוצגנה לו תכניות אסטרטגיות כאמור לעיל מתן התמיכהאת  יהא רשאי להפסיקהמשרד 
 .שלא נדרש לתקן

 
 -ציגה תכניות אסטרגיות כאמור שהמשרד לא דרש לתקןלאחר שהרשות המקומית ה

הרשות המקומית תהא רשאית לבקש את תיקון תכנית העבודה כך שתעלה בקנה אחד עם  (1)
לוועדת התמיכות שיקול הדעת המוחלט באם להיענות  התכניות האסטרגיות שהציגה.

 לבקשה.

לה בקנה אחד עם תהא רשאית להורות על תיקון תוכנית העבודה כך שתעועדת התמיכות  (2)
 –התכניות האסטרגיות שהציגה כאמור הרשות המקומית. הורתה כאמור ועדת התמיכות 

 להנחת דעת ועדת התמיכות.העבודה ותקציב ההוצאות  תכנית תיקון עדלא תינתן תמיכה 
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המאושרת  בעבור פעילות שלא פורטה בתכנית העבודה תהא זכאית לתמיכהרשות מקומית לא 
 .על ידי המשרד

 
המשרד רשאי לקבוע כי רשות מקומית לא תקבל תמיכה בעבור פעילות שאושרה לפי מבחני  .11

 התמיכה אם נמצא כי הפעילות שבוצעה לא תאמה את הקבוע בתכנית העבודה.
 

של תושבים בפעילויות הנתמכות באופן שוויוני תוך כוונה הרשות המקומית תאפשר השתתפות  .12
תתף בהן, ובכלל זה יבוצע פירסום של הפעילויות לאפשר לכמה שיותר תושבים שונים להש

באמצעים אחרים במישור המקומי  –הנתמכות בעיתונות מקומית )ככל שאין עיתונות מקומית 
כמו לוחות מודעות( באתר האינטרנט ובפייסבוק של הרשות המקומית המאפשר השתתפות 

 י תושב שכבר השתתף.כאמור. תינתן עדיפות לתושב שלא השתתף בפעילויות הנתמכות על פנ
בפעילויות לא יכולים להשתתף עובדי הרשות המקומית ובני משפחותיהם, אלא בתוקף תפקידם. 

ניתן שפרסום כאמור יהא חלק מהפעילות  המשרד רשאי לאשר בכתב חריגה מהאמור בסעיף זה.
 לעיל. 6.4 סעיףבעבורה תתבקש תמיכה מהמשרד בכפוף לקבוע ב

 
הרשות המקומית לא תבצע פעילות נתמכת במידה ומספר הנרשמים לה המשרד רשאי לקבוע כי  .13

המשרד לאחר שהרשות של  בכתב אם ניתן אישורהמשרד אלא  יהיה קטן ממינימום שיקבע
 המקומית הציגה טעמים לחרוג מהמינימום שנקבע.

 

כניסה של מתנדבים לבתי אזרחים ותיקים במסגרת פעילות נתמכת כלשהי תיעשה רק לאחר  .14
 בשכרמועסק  אונה הדרכה מתאימה,  בתיאום עם עובד סוציאלי עובד הרשות המקומית שנית

שנערך לכל מתנדב ריאיון אישי על ידי היועץ לענייני אזרחים ותיקים או העובד  ולאחר מטעמה
. כניסה של מתנדבים למוסד של אזרחים ותיקים במסגרת פעילות נתמכת כלשהי "להנהסוציאלי 

ום עם המוסד, ניתנה הדרכה מתאימה על ידי המוסד ונקבע אחראי קשר תיעשה רק לאחר תיא
 . וכפופה לכל דין רלוונטי מטעם המוסד האחראי על הפעילות המתבצעת בתחום המוסד

 
כניסה של משתתפים בפעילות נתמכת  לבתי ספר או עבודה עם בני נוער תיעשה רק לאחר תיאום  .15

 . דין רלוונטי וכפופה לכל עם אגף החינוך ברשות המקומית
 

 המשרד רשאי לקבוע במסגרת אישור תמיכה לרשות מקומית תנאים לפי שיקול דעתו המוחלט. .16

 

 לא תינתן תמיכה לרשות מקומית שאינה משתפת פעולה עם ביקורת מטעם המשרד. .17
 

לא תינתן תמיכה לפעילות הממומנת כספית מכל מקור ממשלתי או בעד פעילות שהמשרד  .18
 אחרת.משתתף בה בדרך 

 
לא תינתן תמיכה לרשויות מקומית בעד פעילות הממומנת ממקור נוסף אם סך כל המקורות מהן  .19

 ממומנת הפעילות, כולל תמיכת המשרד, עולה על עלותה.
 

בעבור מרכיב הדרכה הקיים בפעילות לא תינתן תמיכה עבור החלק בעלות הפעילות העולה על  .20
 מבחנים, הדרכה לשירותי המירביים תעריפיםל גובה השכר והתנאים הנלווים למרצים בהתאם
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, 1לתקנות שירות המדינה 53.3נציבות שירות המדינה לפי פרק משנה  ידי על המפורסמים ובחינות
 .לזמן מזמן שיעודכנו כפי, 13.9.4.13והודעת החשב הכללי מספר ה.  13.9.42 מספר"ם תכ הוראת

 
נה על ידו כל מסמך, רשומה, תכנית, דין המקומית תעמיד לרשות המשרד ו/או מי שימוהרשות  .21

ממוחשב, תצהיר וכל נתון אחר המצוי וחשבון כספי, ספר חשבונות, פנקס או מאגר מידע, רגיל או 
בידי הרשות המקומית בקשר עם התמיכה הנחוץ לדעת המשרד לצורך בדיקת קיום התנאים 

 הנדרשים למתן התמיכה.
 

כוח אדם המועסק באופן ישיר על ידי הרשות המשרד רשאי שלא להכיר לתמיכה בהוצאות  .22
המקומית במסגרת יחסי עובד מעביד באם לא נמצא קשר בין תפקידו המקצועי של העובד ברשות 
המקומית לבין הפעילות בעבורה מבוקשת תמיכה, אלא אם השתכנע המשרד על סמך ראיות חד 

 ככלכן,  כמו ידי העובד.משמעיות ומשכנעות שהציגה הרשות המקומית על ביצוע הפעילות על 
על אחוז המשרה  לפרט יהא המקומית הרשות על, כאמור אדם כוח להוצאות תמיכה שתתבקש

 המוקדש על ידי כוח האדם לפעילות הנתמכת וכן לבקשת המשרד לצרף אסמכתאות בקשר לכך. 

 

 .וכלליות הנהלה הוצאות יתמכו לא .23
 

 המשרד יהיה רשאי לבצע פרסום ביחס לתמיכות שיאשר לפי שיקול דעתו המוחלט.  .24

 

יש ביטוי לפעילות הנתמכת ש ככלו לפעילות הנתמכתביחס  הרשות המקומית שתבצע פרסום בכל .25
כי  ,יצוין באותו פרסום, מקומיתהרשות הכגון באתר האינטרנט של  ,כלשהו בפרסום לציבור

 .חברתי לשוויון המשרד ידי על ספיתכ כתנתמהפעילות 
 

זכויות היוצרים בתוצרים של הפעילות הנתמכת ובכלל זה במסמכים השונים שיוכנו תהיינה  .26
שייכות לרשות המקומית ולמשרד יתאפשר שימוש בתוצרים לטובת רשויות מקומיות אחרות 

ם ולכל מטרה אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ובכלל זה יהא רשאי המשרד לפרס
תוצרים ו/או מסמכים כאמור בכל אופן שייראה לו. תוצרים אלה יועברו למשרד בפורמט דיגיטלי 

 לפי בקשתו.

 

 כללי
 

המפורטים במסמך ת בתנאים עומדאשר מאת המשרד ולקבל תמיכה  תת מקומית המבקשרשו .27
, כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי ולהגישוהמצורף   מלא את טופס הבקשהלת מתבקש, דנא

. טופס הבקשהב עם כל המסמכים המצוינים יחד כנדרש,וחותמת הרשות  החתימה של הרשות
 .)כולל( 8.1922. לא יאוחר מיום  זאת
 

< <  www.mse.gov.il  ניתן למצוא באתר המשרד לשוויון חברתי בקשת התמיכה טופסאת  .28
יתכן כי המשרד יפרסם באתר . 3741לפי החלטת ממשלה  כלכלית <תכנית להעצמהתמיכות

המשרד הודעות ביחס לתמיכה הנ"ל, והמעוניינים להגיש בקשת תמיכה אחראים לעקוב אחר 
 הדברים באתר המשרד.

 

                                                 
1 http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=523 
2 http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.4 
3 http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.4 

http://www.mse.gov.il/
http://www.mse.gov.il/
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באמצעות חתימה דיגיטאלית על ידי כרטיס חכם,  ,במערכת מרכב"ה תוגשנההתמיכה  בקשות .29

את . https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal תהתמיכות באינטרנט בכתובוזאת על ידי כניסה לפורטל 
למרכז ניתן לפנות . בפורמט שיקבע המשרד להזין לפורטל התמיכותהטפסים הממולאים יש 

 :בטלפון ,dudub@mse.gov.il , בדוא"לדודו ברוךמר  ,לשוויון חברתיועדת התמיכות במשרד 
לשם קבלת פרטים נוספים. במידה שהתקבלה הודעה  02-6547034לפקס: או  02-6547008

שהכרטיס החכם אינו תקין או בכל בעיה הקשורה בגישה לפורטל התמיכות באינטרנט ניתן 
 .02-5012443לפנות לטלפון 

 
 בקשה שתגיע באיחור תידחה ללא דיון.  .30

 

 שבקשה תוגש באופן פורמלי יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה" ובסוףתשומת לב כי כדי  .31
 במידהתהליך ההגשה לוודא כי מתקבל אישור על הגשת הבקשה ממערכת המרכבה. יודגש כי 

הבקשה תיחשב המשרד יהא רשאי לקבוע כי , במרכב"ה תהליך ההגשה הסופי כאמור לא בוצעו
תוגש במועד, באופן מלא ותקין חלה באופן כאילו לא הוגשה. האחריות לכך שבקשת תמיכה 

 .התמיכה תמבקש הרשות המקומית בלעדי על
 

כפוף לקיומו של תקציב לנושא במסגרת תקציב המדינה  במסגרת שבנדוןתמיכה  אישורמודגש כי  .32
 ובהתאם לגובה התקציב שיאושר לעניין זה.

 
הוראות החשב הכללי בעניין בעניין, ובכלל זה להכללי תמיכת המשרד כפופה להוראות החשב  .33

ניתן לעיין בהוראות אלה  .שיעודכנו מעת לעת, כפי בגופים אחרים המדינה מתקציבתמיכות 
 .www.mof.gov.il/Takamהמפורסמות באתר האינטרנט של החשב הכללי בכתובת: 

 
היתר להגשת דוחות ביצוע מילוליים, כספיים ואחרים מודגש כי התשלום על ידי המשרד כפוף בין  .34

באופן שיקבע המשרד, חתומים על ידי גזבר הרשות המקומית ולאישור נציג המשרד, כי הרשות 
המקומית עמדה בכל התנאים לקבלת התמיכה. אישור סופי של התשלום ינתן על ידי חשבות 

קומית כתנאי לביצוע תשלום. רשאי לדרוש כל פרט או מסמך מאת הרשות המ המשרדהמשרד. 
תשומת לב לכך, חשבוניות/דרישות לתשלום שתוגשנה למשרד צריכות להיות משויכות באופן 

 ספציפי לרשות המקומית.
 

מובהר כי קול קורא זה אינו בגדר התחייבות מצד המשרד. אישור תמיכה על ידי המשרד ייעשה  .35
מורשי החתימה של המשרד, ולא ניתן  אך ורק בדרך של הוצאת התחייבות בכתב חתומה על ידי

 להסתמך על כל מסמך או מצג אחרים, לרבות רישום במרכבה.
 

 
 בכבוד רב,                 

 
  דודו ברוך               

 מרכז בכיר תמיכות                                                                                             
 

 

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
http://www.mof.gov.il/Takam
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 . 15.04.2018מיום  הממשלהשל  3741 מספר  החלטה

  
  

 שנתית לחיזוק ירוחם-תוכנית רב .3741

  
, 13.7.2013מיום  546הממשלה מס' להחלטת  בהמשךמ  ח  ל  י  ט  י  ם,  

המועצה המקומית ירוחם  של כלכלית להעצמהתחומית -רב תוכנית להפעיל

 היישוב של הייחודיים לאתגרים מענה הנותנת, )להלן: הרשות המקומית(

 כדלקמן:  תוך מינוף מגמות הפיתוח המואץ המתקיימות בו

 חיזוק הרשות המקומית

תגבור שירותים: להנחות את משרד הפנים להקצות לרשות המקומית  .1

-2022)   מלש"ח, בפריסה שווה על פני חמש שנים 10תקציב שוטף בסך 

 10יעביר משרד האוצר  לצורך תגבור שירותים. לטובת זאת (,2018

מלש"ח למשרד הפנים כתקציב תוספתי ייעודי בפריסה שווה על פני 

 .2022-2018השנים 

מלש"ח בהרשאה  18.5פיתוח כלכלי וארגוני: משרד הפנים יקצה  .2

כניות לפיתוח כלכלי וארגוני ושנים לטובת ת 4להתחייב בפריסה על פני 

 ( בחלוקה הבאה:2021-2018של הרשות )

 כנית הפיתוח הארגוני. ויוקצו לטובת ת מלש"ח 3 .א

כנית וכנית הפיתוח הכלכלי: התומלש"ח יוקצו לטובת ת 15.5 .ב

כנית לפיתוח כלכלי על ידי הרשות, ותתוקצב לאור הגשת ת

אום עם משרד הפנים ובהתאם ישתגובש ע"י הרשות בת

כניות פיתוח כלכלי כפי שייקבעו על ידי ולקריטריונים בנושא ת

 הפנים. משרדי האוצר ו

מלש"ח  3.5לטובת זאת יעביר משרד האוצר תקציב תוספתי בסך  .ג

 שנים. 4למשרד הפנים בפריסה שווה על פני 

מלש"ח בהרשאה  1.5היערכות לחירום: משרד הפנים יקצה סך של  .3

להתחייב לטובת שיפור ההיערכות למצבי חירום ברשות המקומית. 
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הפנים בשנת  המענק יתקבל כתוספת תקציבית ממשרד האוצר למשרד

2018. 

 כלכלה ותעשייה

 להנחות את משרד הכלכלה והתעשייה: .4

לטובת תכנון מפורט  2018מלש"ח מתקציבו בשנת  3להקצות  .א

 2דונם באזור התעשייה הכבדה בירוחם.  500לביצוע הרחבה של 

מלש"ח  1-מלש"ח יוקצו מתקציב משרד הכלכלה והתעשייה ו

 2018יה בשנת יעביר משרד האוצר למשרד הכלכלה והתעשי

 כתקציב תוספתי ייעודי. 

 עם  לגבש תכנית סיוע להקמת מבנים להשכרה להייטק בתיאום .ב

זאת בכפוף לגיבוש מודל כלכלי  ציבים במשרד האוצר, אגף התק

ימים  90קיימא, במסגרת התקציב המוקצה לעניין זה, בתוך -בר

 מהם, 2018מלש"ח בשנת  4מקבלת החלטה זו. לצורך כך, יוקצו 

"ח מלש 3-"ח מתקציב משרד הכלכלה והתעשייה ומלש 1

תקציב תוספתי שיעביר משרד האוצר למשרד הכלכלה מ

 .  2018 שנת ב והתעשייה

מלש"ח  4.8לרשום את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה כי הוקצו  .5

מתקציבי המשרד לטובת השלמות פיתוח באזורי התעשייה בירוחם 

 .2020-2018בשנים 

 הכלכלה במשרד ובינוניים קטנים לעסקים הסוכנות להנחות את .6

 הקטנים העסקים ולפיתוח לקידום, לעידוד והתעשייה לפעול

יום. לצורך כך, יוקצו  30תוך בבירוחם, לפי תכנית שתגובש  והבינוניים

מלש"ח  2, מהם 2021-2018שנים על פני הפריסה שווה מלש"ח ב 3.4

תקציב תוספתי מלש"ח  1.4-מתקציב משרד הכלכלה והתעשייה ו

בחלוקה שווה על פני  והתעשייה  שיעביר משרד האוצר למשרד הכלכלה

 השנים האמורות.

לרשום את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה כי הוצאו כתבי אישור  .7

מלש"ח למפעלים תעשייתיים בירוחם  12.8המסתכמים בסך של 

ת החלט יישוםבמסגרת המסלול המנהלי לתמיכה בהשקעות, מתוקף 
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בנושא "תכנית לסיוע במשיכת  09.04.2017מיום  2601 ה מס'ממשלה

 השקעות לרשויות המקומיות דימונה, ערד וירוחם".

 פיתוח עירוני

לגבש ולהפעיל  רד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליללהנחות את המש .8

שמטרתה פיתוח בתחומי הפעילות של המשרד, תכנית פעילות בירוחם, 

", לאור הגידול הדמוגרפי הצפוי יר"עם הפנים לעתשתיות עירוניות 

ולאור הצרכים בפיתוח שפה אורבנית. לצורך כך, יוקצה למועצה 

, בכפוף 2022-2018מלש"ח בשנים  8.5המקומית ירוחם סכום של 

להגשת תכנית עבודה מקיפה לאישור המשרד, בהתאם לפריסה 

 ולמקורות כמפורט בטבלה:

 

מלש"ח  3להנחות את המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל להקצות  .9

ציבור ושטחי לפיתוח ולשיפוץ פארקים, מוסדות  2018מתקציבו בשנת 

 ציבור בירוחם.

 רווחה ותעסוקה

 :משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםנחות את לה .10

לסיוע למשפחות בירוחם להגדיל את מודל "מרכז עוצמה"  .א

 של , כולל הגדלת תקינה2018יחידים החיים בעוני והדרה לשנת לו

רכז תעסוקה, הרחבת תקציב הפעולות הקהילתיות והתעסוקתיות 

 מקור/

 שנה

2018 

 מלש"ח

2019 

 מלש"ח

2020 

 מלש"ח

2021 

 מלש"ח

2022   

 מלש"ח 

 סה"כ

 מלש"ח

, פריפריה

 נגב וגליל

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 4.5 

 4.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 אוצר

 8.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 סה"כ
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 95,770-שלא יפחת מ, בסכום והגדלת סל תעסוקה גמיש ללקוחות

 , וזאת בכפוף לדיווח על מספר ההשמות הנדרש.2018ש"ח לשנת 

להעמיד תקציב ייעודי לצורך הקצאת שוברים לתושבי ירוחם,  .ב

לעניין תכנית למתן שוברים  1.6במסגרת הוראת מנכ"ל המשרד 

לקראת להשתתפות בתשלום בקורסים להכשרה מקצועית 

השתלבות בעולם העבודה. לצורך יישום סעיף זה, יקצה המשרד 

 .2019-2018 יםבשנסה"כ  אלש"ח 400-כ

מלש"ח תקציב פעולה לתגבור פעילות הרווחה  1.5להקצות  .ג

-ו    מלש"ח ממקורות המשרד  1מהם , 2020-2018בשנים  בירוחם

 מלש"ח תקציב אוצרי. התקציב יינתן בכפוף לאישור תוכניות 0.5

ומענים על ידי הדרג המקצועי במשרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים ובהתאם לפריסה ולמקורות כמפורט 

 בטבלה: 

 2018 מקור/שנה

 מלש"ח

2019 

 מלש"ח

2020 

 מלש"ח

 סה"כ

 מלש"ח

עבודה 

 ורווחה

0.4 0.3 0.3 1.0 

 0.5 0.2 0.2 0.1 אוצר

 1.5 0.5 0.5 0.5 סה"כ

 

 שיקום שכונות

 :את משרד הבינוי והשיכוןלהנחות  .11

לטובת  חברתי במרקם הוותיק של ירוחםלבצע פעולות שיקום  .א

חיזוק והעצמת האוכלוסייה המקומית כולל תחום הנוער 
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מלש"ח מתקציבו בפריסה  3בהשקעה כוללת של  ,והילדים

 .2020-2018 בשנים שווה

  ח מתקציבו"מלש 2 ,מדי שנה, 2022-2018שנים בלהקצות  .ב

שטחים פרטיים ינים וילטובת שיקום ושיפוץ פיזי של בנ

השקעות  סך כל, במרקם הוותיק בירוחם. (שפ"פיםפתוחים )

 מלש"ח. 10 יעמוד על 2018-2022שנים ל המשרד בסעיף זה

 חינוך, מדע ותרבות

להנחות את משרד החינוך להפעיל בירוחם תכנית יישובית כוללת  .12

מגן ילדים ועד כיתה י"ב.  –י הגיל לחינוך טכנולוגי פורמלי בכל שלב

מלש"ח  1.2לצורך כך, יקצה משרד החינוך למועצה המקומית ירוחם 

 . 2019מלש"ח בשנת  0.8-ו 2018מלש"ח בשנת  0.4מתקציבו, 

להמשיך בפעילות החינוכית להנחות את משרד המדע והטכנולוגיה  .13

הבלתי פורמאלית המתקיימת בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחלל 

להקצות למועצה המקומית  . לצורך כך, 2020-2018רוחם בשנים בי

 מלש"ח בהתאם לפריסה ולמקורות כמפורט בטבלה: 1.65ירוחם 

 2018 מקור/שנה

 מלש"ח

2019 

 מלש"ח

2020 

 מלש"ח

 סה"כ

 מלש"ח

 1.05 0.35 0.35 0.35 מדע

 0.6 0.2 0.2 0.2 אוצר

 1.65 0.55 0.55 0.55 סה"כ

 

והספורט ייתן העדפה ממקורותיו התקציביים משרד התרבות א.  .14

במסגרת סל תרבות עירוני וסל  2020-2018ירוחם, בשנים  יישובל

 מנת לסייע לרשות בפעולות תרבות וספורט. -הספורט על

 סך כולל של לרשות המקומית התרבות והספורט יקצה משרד .ב

יות הבאות: פעילואחת או יותר מהלטובת ש"ח מתקציבו  500,000
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כהגדרתה  ,פעילות תרבות ;כהגדרתה בסל הספורט ,ת ספורטפעילו

בתקנת סל תרבות עירוני. התקציב יועבר בכפוף לעמידה בדרישות 

 המקצועיות של תקנות התמיכה של המשרד ובכפוף לכל דין.

 קהילה, אזרחים ותיקים וצעירים

ל, בין השנים ובסך הכ לש"חמ 1.5משרד הביטחון יקצה תקציב של עד  .15

 משוחררים במשרד הביטחון, לאגף לקליטת חיילים 2018-2022

 .לטובת פרויקטים לקידום חיילים משוחררים בירוחם

להנחות את המשרד לשירותי דת לתקצב הקמת בית כנסת אחד  .16

, וכן לתגבר מענה 2020-2018בירוחם בשתיים מתוך השנים 

עתידית בעיר על ידי העמדת תוספת תקצוב לבניית מקווה  הלאוכלוסיי

ל זאת במסגרת תמיכות במבני דת שנותן המשרד. לצורך כך, יקצה וכ

אלש"ח בהרשאה להתחייב בכל אחת  900 המשרד לשירותי דת

מלש"ח. ככל שלא יהיה ניתן להעמיד  1.8ובסה"כ  2019-2018מהשנים 

תוספת תקצוב לבניית המקווה, הסכום שהוקצה יופנה לבניית בית 

גשת בקשה מסודרת ותקינה כנסת שלישי. קבלת הסכום מותנית בה

 הלי המשרד לאותה שנה.ובכל שנה מהשנים עפ"י נ

בפריסה שווה  ,מלש"'ח 3להנחות את המשרד לשוויון חברתי להקצות  .17

לטובת תכנית פעילות לאזרחים ותיקים  2020-2018שנים על פני ה

-מלש"ח מתקציב המשרד לשוויון חברתי ו 1.5וצעירים בירוחם, מהם 

למשרד לשווין  תוספתי שיעביר משרד האוצר מלש"ח תקציב 1.5

 חברתי בפריסה שווה בשנים האמורות.

 חקלאות וסביבה

, להנחות את 14.07.2013מיום  546 ת הממשלה מס' בהמשך להחלט .18

משרד החקלאות(  להקצות  –)להלן  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עיר בלב פארק",  –ל"פרויקט פארק ירוחם  2018אלש"ח בשנת  500

ר. בשור" לטובת המשך פיתוח האת-מצעות רשות ניקוז "שקמהבא

הקצאת התקציב על ידי משרד החקלאות תיעשה בכפוף להגשת בקשה 

מפורטת מטעם רשות הניקוז לאגף שימור קרקע וניקוז במשרד 

בה יפורטו הפעולות שלשמן נדרש התקציב. בהתאם שהחקלאות 
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החלטה של  כוחמ, תבוצע העברת התקציב ולאחר בחינתה לבקשה זו

 ועדת המכרזים של משרד החקלאות, לפי העניין.של ועדת תמיכות או 

 בבקשה( הקרן - להלן) הניקיון לשמירת הקרן להנהלת פונה הממשלה .19

 עלש והתקנות 1984-ד"תשמ ,הניקיון שמירת לחוק בכפוף, תאשר כי

 במהלך ח"מלש 4 עד של בסכום ירוחם המקומית למועצה סיוע, פיו

 ברשות בפסולת לטיפול תכנית יישום עבור 2021 עד 2018 השנים

 הצעה ותכלול, ירוחם המקומית המועצה ידי על שתוגש, המקומית

 מפגעי ופינוי בפסולת ולטיפול חזורלמ תשתיות להקמה ולשדרוג

 למניעת אמצעים ומימון, סביבתי חינוך, אסבסט מפגעי לרבות, פסולת

 .המפגעים הישנות

 תחבורה

, להנחות 23.09.2014מיום  2025 ת הממשלה מס' להחלטא. בהמשך  .20

 224את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לכלול בתכנית לכביש 

 ביצוע תאורה מהתקציב שהוקצה בהחלטה האמורה.

להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתכנן ולבצע  .ב

בקטע שבין ירוחם לדימונה בסכום של  204שוליים ותאורה בכביש 

מתוך  2019מלש"ח לביצוע בשנת  13-ו 2018מלש"ח לתכנון בשנת  2

תקציב סלי הפיתוח המשרדי כפי שיוסכם בין משרד התחבורה 

 וצר.אמשרד הלאגף התקציבים בוהבטיחות בדרכים 

להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להקצות סך של  .ג

עירוניים -ןמלש"ח לתכנון וביצוע תאורה לצמתים בי 10עד 

בכבישים המשרתים את מרחב היישוב ירוחם מתוך תקציב סלי 

והבטיחות  הפיתוח המשרדי כפי שיוסכם בין משרד התחבורה

 אוצר.משרד הלאגף התקציבים ב בדרכים 

 כוןבינוי ושי

להנחות את משרד הבינוי והשיכון להגיש לאישור הוועדה לתכנון  .21

, עדכון 25.6.2015מיום  125ממשלה מס' הופיתוח, כהגדרתה בהחלטת 

( 2022-2018)    יח"ד בחמש שנים 3,800-לאומדני עלויות הפיתוח של כ
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 על יח"ד המשווקותל בהתאם לאפשרות העמסת העלויות והכ

 כדלהלן:

 אם לקצב השיווק הצפוי.מיתוג, בהתתקצוב עלויות  .א

בהתאם לקצב  שנים 5-בפריסה ל התקצוב עלויות להקמת מינהל .ב

 השיווקים הצפוי.

תקצוב פיתוח תשתיות על ותשתיות תומכות לשיווקים באתרים  .ג

 בעיר, בהתאם לקצב השיווקים הצפוי.השונים 

ג יכללו בנוסף גם -יובהר כי עלויות הפיתוח הכלולות בסעיפים א .ד

בסך  18.11.15תקציב שאושר בוועדה לתכנון ופיתוח מיום את ה

מלש"ח למימון תשתיות ראש שטח, בהתאם לקצב השיווק  83של 

 הצפוי.

 עדיפות לאומית

 תיקוני) הכלכלית ההתייעלות לחוק ו"כ לפרק בהתאם מוגשת זו החלטה

 2009-ט"התשס(, 2010-2009 לשנים הכלכלית התוכנית ליישום חקיקה

 . לאומית עדיפות בנושא( החוק: להלן)

 ל"צה מחנות להעתקת לאומי מהלך לקידום מאמץ מרכזת ישראל ממשלת

, עצמה הביטחון למערכת המהלך למשמעויות שמעבר הבנה מתוך לנגב

 משמעותית השפעה להיות עשויה  לנגב ל"צה מחנות של העתקתם למהלך

 האזור לפיתוח משמעותי מנוף להוות ובכוחו, הדרום של פיתוחו על

 . ולצמיחתו

בדבר "אימוץ המלצות הצוות  14.07.2013מיום  546 ת הממשלה מס' החלט

משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך -הבין

 לב בשים ( התקבלה546החלטה  –להעתקת מחנות צה"ל לנגב" )להלן 

 . ל"צה מחנות של ההשפעה למעגלי

 השוכנים יישובים אותם הם, 546 החלטהב שנקבעו כפי, המטרה יישובי

 ממחנות קצרה יומית נסיעה בטווח שמצויים, 546 בהחלטה כהגדרתו בנגב

 את לממש להם לסייע צורך שיש נמצא ואשר, לקום העתידים ל"צה
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 זה ובכלל, הקרובה לסביבתם ל"צה מחנות בהעתקת הטמון הפוטנציאל

 .הרצויים המגורים ואיכות תמהיל וליצירת בהם באוכלוסייה הצפוי לגידול

 של והחברתי הכלכלי חוסנו היו המטרה יישובי קביעת שביסוד השיקולים

, לחוק( 2()ב)151 בסעיף כאמור, בו השירותים ורמת היישוב או האזור

 מריכוזי שלו המרחק או היישוב או האזור של הגיאוגרפי ומיקומו

 .לחוק( 4()ב)151 בסעיף כאמור, הארץ וממרכז אוכלוסייה

 להגדרת מצטברים תנאים שלושה 546 להחלטה( ב)9 בסעיף נקבעו בהתאם,

 של מרחק - ל"צה למחנות קרבה( 1: )הנגב יישובי כלל מתוך המטרה יישובי

 נכללו) חברתי-כלכלי מדד( 2) .(ההשפעה מסגרת) מהמחנות מ"ק 20 עד

 של חברתי הכלכלי במדד בלבד 5-1 באשכולות המדורגות מקומיות רשויות

 הכנסותיהן אשר מקומיות רשויות נכללו) מארנונה הכנסות( 3) .(ס"הלמ

 ח"ש 4,802 שהיו, הארצי הממוצע כפליים על עלו לא 2012-ב לנפש מארנונה

 (.בשנה לנפש

-רב בדבר "תכנית  23.09.2014מיום  2025 ת הממשלה מס' במסגרת החלט

 מקבלת משנה יותר (, בחלוף2025החלטה  –שנתית לפיתוח הדרום" )להלן 

( מ"ק 20) 546בהחלטה  שנקבעה ההשפעה מסגרת כי נמצא, 546 החלטה

 תוקן התנאי חוזרת מקצועית בחינה ולאחר בהתאם. מדי קצרה היא

 כך ההשפעה מסגרת והורחבה, ל"צה למחנות קרבה שעניינו הראשון

 היותר לכל מ"ק 20 של במרחק לשכון היישוב על לפיו תנאי שבמקום

 ממחנות היותר לכל מ"ק 33 של במרחק לשכון היישוב על, ל"צה ממחנות

ל. יצוין, כי תיקון זה לא שינה את מעמדה של ירוחם, שנכללה כבר "צה

 בהחלטה הראשונה.

 הרשויות זו בהגדרה נכללו, המטרה יישובי לקביעת לאור תבחינים אלה

 נתיבות, שבע באר, ערד, ירוחם, דימונה, אופקים: הבאות המקומיות

  .מרחבים אזורית ומועצה

המועצה המקומית ירוחם נקבעה כיישוב בעל עדיפות לאומית ואף ניתן לה 

 מעמד ייחודי בין כלל הרשויות שהוגדרו כ"יישובי מטרה": 546בהחלטה 

, 122ביותר מבין יישובי המטרה: מדורגת  ירוחם היא הפריפריאלית

דימונה, ערד . 2015לפי מדד הפריפריאליות משנת  3באשכול פריפריאליות 

 146, 143, אולם במקומות גבוהים יותר )3ואופקים מדורגות גם הן באשכול 
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. בנוסף, 5או  4בהתאמה(, ויתר יישובי המטרה מדורגים באשכולות  381-ו

נפש בהתאם  9,230ירוחם היא הרשות הקטנה ביותר מבין יישובי המטרה )

הרשויות  , יתר2016לנתוני הלמ"ס העדכניים שהם נתוני סוף שנת 

 נפש(.  29,000 -העירוניות הנכללות ביישובי המטרה מונות יותר מ

מבין יישובי המטרה לבסיס היא הרשות הקרובה ביותר  ירוחם, לכך מעבר

 בטווח נמצאהנגב. היישוב  בצומתקם בשנים האחרונות ש ההדרכה תיקרי

ת . לפיכך, תקופ2015מהבסיס, אשר אכלוסו החל בשנת "מ ק 10-מ פחות של

ההיערכות שעמדה לרשות ירוחם לקראת תחילת מועד האכלוס הייתה 

על מנת שלא להחמיץ את אד, וחייבה ריכוז מאמץ בזמן קצר קצרה מ

התנופה הכרוכה בתחילת אכלוס הבסיס, זאת בהתחשב גם במגבלות 

ובכושר הנשיאה העצמאי המוגבל של רשות מקומית שהיא לכתחילה קטנה 

 מאד.

, חל עיכוב משמעותי במעבר מחנות 2013בשנת  546מאז התקבלה החלטה 

צה"ל לנגב ובכלל זאת במועד אכלוס בסיס קריית ההדרכה. אכלוס קריית 

. 2016והושלם ביולי  2015ההדרכה, הסמוכה לירוחם, החל רק בפברואר 

, ואילו 2017כבר אינה בתוקף והסתיימה בסוף שנת  546כי החלטה  ,יודגש

קף, אינה כוללת כלי סיוע ספציפיים לירוחם , שעודנה בתו2025החלטה 

 )מעבר לכלי הסיוע הניתנים לכלל יישובי המטרה(.

בנסיבות המתוארות נמצא שגם כיום יש חשיבות בריכוז מאמץ מיוחד 

בירוחם בנפרד משאר יישובי המטרה על מנת למנף את מגמות הפיתוח עם 

כושר השלמת אכלוס קריית ההדרכה, זאת בהתחשב גם במגבלות וב

הנשיאה העצמאי המוגבל של רשות מקומית שהיא מלכתחילה קטנה מאד 

והפריפריאלית ביותר מבין יישובי המטרה. בנוסף, הצלחתה או כישלונה 

של ירוחם למצות את הפוטנציאל הכלכלי והדמוגרפי עם השלמת אכלוס 

קריית ההדרכה יכול לשמש מנוף או חסם תודעתי עבור שאר יישובי המטרה 

 המעבר העתידי של קריות התקשוב והמודיעין. בהקשר

 להעצמה , המיועדיםנכללו בהחלטה זו מספר כלי סיוע לירוחם ,לאור זאת

 של הייחודיים םלאתגרי מענה ונותנים, המועצה המקומית של כלכלית

  תוך מינוף מגמות הפיתוח המואץ המתקיימים בו. היישוב

ההחלטה בעניין זה, המהווה העדפה מיוחדת של ירוחם מבין יישובי 

, נסמכת 2025המטרה המהווים עדיין אזור עדיפות לאומית על פי החלטה 
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על השיקול הקבוע בדבר מיקומו הגיאוגרפי של האזור או היישוב או 

( 4)ב()151המרחק שלו מריכוזי אוכלוסייה וממרכז הארץ, כאמור בסעיף 

 לחוק.

מיום  3781ממשלה מס' הברקע הדברים, כי במסגרת החלטת  יצוין

בדבר "תכנית ניסויית )פיילוט( להעצמת מועצות מקומיות  30.10.2011

 ,להפעיל תכנית ניסויית )פיילוט((, הוחלט 3781החלטה  –בפריפריה" )להלן 

שמטרתה העצמה כלכלית וחברתית של מועצות מקומיות בפריפריה. 

ל יופעל בשלוש מועצות מקומיות: חצור הגלילית, כי המוד בהחלטה נקבע

 ירוחם וקצרין. 

, התקבלו שתי החלטות ממשלה לגבי קצרין וחצור 3781בהתאם להחלטה 

שנתית -בנושא "תכנית רב 22.06.2014מיום  1739 מס'  הגלילית: החלטה

בנושא "פיתוח  22.06.2014מיום  1741לחיזוק קצרין" והחלטה מס' 

 ה המקומית חצור הגלילית". והעצמה של המועצ

יודגש, כי הממשלה ראתה בהכללת ירוחם כ"יישוב מטרה" יישום של 

בכל הנוגע לירוחם המצוינת נכתב כי " 1741 מס'  . בהחלטה3781החלטה 

מקידום ר , יצוין כי ירוחם מושפעת באופן ניכ3781בהחלטת הממשלה 

בצומת הנגב, התוכנית למעבר בסיסי ההדרכה של צה"ל לקריית ההדרכה 

 14.7.2013מיום  546לירוחם. בהתאם, בהחלטת הממשלה מס'  הסמוכה

כיישוב בעל עדיפות לאומית, ואף ניתן לה  נקבעה המועצה המקומית ירוחם

כ"יישובי מטרה" באותה החלטה  מעמד ייחודי בין כלל הרשויות שהוגדרו

(, וכן מרחבים )באר שבע, ירוחם, אופקים, ערד, דימונה, מועצה אזורית

 זאת נוכח , נקבע סל של פעולות והשקעות ממשלתיות ייחודיות לירוחם

ונוכח העובדה  קריית ההדרכה של צה"למיקומה של ירוחם בסמוך ל

להתאכלס כבר השנה וזאת בשונה מבסיסים  שקריית ההדרכה צפויה

 ".אחרים שאמורים לעבור לאזור הנגב

ת מטרתה לאפשר יישום של הכרזה זו על ירוחם כיישוב בעל עדיפות לאומי

לפי הפעולות השונות המצוינות בסעיפי ההחלטה. כלי הסיוע השונים, 

לפרקי זמן משתנים, כל סעיף לפרק זמן שונה בהתאם  נויינת ,החלטה זו

 .2018-2022לתכליתו, בתקופת ההחלטה המתייחסת לשנים 

 
 


