מזכירות הממשלה

החלטה מספר  546של הממשלה מיו . 14.07.2013

.546

אימו המלצות הצוות הבי!משרדי לעדכו התכנית הלאומית לפיתוח
הנגב לאור יישו המהל( להעתקת מחנות צה"ל לנגב

מ ח ל י ט י   ,בהמש( להחלטות הממשלה מס'  5067מיו  16באוגוסט
) 2012להל :החלטה  ,(5067מס'  4415מיו  20בנובמבר ) 2005להל –
החלטה  ,(4415ולאור יישו המהל( להעתקת מחנות צה"ל לנגב ,כמפורט
בהחלטות הממשלה מס'  1529מיו  1באפריל  ,2007מס'  3976מיו 24
באוגוסט  2008ומס'  3161מיו  17באפריל  ,2011לאמ את המלצות
הצוות הבי!משרדי לעדכו התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישו
המהל( להעתקת מחנות צה"ל לנגב ,ובמטרה להאי ולקד את פיתוח
הנגב כדלקמ:
 .1לאשר תכנית חמש שנתית ,לשני  ,2017!2013לפיתוח הנגב לאור
מהל( העתקת מחנות צה"ל לנגב )להל ! התכנית לפיתוח הנגב(
שתיוש על ידי משרדי ממשלה ,הרשות לפיתוח הנגב והרשויות
המקומיות הרלוונטיות ,במטרה למנ 0את פיתוח הנגב כתוצאה
מהעתקת מחנות צה"ל לנגב ,בשי לב למעבר בח"א  27לנבטי,
למעבר קריית ההדרכה לנגב ובהיערכות לקראת מעברי בסיסי קריית
התקשוב וקריית המודיעי )להל – הבסיסי( .בתו תקופת ההחלטה
ייבח הצור( בגיבושה של תוכנית המש( בהתא לתוצאות התוכנית
ולצרכי המשתני.
 .2מטרות התוכנית:
א.

האצת הפיתוח הכלכלי והתעסוקתי.

ב.

עידוד הגירה חיובית.

ג.

הגדלת היצע הדיור.
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ד.

שיפור תדמית הנגב ויישוביו.

ה.

הגדלת היק 0המשרתי מאזור הנגב ביחידות הטכנולוגיות
בבסיסי.

ו.

חיזוק היישובי והשלטו המקומי.

ז.

הגדלת היצע התרבות והפנאי.

ח.

פיתוח תשתיות אזרחיות נוספות לש צמצו פערי בי
יישובי הנגב לבי מרכז האר.

 .3בהתא לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו
התוכנית הכלכלית לשני  2009ו! ,(2010התשס"ט! ,2009בנושא
אזורי עדיפות לאומית ,ומהשיקולי המפורטי בסעי 9 0להל:
א .הרשויות המקומיות בנפת באר שבע ובנפת אשקלו של משרד
הפני ,אשר מדורגות באשכולות פריפריאליות  5!1בהתא למדד
הפריפריאליות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להל –
יישובי הנגב או הנגב( ,יוגדרו כיישובי בעלי עדיפות לאומית
לעניי סעיפי )5א())5 ,(8 – 4ב())5 ,(9ד()5 ,ו())5 ,(1ו())5 ,(2ו(),(4
)5ז()5 ,ח())5 ,(1ח())5 ,(4ט()5 ,י()5 ,יג()6 ,ו( להחלטה זו.
ב .הרשויות המקומיות אופקי ,באר שבע ,דימונה ,ירוח ,ערד
והמועצה האזורית מרחבי )להל – יישובי המטרה( יוגדרו
כיישובי בעלי עדיפות לאומית לצור( החלטה זו לעניי סעיפי
)5א())5 ,(1א())5 ,(2א())5 ,(3ב())5 ,(1ב())5 ,(2ב())5 ,(3ב())5 ,(4ב(),(5
)5ב())5 ,(8ב())(9ב()5 ,ג())5 (3!1ה()5 ,ו())5 ,(3ו())5 ,(5ו() ,(6זאת
בנוס 0להכללת ביישובי הנגב כאמור בסעי)3 0א( לעיל.
ג .המועצה המקומית ירוח תוגדר כאזור בעל עדיפות לאומית
לעניי סעיפי )5ב())5 ,(6ב())5 ,(7ג())5 ,(4ו())5 ,(7יב())5 ,(2!1י(),(2
להחלטה זו.
ד .בהמש( להחלטת הממשלה מס'  3708מיו  ,11.9.2011הרשויות
המקומיות הבדואיות ,כהגדרת בהחלטה האמורה ,יוגדרו
כיישובי בעלי עדיפות לאומית לעניי סעיפי )5ח())5 ,(3יא(
להחלטה זו ,זאת בנוס 0להכללת ביישובי הנגב כאמור בסעי0
)3א( לעיל.
 .4להטיל על המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,בשיתו 0המועצה המקומית
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מצפה רמו ואג 0התקציבי במשרד האוצר ,לבחו את הצור( לגבש
תכנית פיתוח ייעודית למצפה רמו בהתבסס על יתרונותיה הייחודיי
ונכסיה ,בתו(  9חודשי.
 .5באחריות משרדי הממשלה לפעול באופ הבא:
א.

משרד הכלכלה
להורות למנכ"ל משרד הכלכלה לבצע פעולות אלה:
(1

לפעול לפיתוח ולשיווק קרקעות באזורי התעשייה
שביישובי המטרה ,והכל בהתא לתוכנית העבודה הרב
שנתית של המינהל לאזורי פיתוח במשרד הכלכלה.
לצור( יישו מטרה זו יוקצה תקציב כמפורט להל:

שנה

2013

2014

2015

2016

2017

סה"כ
במלש"ח

תקציב

12

12

14

13

9

60

(2

ככל שתתקבל החלטת ממשלה באחת מ השני
 ,2017!2013אשר תאפשר למינהל אזורי פיתוח במשרד
הכלכלה לסבסד הוצאות פיתוח באזורי תעשייה באזורי
עדיפות לאומית כהגדרת בחוק לעידוד השקעות הו,
התשי"ט!) 1959להל ! החוק לעידוד השקעות הו(,
שיעור הסבסוד של הוצאות הפיתוח בשני אלה לא
יפחת מ! 75%ביישובי המטרה עבור אזורי התעשייה
אות מפתח מינהל אזורי פיתוח .במידה ועל!פי
קריטריוני לסבסוד שייקבעו בעתיד ,רמת הסבסוד
לישובי המטרה או בחלק מה תעלה מ! 75%הדבר יבוא
על חשבו הפחתת הסבסוד באזורי תעשיה אחרי
שמחו לישובי המטרה .עבור אזור התעשייה המופרט
של אופקי יוקצה  1.5מלש"ח ) 0.5לשלוש שני( לטובת
מינהלת אזור התעשייה ובעיקר לש חיזוק פעילויות
השיווק והתפעול.

(3

לקבוע כי מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה יפעיל בשני
 2016!2014את הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מס' 4.18
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מיו  ,7.11.2012שעניינה מסלולי סיוע לקליטת עובדי
נוספי בעסקי בישראל ! מיזמי לפיתוח אזורי
עדיפות לאומית ביישובי המטרה ובאזורי התעשייה
שלה ,בהיק 0התקציבי המפורט ובהתאמות הנדרשות.
מחצית התקציב יופנה לקליטת עובדי בתחו הסייבר
ולעניי זה תנאי המסלול יגובשו בתיאו ע המטה
הקיברנטי הלאומי.
2013

שנה

משרד

2014

2015

2016

23

24

23

2017

סה"כ
במלש"ח
70

הכלכלה
המטה
הקיברנטי
הלאומי

(4

3

4

10

3

להורות לסוכנות לעסקי קטני ובינוניי )להל –
הסוכנות( לגבש ולהפעיל תכנית לעידוד עסקי קטני
ובינוניי בנגב בהתייעצות ע הגורמי הרלוונטיי
לעניי ,ולהקצות לש כ( את התקציבי הבאי:

שנה

2013

תקציב

9

2014

2015

2016

6

2017

סה"כ
במלש"ח
15

(5

לערו( סקר צרכי אזורי לש בחינת סוגי העסקי
שבמחסור בנגב )להל – הסקר( .תוצאות הסקר יוצגו
בתו(  150יו ממועד קבלת החלטה זו לצוות הבי!
משרדי כהגדרתו בסעי)6 0ב( להחלטה )להל – הצוות
הבי!משרדי(.

(6

להפעיל תכנית להשמה ,סיוע וליווי במציאת מענה
תעסוקתי לבני זוג של אוכלוסיית משרתי הקבע בהתא
למודל שיגובש על!ידי שירות התעסוקה בשיתו 0ע
הממונה על התעסוקה ומנהל המעבר דרומה במשרד
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הביטחו ,וכ לעובדי במקצועות נדרשי המעונייני
להעתיק את מקו מגוריה לנגב ולבני זוג ,בהתא
למודל שיגובש על!ידי שירות התעסוקה בשיתו 0ע
הממונה על התעסוקה ,ולהקצות לש כ(:

שנה

2013

2014

2015

2016

2017

תקציב

1

1

1

1

1

סה"כ
במלש"ח

(7

5

לבצע הכשרות לעובדי ישראלי ב"עבודות הרטובות"
בענ 0הבניי )כגו :תפסני ,ברזלני ,טייחי ורצפי(,
בי היתר באזור הדרו ולש כ( לתק את סעי 0ח'
בהחלטת ממשלה מס'  3453מיו  ,10.7.2011באופ
שבמקו האמור בו יירש:
"ח .להנחות את משרד האוצר ומשרד הכלכלה לקד
תכנית להכשרת עובדי ישראלי בענ 0הבנייה בשיתו0
ע התאחדות בוני האר ונציגיה ,באופ שיסייע
לקבלני בקליטת עובדי ישראלי לענ 0הבניי
ב"עבודות הרטובות" .התכנית תגובש להסכ אשר יחלי0
את סעיפי ההסכ העוסקי בהכשרת ישראלי
באמצעות מסלול תעסוקה".
אי שינוי ביתר סעיפי החלטת הממשלה .בשנת 2013
תוקצה הרשאה להתחייב בס(  87מלש"ח לטובת מימו
המיז בכל האר .תקצוב המזומ הנדרש לצור( יישו
ההסכ יוקצה בהתא לתנאי ההסכ שייחת.

(8

שנה

לבצע הכשרה מקצועית לצור( הרחבת הפעילות בנגב
עבור חשמלאי ורתכי וכ הכשרה למקצועות
אחרי בענפי התעשייה ובענפי נוספי במסלולי
הכשרה ,בי היתר להכשרת עובדי תו( כדי עבודה
בשני .2017 ! 2013
2013

2014

2015

2016

2017

סה"כ
במלש"ח
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תקציב

ב.

2

2

2

2

2

10

משרד הבינוי והשיכו ורשות מקרקעי ישראל
 (1להטיל על מנכ"ל משרד הבינוי והשיכו ועל רשות
מקרקעי ישראל להגיש בתו(  180ימי ממועד קבלת
החלטה זו ,תכנית לקידו תכניות בניי עיר קיימות
ביישובי המטרה או לתיקו תכניות כאמור במטרה
להתאי מתחמי קיימי לדיור לבניית דירות קטנות
ודירות להשכרה ,תו( עירוב שימושי ,שילוב מסחר
והגדלת היצע יחידות צמודות קרקע .התוכניות המוצעות
יתואמו ע הרשויות המקומיות.
 (2להטיל על מנכ"ל משרד הבינוי והשיכו לגבש כללי
לסבסוד פיתוח דיור איכותי להשכרה ביישובי המטרה,
בשיעור של עד  75%מעלויות הפיתוח ,באישור אג0
התקציבי במשרד האוצר .לצור( כ( יקצה משרד הבינוי
והשיכו תקציב סבסוד כמפורט להל:
2013

שנה

תקציב

2014

2015

2016

2017

סה"כ
במלש"ח

3

3

4.5

7.5

18

 (3להארי( את תוק 0החלטת הממשלה מס' )2209נג(13/
מיו  12.8.10שעניינה סבסוד עלויות הפיתוח לאנשי צבא
הקבע בעקבות מעבר הבסיסי נבטי וקריית ההדרכה
)עיר הבה"די( לנגב ,עד לסו 0שנת .2017
היתרה התקציבית הלא מנוצלת עד לסו 0שנת  2014בגי
סעי 0זה ,ככל שתהיה כזו ,תועבר לשני  .2017!2015ככל
שיושל שיווק כל יחידות הדיור שנקבעו בהחלטה מס'
)2209נג (13/לפני שנת התקציב  ,2017ויהיו ביקושי
ליחידות דיור נוספות ,הצדדי השותפי להחלטה
המקורית יפעלו להארכת תוק 0ההחלטה .אחוזי
השתתפות המשרדי יהיו זהי לאחוזי ההשתתפות
המקוריי.
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 (4להטיל על מנכ"ל משרד הבינוי והשיכו לרכז את עבודת
הגופי שלהל לש הקמת ושדרוג מוסדות ציבור
ביישובי המטרה ,בהתא לצרכי שיוגדרו על ידי גופי
אלה ועל ידו )להל – תוכנית מוסדות ציבור( ,ובכפו0
להוראות לפי די החלות על פעילות ,לפי הפירוט הבא:
א.

משרד הכלכלה.

ב.

המשרד לשירותי דת.

ג.

משרד התרבות והספורט.

ד.

והמועצה

מפעל

הפיס

להסדר

ההימורי

בספורט.
ה.

משרד החינו(.

ו.

משרד הרווחה והשירותי החברתיי.

 (5משרד הבינוי והשיכו יגיש לצוות הבי!משרדי בתו( 150
יו ממועד קבלת החלטה זו ,את תוכנית מבני הציבור
הכוללת את מנגנוני העבודה והתעדו 0בדבר הצרכי לפי
סעי 0קט ) ,(4וידווח מדי שנה לצוות הבי!משרדי על
התקדמות הקמת של מוסדות ציבור כמפורט בתוכנית
מבני הציבור.
 (6להטיל על משרד הבינוי והשיכו להוסי 0לתכנית "מיקוד
מאמ" ג את המועצה המקומית ירוח .משרד הבינוי
והשיכו בשיתו 0הרשות המקומית ירוח יציגו לצוות
הבי!משרדי את התכנית שתגובש לירוח בתו( 150
ימי ממועד קבלת החלטה זו.
לצור( יישו סעי 0זה יקצה משרד הבינוי והשיכו את
התקציבי הבאי:
שנה

תקציב

2013

2014

2015

2016

5

5

5

2017

סה"כ
במלש"ח
15
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 (7להטיל על ועדת החסמי לדיור בראשות מנכ"ל משרד
ראש הממשלה שהוקמה לפי החלטת הממשלה מס' 1980
מיו  15ביולי  ,2010שעניינה הסרת חסמי בשיווק
קרקע למגורי ,לעקוב אחר תכנו ופיתוח תכניות אלה:
א.

תב"ע  ! 127/03/26גור מקד מועצה מקומית
ירוח .מועד שיווק צפוי :רבעו אחרו .2013

ב.

תב"ע  ! 129/39/26גור מקד רשות מקרקעי
ישראל .מועד שיווק צפוי :רבעו שלישי .2014

 (8ככל שייקבעו כלי נוספי לקידו דיור להשכרה
במסגרת קבינט הדיור ,לא יהיה בהחלטה זו כדי למנוע
את החלת על יישובי המטרה.
 (9רשות מקרקעי ישראל:
א.

להטיל על רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי
והשיכו להגיש בתו(  150ימי ממועד החלטה
זו ,לאתר מקרקעי למתחמי מגורי למשפחות
אנשי הקבע ביישובי השוני בנגב ,שמעבר
ליישובי המטרה ,ולקד תוכניות מתאימות לגבי
מתחמי אלה באופ שיתאי ללוח הזמני של
מעבר מחנות צה"ל לנגב.

ב.

הרשות תפעל להביא לדיו במועצת מקרקעי
ישראל את בקשת משרד הביטחו ,כי המקרקעי
לטובת קמפוס הטר"צי למקצועות המודיעי
בבאר שבע יוקצו למשרד הביטחו ללא תמורה.

ג.

משרד התרבות והספורט
 (1להטיל על מנכ"לית משרד התרבות והספורט להגדיל את
היק 0התמיכה בתקנת הפריפריה לתקופת ההחלטה,
ביחס לבסיס התקציב ,וזאת לש הרחבת פעילות
המוסדות הפועלי ביישובי המטרה.
 (2להנחות את משרד התרבות והספורט ואת המשרד
לפיתוח הנגב והגליל להציג לצוות הבי!משרדי תכנית
הפעלה רב שנתית להרחבת פעילות תרבותית לצעירי
ביישובי המטרה בדגש על תיאטרו ,מחול ,קולנוע,
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מוסיקה ואומנות חזותית או פלסטית.
 (3להציג את פרטי התוכניות לצוות הבי!משרדי בתו( 150
יו ממועד החלטה זו.
 (4להורות למשרד התרבות והספורט ולמשרד לפיתוח הנגב
והגליל לסייע במימו כ"ניסוי חלו" מגרש רב דורי אחד
במועצה המקומית ירוח עד לסו 0שנת .2014
לצור( יישו סעי 0תפקידי המשרד לפי החלטה זו יקצה
משרד התרבות והספורט תקציבי לפי הפירוט הבא:
סה"כ

שנה

2013

2014

2015

2016

2017

תקנת
הפריפריה

1

1

1

1

1

5

הרחבת
פעילות
תרבותית
לצעירי

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

7.5

במלש"ח

ד.

משרד החינו( והוועדה לתכנו ותקצוב במועצה להשכלה
גבוהה:
 (1משרד החינו(
להטיל על מנכ"לית משרד החינו( לתגבר את החינו(
המדעי!טכנולוגי בנגב באופ הבא:
א.

לפתוח עשרה מסלולי חדשי שש שנתיי )ז' – י"ב(
של כיתות מצוינות במדע וטכנולוגיה ,המובילות
להתמחות בסייבר במסגרת הנדסת תוכנה ,הנותנות
מענה למער( הטכנולוגי המתקד בצה"ל בכלל,
וליחידות אמ" ותקשוב בפרט.

ב.

להגדיל את היצע המורי לחינו( מדעי טכנולוגי בנגב
ב! 50מורי עד לשנת  2017בדגש על הנדסת תוכנה
)התמחות בסייבר( ,באמצעות הפעלת תכנית ייחודית
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לנגב ,בדגש על הסבת אקדמאי למקצועות המדעי
והטכנולוגיה ,ומת תמריצי בתחומי אלו.
ג.

לספק את התשתיות הנדרשות לבתי הספר כדי
לפתוח מסלולי מצוינות בדגש על הנדסת תוכנה
)התמחות בסייבר(.

ד.

לפעול להעלאת שיעור הבנות הלומדות במגמות
לימוד מדעיות!טכנולוגיות בנגב.

לצור( יישו סעיפי  4!1יקצה משרד החינו( תקציב
כמפורט להל:
שנה

2013

2014

2015

2016

2017

סה"כ
במלש"ח

תקציב

4

4

4

4

4

20

 (2הוועדה לתכנו ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה:
לפנות לוועדה לתכנו ותקצוב של המועצה להשכלה
גבוהה בבקשה לבחו ,בשיתו 0אג 0התקציבי במשרד
האוצר ,את ההשלכות התכנוניות והתקציביות הצפויות
של מעבר הבסיסי לנגב על המוסדות להשכלה גבוהה
באזור.
ה.

המטה הקיברנטי הלאומי
להטיל על המטה הקיברנטי הלאומי במשרד ראש הממשלה
לגבש מתווה לביסוס באר שבע כמרכז ייחודי לכלל הנגב
בתחו הסייבר ,אשר יקד וירכז מו"פ ,תעשייה והו אנושי
בתחו זה .המתווה ימנ 0את השילוב הייחודי המתהווה
בבאר שבע של היחידות הטכנולוגיות של צה"ל שעוברות
אליה ,של תשתיות המחקר וההוראה באוניברסיטת ב!גוריו
ושל מרכזי התעשייה העילית המתפתחי בה ,וזאת בשיתו0
ע משרדי הממשלה והרשויות המקומיות הרלוונטיי וע
המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנו ותקצוב .המתווה
יכלול פירוט והקצאה של התקציבי הנדרשי .המטה
הקיברנטי הלאומי יציג את המתווה לצוות הבי משרדי בתו(
 150יו.
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ו.

המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב:
להורות למנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל לפעול ,בי
היתר באמצעות הרשות לפיתוח הנגב כזרוע אזורית ,לביצוע
פעולות אלה:
 (1לגבש תכנית רב שנתית לשינוי תודעתי ביחס לנגב ולשיפור
תדמית הנגב בשיתו 0ע הרשויות המקומיות בנגב,
ולפעול ליישומה.
 (2להפעיל את תוכנית 'מעגלי בנגב' לגיבוש שיתופי פעולה
אזוריי בי רשויות המושפעות ממעבר הבסיסי,
בשיתו 0פעולה ע המכו למנהיגות וממשל ! ג'וינט
ישראל.
 (3להפעיל ביישובי המטרה את התוכניות הבאות:
א.

תכנית פנאי וקהילה לילדי בהסתמ( על החלטת
הממשלה מספר  747מיו  27.11.2006בשיתו0
פעולה ע משרד החינו(.

ב.

תכנית לקידו מצוינות )'מצויינגב' – על!פי מודל
ההפעלה בבאר שבע( ,בשיתו 0פעולה ע משרד
החינו(.

 (4לגבש תכנית לשיפור סביבת הלימודי הטכנולוגית בבתי
הספר בנגב כהמש( והרחבה לתוכנית הכיתות החכמות
ומרכזי המצוינות ,המפורטת בהחלטת הממשלה מס'
 2990מיו  .25.3.2011התוכנית תופעל בתיאו ע משרד
החינו(.
 (5סיוע לרשויות המקומיות בישובי המטרה:
א.

לסייע לרשויות המקומיות ביישובי המטרה לגבש
תכניות אסטרטגיות יישוביות להתפתחות הרשויות
ולצמיחת ,מתו( ראייה אזורית ובמטרה לקד
שיתו 0פעולה אזורי ע רשויות סמוכות בהקשר של
מינו 0מעבר צה"ל לנגב .ללוות את יישומ למש( שנה
אחת לפחות.

ב.

לגבש ולהפעיל בשיתו 0ע משרד הפני ומשרד ראש
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הממשלה ,באמצעות מפע דרו ,תכנית לפיתוח
מקצועי וניהולי של בעלי התפקידי הבכירי
ברשויות המקומיות ,ביישובי המטרה.
למטרה זו ,יפעל המשרד ,בי היתר ,למשיכה ולשילוב
של בוגרי תכנית צוערי לשלטו המקומי לעבודה
ביישובי המטרה.
המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,בשיתו 0פעולה ע
משרד הפני ומשרד ראש הממשלה יציג לצוות
הבי!משרדי את התכנית שתגובש בתו(  150ימי
ממועד קבלת החלטה זו.
 (6איכות חיי ומשיכת אוכלוסייה צעירה ליישובי המטרה:
א.

לעודד פעולות היכרות ,תרבות ופנאי למשיכה של
אוכלוסיה צעירה ליישובי המטרה ולהשארת
אוכלוסייה קיימת בה ,ובכלל זה לסייע בפיתוח
תשתיות לש מטרה זו ,בסיוע מרכזי הצעירי
הפועלי ביישובי המטרה.

ב.

לעודד את תרבות הפנאי ,הספורט וחיי הקהילה,
באמצעות סיוע בתשתיות בנייה ושדרוג של מוסדות
ציבור ,מתקני ספורט ופיתוח תשתיות ציבוריות.

ג.

מתו( מטרה למשו( אוכלוסייה איכותית ולעודד
הישארות צעירי ,המשרד ואג 0התקציבי במשרד
האוצר יפעלו לגיבוש תוכנית למת פתרונות דיור
להשכרה ביישובי המטרה.

 (7סבסוד מרכזי לוגיסטיי – המשרד לפיתוח הנגב
והגליל ,באמצעות הרשות לפיתוח הנגב ,יסייע למועצה
המקומית ירוח להפעיל מנגנו תמרו להקמת מרכזי
לוגיסטיי ושירותי תומכי תעשייה בירוח בשני
.2015!2014
הצוות הבי משרדי יבח בעתיד את הצור( לתמר הקמת
אזורי לוגיסטיי כאמור ,ביחס לאזורי הסמוכי
לקריית התקשוב ולקריית המודיעי ,בהתא להצלחת
התמרו בירוח.
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לצור( יישו תפקידיו בהתא להחלטה זו ,יקצה המשרד לפיתוח
הנגב והגליל את התקציבי הבאי ,בי היתר באמצעות הרשות
לפיתוח הנגב:
שנה

2013

2014

2015

2016

2017

תקציב

20

34

34

31

32

סה"כ
במלש"ח

ז.

151

משרד התחבורה ,התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכי
)להל – משרד התחבורה(
להטיל על מנכ"ל משרד התחבורה לעמוד בראש צוות
בי!משרדי בהשתתפות משרד הביטחו ,אג 0התקציבי
במשרד האוצר ,משרד הפני ,המשרד לפיתוח הנגב והגליל
ומשרד ראש הממשלה ,שתפקידו לבחו ולגבש פתרונות
תחבורתיי בה פתרונות תחבורה ציבורית כוללי
לאוכלוסייה האזרחית והצבאית כאחד ,במסגרת יישו
תוכנית העברת מחנות צה"ל לנגב .זאת לרבות מת מענה
לחיבורי המחנות הצבאיי למערכות הסעת המוני ונגישות
משרתי הקבע והחיילי לבסיסי צה"ל השוני שיוקמו.
הפתרונות ייבחנו בי היתר על!בסיס בחינת ביקושי קיימי
וחזויי ,סדרי עדיפות ,לוחות זמני לביצוע וזמינות
תקציבי ,ויוצגו לצוות הבי משרדי בתו(  150יו ממועד
החלטת ממשלה זו.

ח.

משרד הביטחו
(1

להטיל על מנכ"ל משרד הביטחו לכלול במסגרת מכרזי
אמ" ותקשוב מת עדיפות להעסקת עובדי אשר
מתגוררי בנגב והתקשרות ע בעלי עסקי שמרכז
עיסוק בנגב )בי היתר בתחומי טכנולוגיי( ,בשלב
ההקמה ובשלב התפעול ,תו( מת העדפה לשלב
התפעול .מנגנו זה יוצג בפני הצוות הבי!משרדי ,לפני
פרסו המכרז ,ולאחר בחינת הצור( בשינויי תחיקה
לש יישומו ,ככל שיידרש.

(2

עלות מכרזי אמ" ותקשוב לפי סעי 0קט ) (1לא תעלה
על העלות שאושרה בהחלטת הממשלה מס'  3161מיו
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 17באפריל  ,2011שעניינה העתקת מחנות צה"ל לנגב.
(3

להורות למנכ"ל משרד הביטחו ,בתיאו ע ראש מטה
היישו להתיישבות ולפיתוח כלכלי של הבדואי בנגב,
וע משרד הכלכלה ,לפעול להסרת חסמי המקשי על
העסקת חברות ופרטי מקרב האוכלוסייה הבדואית
בנגב במסגרת הקמת הבסיסי והפעלת.
מנכ"ל משרד הביטחו ידווח לצוות הבי!משרדי על
החסמי שיוסרו ועל המועד ליישומ בתו(  60יו
ממועד קבלת החלטה זו.

(4

משרד הביטחו וצה"ל יפעילו ממקורותיה באמצעות
מנהל מעבר צה"ל דרומה ,מרכז ליווי וסיוע לשילוב
אנשי שירות הקבע ובני משפחותיה במסגרת מעבר
דרומה בהסתייע במרכזי הצעירי ביישובי המטרה,
המרכז להתיישבות בנגב ובגליל ותוכניות ההשמה של
משרד הכלכלה ושירות התעסוקה.

(5

ט.

מובהר ,כי אי החלטה זו מתייחסת לתנאי השירות של
משרתי הקבע העוברי דרומה .נושא זה נידו במסגרת
התהליכי שנקבעו בהחלטת הממשלה מס'  3161מיו
 17באפריל .2011

משרד הבריאות
הממשלה רושמת לפניה את הודעת שרי הבריאות והאוצר ,כי
בכוונת לדו בנושא הרחבת שירותי קהילתיי ושירותי
אשפוז בנגב במטרה להתאימ לצרכי העתידיי של
אוכלוסיית הנגב .מנכ"ל משרד הבריאות וסג הממונה על
התקציבי במשרד האוצר ידווחו על תוצאות הדיוני לצוות
הבי!משרדי בתו( כשנה ממועד קבלת החלטה זו.

י.

המשרד להגנת סביבה
שיקו בריכות האידוי המועצתיות– מועצת נאות חובב
 .1הממשלה סומכת ידיה על מתווה התכנית לשיקו
בריכות האידוי )להל" :מתווה השיקו"( המצויות
בתחו המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
)להל – "המועצה" או "נאות חובב"( .לפי מתווה
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השיקו ,המועצה תנהל את פעילות השיקו ותפקח
על עמידה בלוחות הזמני על ידה ועל ידי המפעלי
שבתחומה .הממשלה רושמת לפניה את החלטת
המועצה לפעול לפי המפורט בטבלה שבנספח
להחלטה ,ובהתא למתווה השיקו המפורט
שיגובש לפי סעי 0קט  4להל ,ובכפו 0לכל די.
 .2מנהל התכנו במשרד הפני יפעל לשינוי הוראות
תמ"א  ,16תכנית מתאר ארצית לפסולת ,כ(
שתאפשר הקמת אתר הטמנה של פסולת מסוכנת
במיקו שאינו צמוד לאתר המאושר לפי תוכנית
מקומית )החברה לשירותי איכות הסביבה( עד לסו0
שנת .2014
 .3הממשלה רושמת לפניה את התחייבות המועצה
להגיש למוסדות התכנו תוכנית מפורטת להקמת
אתר פסולת יבשה ,בהתא לחוק התכנו והבנייה
ולפי הוראות כל די.
 .4משרד ראש הממשלה יקי צוות בהשתתפות נציגי
מרשות מקרקעי ישראל ,המשרד להגנת הסביבה,
אג 0התקציבי במשרד האוצר והמועצה ,במטרה
לגבש את ההסדר הסופי ביחס למתווה הסבת
בריכות  203!201ושיווק לטובת אתר לטיפול וסילוק
פסולת יבשה והסבת בריכות  204ו! 209לטובת אתר
לטיפול וסילוק פסולת רעילה והקצאת לחברה
לשרותי איכות הסביבה ,על ידי רשות מקרקעי
ישראל.
הצוות יגבש את המלצותיו המפורטות לא יאוחר
מ! 150יו ממועד קבלת החלטה זו ויציג בפני
הצוות הבי!משרדי.
 .5בשיווק האתרי לטיפול וסילוק פסולת יבשה על ידי
רשות מקרקעי ישראל ,ייגבו על ידי רשות מקרקעי
ישראל מהיזמי הוצאות השיקו ועלויות
התשתיות של בריכות אלו ויועברו כהחזר הוצאות
למועצה ,לטובת כלל עבודות שיקו הבריכות בלבד.
ככל שטרו השיווק/ההקצאה יימצא ,כי ס( החזר
הוצאות השיקו למועצה גבוה מהאומדני לשיווק
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והקצאת הקרקע על ידי רשות מקרקעי ישראל ,יובא
הנושא לדיו בפני הצוות הבי!משרדי.
 21.5 .6מלש"ח מהכנסות מהמיז הסולרי ,שיזמה
המועצה בשטחי בריכות  6!1המשוקמות ,ישולמו על
ידי החברה היזמית למועצה )החזר בגי הוצאות
שבוצעו בעבר( .מנכ"ל משרד ראש הממשלה יכריע
בדבר החלוקה של יתרת הסכו ,ככל שתתקבל
מהיזמי ,בי רשות מקרקעי ישראל למועצה.
 .7רשות מקרקעי ישראל תאפשר שימוש בעודפי עפר
המצויי בשטחי המועצה לטובת שיקו ללא
תשלומי תמלוגי לרשות ,ובלבד שלא תבוצע כרייה
של חומר מתחת לפני השטח .הנ"ל יבוצע בתיאו ע
הרשות והמשרד להגנת הסביבה.
 .8המשרד להגנת הסביבה יקצה סכו של  7מלש"ח
לתמיכה בביצוע השיקו.
 .9המשרד להגנת הסביבה יטמיע את מתווה השיקו
הקבוע בהחלטה זו ברישיו העסק של החברה
לשירותי איכות הסביבה והמפעלי המצויני
בטבלה שבנספח המוזכר בסעי)5 0י( ,ובתנאי
שייקבעו מכוח חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח–,1968
ביחס למועצה המקומית התעשייתית נאות חובב.
 .10ביצוע ההחלטה יהיה כפו 0לכ( שעד ליו 1.8.13
יתקבלו התחייבויות מפעלי נאות חובב לפעול
בהתא למתווה השיקו ולהחלטה זו ,והתחייבות
החברה לשירותי איכות סביבה להגיש למוסדות
התכנו תוכנית מפורטת להקמת אתר פסולת
מסוכנת ,בהתא לחוק התכנו והבנייה ולפי הוראות
כל די.
יא .האוכלוסייה הבדואית בנגב
(1

אזור סחר תיירותי:
א .להנחות את משרד התיירות ,משרד הפני,
המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות
להסדרת התיישבות הבדואי בנגב ,לאתר
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מיקו מרכזי המתאי להקמת אזור סחר
תיירותי .האזור יאותר באחד הצירי
המרכזיי בנגב המצויי בממשק ע
בסיסי צה"ל העוברי לנגב ,שלאורכ
קיימי יישובי בדואי .משרדי אלו,
המקומיות
הרשויות
ע
בשיתו0
הרלוונטיות ,יקדמו תב"ע תיירותית
בשטחי שאותרו.
ב .להנחות את הרשות להסדרת התיישבות
הבדואי בנגב לבצע תכנו מפורט למתח
שייבחר ,לאחר אישור התב"ע .התכנו
הרשויות
ע
בשיתו0
יבוצע
המקומיות ומשרדי הממשלה הרלוונטיי.
ג .מטה היישו להתיישבות ולפיתוח כלכלי
של הבדואי בנגב יתכלל וירכז את עבודת
המשרדי לצור( יישו החלטה זו.

(2

אזור תעשייה ותעסוקה שוקת:
א .לאור סמיכות אזור התעשייה והתעסוקה
המתוכנ שוקת ,שאינו באחריות משרד
הכלכלה ,לקריית המודיעי ,ומתו( הכרה
בחשיבות לתמו( בפיתוח התעשייה
והתעסוקה של יישובי הבדואי הסמוכי,
הממשלה תקצה סיוע חד פעמי בס( 40
מיליו  2להתנעת ביצוע עבודות התכנו
והפיתוח של אזור תעשייה ותעסוקה זה,
המשות 0ליישובי יהודי ובדואי .הסיוע
יועבר באמצעות משרד הכלכלה בהתא
לנהלי ולמנגנוני בקרה שיקבע משרד
הכלכלה.
ב .מת הסיוע הממשלתי כפו 0לשני אלו:
 (1קבלת התחייבות בכתב מהרשויות
המקומיות החברות בניהול אזור
התעשייה והתעסוקה )מ"א בני שמעו,
מיתר ,חורה ולקיה( לגבי נשיאה
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בעלויות ובביצוע תכנו אזור התעשייה
והתעסוקה ,פיתוחו ושיווקו.
 (2חתימת הסכ לחלוקת הכנסות מאזור
התעשייה והתעסוקה שיהיה בהתא
למטרות החלטה זו ! שיאושר על ידי
משרד הפני ויוצג לצוות הבי משרדי.
ג .הסיוע להתנעת ביצוע עבודות התכנו
והפיתוח של אזור התעשייה והתעסוקה
שוקת יועבר בפריסה הבאה:
2017

סה"כ
במלש"ח

2013

שנה

2014

2016 2015

משרד הכלכלה

2

5

10

8

25

ממקורות
החלטת ממשלה
 3708מיו
11.9.2011

3

3

4

5

15

 (3סיוע ליישומה של תכנית להקמה והפעלה של מער(
סביבתי לטיפול בפסולת ביישובי הבדואי )להל –
תכנית הגנת הסביבה(.
א.

לאשר לרשויות המקומיות המופיעות בסעי 0ז'
להל ,סיוע רב שנתי )להל ! "הסיוע"( לשני 2013
! ) 2017להל" :תקופת הסיוע"( לש גיבושה
ויישומה של תוכנית להקמה ולהפעלה של מער(
סביבתי לטיפול בפסולת ביישובי הבדואי באזור
הדרו )להל בסעי 0זה" :התכנית"( .התכנית
תכלול פעולות משולבות בתחומי תכנו וניהול
משק הפסולת; הקמת תשתיות מחזור אזוריות
ומקומיות; שיקו ופינוי מפגעי פסולת קיימי;
חינו( והסברה בתחומי הגנת הסביבה וכ אכיפה
ופיקוח.

ב.

להטיל על שר הפני להקצות ס( של  5מלש"ח על
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פני השני  2017!2013לש הקמת מער( לפינוי
פסולת ביתית בישובי המועצות האזוריות אל!
קאסו ונווה מדבר.
הממשלה רושמת לפניה השתתפות המועצות
האזוריות אל!קאסו ונווה מדבר בהקמת מער(
פינוי הפסולת הביתית בס( של  4מלש"ח על פני
השני  ,2017!2013נוס 0על הסכו המצוי לעיל
מתקציב משרד הפני.
ג.

להטיל על השר להגנת הסביבה למנות בתו(  30יו
ועדה מקצועית בי!משרדית שחבריה יהיו
הנציגי הבאי :המשרד להגנת הסביבה )יו"ר(,
משרד הפני ,מטה היישו להתיישבות ולפיתוח
כלכלי של הבדואי במשרד ראש הממשלה ,אג0
התקציבי במשרד האוצר ושני נציגי מהרשויות
המקומיות הבדואיות .נציגי משרדי הממשלה,
ימונו על ידי מנכ"לי המשרדי.
הוועדה תלווה את יישו התכנית ובכלל זה תאשר
את התכניות היישוביות ליישו ההחלטה; תאשר
הסטות תקציביות בי מרכיבי התכנית ,למעט
התקציב הנוגע למער( פינוי הפסולת הביתית
במועצות האזוריות ,בכפו 0להוראות חוק יסודות
התקציב ,התשמ"ה– 1985ולהוראות כל די,
ותקבע אבני דר( לקידו התכנית.

ד.

שר הפני יבח הקמת ועדת חקירה לפי סעי)2 0ב(
לחוק איגודי ערי ,תשט"ו! 1955בדבר הקמת
איגוד ערי לש פיקוח ואכיפת הדיני
הסביבתיי בתחומ של הרשויות המקומיות
הבדואיות בנגב .שר הפני יעדכ בנושא את
הממשלה בתו(  150יו.

ה.

להטיל על המשרד להגנת הסביבה להכי מדדי
תוצאה עבור יישו תוכנית הסיוע ,אשר תוצג בפני
הוועדה המקצועית לא יאוחר מיו  1בדצמבר
.2013

ו.

להטיל על כל המשרדי השותפי לוועדה
המקצועית לדווח על התקדמות התכנית ולהטיל
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על המשרד להגנת הסביבה לרכז את הדיווחי ,כל
זאת במסגרת מנגנוני הדיווח והבקרה הקבועי
בהחלטת הממשלה מס'  3708מיו 11.9.2011
שעניינה התכנית לקידו הצמיחה והפיתוח
הכלכליי של האוכלוסייה הבדואית בנגב.
ז.

תקציב ורשויות
ס( התקציב לתכנית יעמוד על  40מלש"ח בחלוקה
הבאה:
א( הסיוע יינת לרשויות המקומיות הבאות על פי
הפירוט שלהל:

רהט

עירייה

 0.99מלש"ח

חורה

מועצה מקומית

 1.33מלש"ח

כסיפה

מועצה מקומית

 1.33מלש"ח

לקיה

מועצה מקומית

 1.33מלש"ח

שגב שלו

מועצה מקומית

 1.33מלש"ח

ערערה בנגב

מועצה מקומית

 1.33מלש"ח

תל שבע

מועצה מקומית

 1.33מלש"ח

נווה מדבר

מועצה אזורית

 4.305מלש"ח

אל קסו

מועצה אזורית

 4.305מלש"ח

סה"כ

 17.58מלש"ח

ב( בנוס 0לתקציבי המנויי בס"ק א' לעיל ,יינת
סיוע לש ביצוע פעולות אזוריות בתחומי
הרשויות המנויות בסעי 0א' ,על פי החלוקה
שלהל:
 (1שיקו ופינוי מפגעי פסולת קיימי –
 3.6מלש"ח.
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 (2תשתיות מחזור – הקמת תחנת מעבר
–  8.2מלש"ח.
 (3הקמת איגוד ערי –  7.62מלש"ח.
 (4פעולות חינו( –  3מלש"ח.
ג( חלוקת התקציב על פי תחומי פעולה ושני:

תחו

גור מממ

תכנו

המשרד
להגנת

2013

2014

2015

2016

2017

סה"כ

0.27

0.18

0

0

0

0.45

הסביבה
תשתיות

המשרד

מחזור

להגנת

)עירונית(

הסביבה

תשתיות

המשרד

מחזור

להגנת

)אזוריות(

הסביבה

שיקו מפגעי

המשרד

פסולת

להגנת

0

0

0

0.812

1.64

0.08

0.609

3.28

0.62

0.609

3.28

0.62

0

0

0

2.03

8.2

3.2

הסביבה
מקורות
החלטה

0

1.2

1.54

1.54

1.2

3.6

3708
חינו(

מקורות

והסברה

החלטה

0

2.52

1.26

1.26

1.26

6.3

3708
המשרד
להגנת

0.24

0.69

0.69

0.69

0.69

3

הסביבה
אכיפה )כולל

מקורות

פעילות איגוד

החלטה

ערי(

3708

פינוי פסולת

משרד

ביתית

הפני

0.2

0.3

2.101

0.95

1.773

1.2

1.773

1.25

1.773

1.3

7.62

5
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ותברואה

מקורות

במועצות

החלטה

אזוריות

3708

סה"כ

תקציב
המשרד
להגנת

0.3

0.51

0.3

3.402

0

5.199

0

5.199

0

0.69

0.6

15

הסביבה
מקורות
0.5

החלטה

6.121

4.573

4.573

4.233

20

3708
משרד

0.3

הפני

0.95

1.2

1.25

1.3

5

יב .משרד התיירות
פארק ירוח – "ירוח ! עיר בלב פארק":
 (1להטיל על שר התיירות לרכז ולתא צוות היגוי שיפעל
לסיוע ולקידו פארק ירוח ,בשיתו 0המשרד להגנת
הסביבה ,המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,רשות מקרקעי ישראל וגורמי נוספי לפי
הצור( ,ולפעול כדלקמ:
א.

שיקו ופיתוח פארק ירוח כמוקד פנאי ,נופש
ותיירות אזורי :פיתוח תשתיות תיירותיות,
שיקו הנחלי ,פיתוח השטחי הפתוחי ,מת
פתרונות אספקת מי לפארק ,שיקו האגמי
והסביבה.

ב.

פיתוח ושיקו הנחלי החוצי את ירוח
ועוברי בי השכונות הוותיקות לשכונות
החדשות ,ובכ( לחבר את העיר אל הפארק ואל
המכתש הגדול כרצ 0אחד.

ג.

להטיל על המשרד להגנת הסביבה לרכז ועדת
היגוי מקצועית שתכוו ותלווה מקצועית את
הפעולות הכלולות בסעיפי א' וב' בנושאי
שיקו הנחלי ,האגמי והסביבה.
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 (1המשרדי שלהל יתקצבו את המועצה המקומית ירוח
לטובת פרויקט "ירוח! עיר בלב פארק" כמפורט להל:

2014

2015

משרד

2013

הגנת הסביבה

0.35

0.35

2016

2017

סה"כ
0.7

רשות מקרקעי
ישראל/משב"ש*

1

1

1

3

המשרד לפיתוח
הנגב והגליל

0.25

0.25

0.25

0.75

1

1

1

3.3

0.5

0.5

0.5

1.5

3.1

3.1

2.75

9.25

משרד התיירות

0.3

משרד החקלאות!
רשות הניקוז
סה"כ במלש"ח

0.3

* תקציב רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכו מותנה באפשרות להעמיס
את התקציב על עלויות הפיתוח ,עבור חלקי הפארק שבמסגרת התב"עות
שבאחריות רמ"י והמשרד.

יג.

משרד האנרגיה והמי:
להטיל על מנכ"ל משרד האנרגיה והמי בתיאו ע משרד
הביטחו לגבש תוכנית מענה לתחו תשתיות האנרגיה
)חשמל וגז( והמי לבסיסי .התוכנית תוצג לצוות
הבי!משרדי בתו(  150יו מהחלטה זו.

יד.

משרד הפני:
הממשלה רושמת לפניה את הודעת שר הפני ,כי הקי 3
ועדות חקירה ייעודיות לבחינת גבולות ואופ חלוקת
ההכנסות הצפויות בי הרשויות בנגב.

 .6ניהול התוכנית
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א.

בהמש( לסעי 7 0להחלטת הממשלה מס'  4415מיו 20.11.2005
שעניינה תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב ובהמש(
לסעי 5 0להחלטת הממשלה מס'  747מיו  27.11.2006שעניינה
תוכנית לפיתוח הנגב ,להטיל את האחריות ליישו החלטה זו
על המשרד לפיתוח הנגב והגליל אשר באופ ישיר ובאמצעות
זרוע הביצוע האזורית )הרשות לפיתוח הנגב( יהיה אחראי על
תכלול התוכנית ועל יישומה.

ב.

הצוות הבי!משרדי ,שהוק לפי החלטת ממשלה מס' 5067
בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנכ"לית המשרד
לפיתוח הנגב והגליל ,יהיה אחראי על מעקב אחר יישו החלטה
זו ,הסרת חסמי ואישור תוכניות העבודה המשרדיות )להל !
הצוות הבי!משרדי( .לחברי הצוות המפורטי בסעי(2) 0
להחלטה יתווספו ג ראש המטה הקיברנטי הלאומי במשרד
ראש הממשלה ומנכ"ל משרד התיירות.

ג.

התוכניות יתבצעו ע"י משרדי הממשלה בתחומי עיסוק
בהתא לאחריות של המשרדי בהחלטה זו.

ד.

המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,באמצעות הרשות לפיתוח הנגב,
בנושאי כפי שיגדיר ,יקי ועדות היגוי אזוריות )שולחנות
עגולי( בהשתתפות נציגי המשרדי ,ראשי רשויות ,נציגי חברה
אזרחית והמגזר העסקי ,לצור( טיוב ההשפעות האזוריות של
התוכנית ,התאמתה לצרכי המתפתחי ורתימת כוחות
מקומיי ,והכל תו( דיאלוג מתמיד בי משרדי הממשלה
והשותפי האחרי.

ה.

הרשות לפיתוח הנגב תשמש זרוע ביצוע אזורית בהיותה תאגיד
הכולל את כלל הרשויות והמוסדות המרכזיי בנגב לרבות
משרדי ממשלה ,ותסייע ביישו החלטה זו .הרשות תוכל לבצע
פעולות ושירותי משלימי לפעולות המשרדי ו/או פעולות
הנובעות משילוב צרכי בי משרדיי ככל שיעלה הצור( בכ(
כחלק מיישו התוכנית.

ו.

המשרד לפיתוח הנגב והגליל יפעל להקמת מרכזי שירות
שתפקיד להנגיש באופ יעיל ומרוכז את השירותי והמעני
הנדרשי ובכלל זה מידע ,שיסייעו במשיכה ובליווי של כלל
הגורמי המעונייני לעבור לנגב )תושבי ועסקי( ולתושבי
והעסקי הנמצאי כיו בנגב ,ובכלל זה משיכה ליישובי
המטרה .השירותי במרכזי יינתנו בכפו 0לכללי הפעלת ע"י
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המשרד לפיתוח הנגב והגליל או הרשות לפיתוח הנגב ,ובתיאו
ע משרדי הממשלה הרלבנטיי.

ז.

תפקידי המשרד לפיתוח הנגב והגליל
 (1לנהל את יישו התוכנית לפיתוח הנגב על כל היבטיה,
ובכלל זה לבצע מעקב ובקרה אחר יישומה ,לרבות מעקב
אחר ביצוע תוכניות העבודה של המשרדי המפעילי
את התוכנית ,לוחות הזמני לביצוע ואופ ניצול
התקציב על יד.
 (2לסייע למשרדי הממשלה בתכנו מפורט של חלקי
התוכנית שבתחומי אחריות ,ככל שיידרש.
 (3לתא בי רשויות המדינה ,הרשויות המקומיות וגופי
אחרי בכל הקשור ליישו התוכנית.
 (4לקד מיצוי המשאבי והכלי שבתוכנית על ידי
היישובי בנגב בדגש על יישובי המטרה.
 (5לגבש ,במידת הצור( ,נהלי עבודה בי משרדי הממשלה
לבי הרשויות המקומיות לצור( יישו התוכנית
ביישוביה.
 (6לרכז את הצור( בביצוע עדכוני ושינויי במרכיבי
התוכנית בהתא לקצב התקדמות ביצועה ,השינויי
והצרכי בשטח והחסמי שיעלו ביישומה ,ולהביא
המלצות להכרעת הצוות הבי משרדי ,לרבות בכל הנוגע
להסטות תקציביות בהתאמה.
 (7ללוות את התוכנית במחקר הערכה מלווה ולבצע סקרי
בהתא לצור( .כמו כ ,לגבש ,בתיאו ע משרדי
הממשלה ובהתייעצות ע הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה אמות מידה למדידת הצלחת התכנית
שיובאו לאישור הצוות הבי!משרדי.
 (8לרכז את עבודת הצוות הבי!משרדי על כל היבטיה:
א(

משרדי הממשלה הלוקחי חלק בתוכנית יגישו
למשרד תוכניות עבודה מפורטות )הכוללות ג
מדדי הצלחה( למימוש הפעולות שבתחו
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אחריות לשני  2014 ! 2013בתו(  60יו מיו
קבלת ההחלטה .ככל שנקצבה בהחלטה זו
לתכנו פעולה מסוימת תקופה החורגת מ! 60יו
! יושלמו ע"י המשרדי פרטי תוכנית העבודה
לגביה בהמש( ובהתאמה.
ב(

אחת לחצי שנה יגיש מנכ"ל כל משרד
מהמשרדי המפעילי את התוכנית למשרד
דו"ח על אודות ביצוע התוכנית המתייחס ג
לעמידה במדדי תוכנית העבודה המשרדית
שאושרה ע"י הצוות הבי!משרדי ,לקשיי
ביישומה ולפעולות שמוצע על ידו לנקוט כדי
לקד את יישומה.

ג(

מנכ"לי המשרדי המפעילי את התוכנית יגישו
למשרד בתחילת חודש אוקטובר של כל שנה
משנות התוכנית ,תוכנית עבודה מפורטת לביצוע
משרד בשנה העוקבת .תוכנית העבודה הכוללת
תאושר על ידי הצוות הבי!משרדי.

 .7הצוות הבי משרדי )להל ! הצוות(
א.

הצוות יתכנס לפחות אחת לחצי שנה.

ב.

אחת לשנה יקיי הצוות דיו לבחינת התקדמות ההחלטה
והצור( לעדכנה או לערו( בה שינויי.

ג.

הצוות יהיה אחראי לאשר את תכניות העבודה של המשרדי
המפורטי בהחלטה זו אחת לשנה ,בהתא למטרות
התוכנית ,וליעדיה ואת מדדי ביצוע.

ד.

הצוות יבצע מעקב אחר יישו החלטת הממשלה ויפעל
במידת הצור( להסיר חסמי המונעי או מעכבי את המש(
יישו התכנית לפיתוח הנגב.

ה.

הצוות יהא רשאי לאשר הסטות תקציביות בי סעיפי
התוכנית השוני ,בהסכמת אג 0התקציבי במשרד האוצר,
ובכפו 0לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה –  1985ולהוראות
כל די.
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ו.

הצוות מוסמ( למנות ועדות משנה מקרב חבריו אשר יעסקו
בתחומי ספציפיי הנוגעי לתוכנית.

ז.

בתו(  90יו ממועד אישור החלטה זו יכנס הצוות דיו שאליו
יזומנו כלל המשרדי המפעילי את התוכנית להצגת תכניות
העבודה המשרדיות ואישור .א לפי החלטה זו נקבע מועד
מאוחר יותר לאישור תוכניות – יתכנס הצוות שנית לאישור
)בחלו 150 0יו ובהתא למועדי הנוספי שנקבעו(.

ח.

בשנת  2015יבח הצוות הבי!משרדי את תוצאות יישו
התוכנית עד לשנה זו ואת הצור( בביצוע שינויי לתוכנית
לאור ,וכ בראשית שנת  2017יבח את הצור( בגיבוש צעדי
המש( לתכנית.

 .8תקציב
א.

תקציב התכנית יעמוד על ס( כולל של  569.765מלש"ח,
אשר יורכבו מתקציבי משרדי ממשלה שוני ,כמפורט
בטבלה שלהל.

ב.

אג 0התקציבי במשרד האוצר יפתח ,ככל הנית ,תקנות
תקציביות ייעודיות בספרי התקציבי של משרדי הממשלה
השוני בתוכנית ,לטובת המטרות הקבועות בתוכנית זו
והתקציבי המוקצי בהחלטה זו על ידי המשרדי ישמשו
לטובת התוכנית בלבד.

ג.

משרד ממשלתי רשאי ,בתקציבי פיתוח המחייבי זאת,
להתחייב על סכו הגבוה מהסכו הקבוע לשנה בהחלטה זו,
בכפו 0לאישור אג 0התקציבי במשרד האוצר ,ובלבד שס(
ההתחייבות לא יעלה על התקציב הרב שנתי המוקצה לאותה
מטרה.

ד.

מובהר כי תקופת ביצוע התוכנית לרבות לצורכי תקצובה
ולצורכי ביצועה תהיה בת  5שני.

ה.

תקציב התוכנית אינו מהווה חלופה לכל תקציב אחר
שהוקצה על!ידי משרדי הממשלה לטובת יישובי בנגב
ויישובי המטרה בפרט ,בבסיס התקציב לשני ,2014!2013
או לכל תקציב כאמור שייקבע בתקציבי המדינה שיאושרו
בתקופת התוכנית.
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ו.

פריסת תקציב התכנית לפי משרדי  /שני תהיה לפי האמור
בטבלה שלהל )למע הסר ספק הסכומי המופיעי בטבלה
ה המחייבי(:

סה"כ

משרד

2013

2014

2015

2016

2017

משרד הכלכלה*

15

67

75

93

22

184

0.75

4.1

11.4

4.05

2.4

22.7

משרד החינו(

4

4

4

4

4

20

משרד השיכו

0

9

9

10.5

7.5

36

משרד התרבות

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

12.5

משרד התיירות

0.3

1

1

1

0

3.3

משרד החקלאות

0

0.5

0.5

0.5

0

1.5

1

5

8.4

11.4

9.2

35

המטה הקיברנטי

0

3

3

4

0

10

לפיתוח נגב וגליל

20

34.25

34.25

31.25

32

151.75

משרד הפני

0.25

1.25

1.35

1.35

0.8

5

סה"כ במלש"ח

43.8

131.6

150.4

163.55

80.4

481.75

המשרד להגנת
הסביבה

מטה יישו
לתוכנית הבדואי

במלש"ח

* לא כולל תקציב הכשרות לעובדי בכל האר לרבות הנגב עפ"י סעי)5 0א().(7

 .9עדיפות לאומית
החלטה זו כוללת מספר אזורי ויישובי שיוגדרו כאזורי עדיפות
לאומית בהתא לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה
ליישו התוכנית הכלכלית לשני  2009ו! ,(2010התשס"ט!) 2009להל
– החוק(.
ממשלת ישראל פועלת לקידו מהל( לאומי להעתקת מחנות צה"ל
39 / 28

מזכירות הממשלה
לנגב ,כאמור בהחלטות הממשלה מס'  1529מיו  1באפריל ,2007
שעניינה ! העברת אגד מחנות הדרכה )קריית ההדרכה( לצומת הנגב,
מס'  3976מיו  24באוגוסט  ,2008שעניינה ועדת היגוי עליונה
להעתקת מחנות צה"ל לנגב ומס'  3161מיו  17באפריל ,2011
שעניינה העתקת מחנות אמ" ותקשוב לנגב .מעבר למשמעויות המהל(
למערכת הביטחו עצמה ,למהל( העתקת של מחנות צה"ל לנגב
עשויה להיות השפעה מכרעת על פיתוחו של הנגב ,ובכוחו להוות מנו0
משמעותי לפיתוח האזור וצמיחתו .החלטה זו מיועדת לסייע להביא
למיצוי הפוטנציאל הטמו בהעתקת מחנות צה"ל לנגב לפיתוח האזור,
תו( מת מענה לצרכי האזרחיי הנלווי למהל( ובכלל זה לגידול
הצפוי באוכלוסיית היישובי ולתמהיל ואיכות המגורי הרצויי,
הכל תו( קביעת אבחנות בי יישובי ואזורי שוני בהתא למעגלי
ההשפעה של המהל(.
ההחלטה בדבר קביעת היישובי והאזורי כאזורי עדיפות לאומית
מבוססת על השיקולי המפורטי בסעי)151 0ב( לחוק ,ובכלל זה
חוסנו הכלכלי והחברתי של האזור או היישוב ורמת השירותי בו,
כאמור בסעי)151 0ב() (2לחוק; תכנו הפריסה של האוכלוסייה כאמור
בסעי)151 0ב() (3לחוק; מיקומו הגיאוגרפי של האזור או היישוב או
המרחק שלו מריכוזי אוכלוסייה וממרכז האר ,כאמור בסעי0
)151ב() (4לחוק; והצור( בצמצו פערי בי האזור או היישוב לבי
אזורי או יישובי אחרי או בי קבוצות אוכלוסיה תושבות האזור
או היישוב לבי קבוצות אוכלוסיה אחרות כאמור בסעי)151 0ב()(5
לחוק.
להל פירוט השיקולי העומדי ביסוד קביעת האזורי והיישובי
המנויי בהחלטה זו כבעלי עדיפות לאומית ,והנתוני התומכי בה:
א .יישובי הנגב
כאמור ,החלטה זו באה בהמש( ישיר להחלטות הממשלה אשר קבעו
יעד לאומי להעתקת של מחנות צה"ל לנגב ואשר בהתא לה נעשות
מכלול הפעולות ,תכנוניות ואחרות ,להעתקת המחנות.
נוכח המהל( הכולל להעתקת המחנות ,אשר במסגרתו נקבע ג
מיקומ ,ואשר כנגזרת ממנו נוצר פוטנציאל לשינוי משמעותי בנגב !
שהוא האזור המושפע מהעתקת המחנות ,מוצע להכריז על יישובי
הנגב כבעלי עדיפות לאומית .השיקולי שביסוד הכרזת כאמור ה
תכנו הפריסה של האוכלוסייה כאמור בסעי)151 0ב() (3לחוק;
מיקומו הגיאוגרפי של האזור או היישוב או המרחק שלו מריכוזי
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אוכלוסיה וממרכז האר ,כאמור בסעי)151 0ב() (4לחוק; והצור(
בצמצו פערי בי האזור או היישוב לבי אזורי או יישובי אחרי
או בי קבוצות אוכלוסיה תושבות האזור או היישוב לבי קבוצות
אוכלוסיה אחרות כאמור בסעי)151 0ב() (5לחוק.
בהתא ,יישובי הנגב לעניי החלטה זו כוללי את כלל הרשויות
המקומיות בדרו האר בהתא לנפות באר שבע ואשקלו של משרד
הפני ,אשר מדורגות באשכולות פריפריאליות  ,5!1בהתא למדד
הפריפריאליות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להל – הלמ"ס(.
מדד הפריפריאליות של הלמ"ס מחושב כשקלול של קרבת הרשות
המקומית לגבול מחוז תל אביב ושל מדד הנגישות הפוטנציאלית של
הרשות המקומית ,המשקלל בי קרבת הרשות המקומית לכל
הרשויות המקומיות באר לבי גודל האוכלוסייה שלה .מדד
הפריפריאליות מדרג את הרשויות המקומיות באשכולות  1עד ,10
כאשר אשכול  1כולל את הרשויות הפריפריאליות ביותר ואשכול 10
את הרשויות המרכזיות ביותר.
יצוי ,כי העיר באר שבע ,שהיא העיר הגדולה והמרכזית באזור הנגב,
ואשר מהווה יעד מרכזי להשפעותיו האפשריות של מהל( העתקת
מחנות צה"ל ,וכ הרשויות בסביבתה הקרובה ,מדורגות באשכול 5
במדד הפריפריאליות .הרשויות המקומיות בדרו המדורגות באשכול
 6ומעלה ה צפוניות יותר וקרובות יותר למרכז האר.
אמת המידה האמורה עולה בקנה אחד ע הוראות סעי)151 0ב()(4
לחוק.
מעבר לשיקול הגיאוגרפי ,יישובי הנגב כוללי כ! 60%משטחה של
המדינה ,א( מאכלסי רק כ! 14%מהאוכלוסייה .בהתא לנתוני
הלמ"ס ,כפי שהתפרסמו בשנתו הסטטיסטי לישראל לשנת ,2012
נכו לשנת  ,2011צפיפות האוכלוסי לקמ"ר יבשתי במחוז דרו של
משרד הפני )הכולל את נפות באר שבע ואשקלו( עומד על 79.1
נפשות לקמ"ר ,זאת לעומת  7,522.2נפשות לקמ"ר במחוז תל אביב,
 1,483.7נפשות לקמ"ר במחוז ירושלי 1,463.8 ,נפשות לקמ"ר במחוז
מרכז 1070.7 ,נפשות לקמ"ר במחוז חיפה ו! 291.6נפשות לקמ"ר
במחוז הצפו .החלטה זו מיועדת ,בי היתר ,לעודד הגירה חיובית
לנגב ,באופ העולה בקנה אחד ע הוראות סעי)151 0ב() (3לחוק.
נוס 0לאמור ,קיימי פערי משמעותיי בי הנגב לבי אזורי
אחרי במדינה ,וההחלטה בעניי זה עולה בקנה אחד ע הוראות
סעי)151 0ב() (5לחוק ,ומיועדת להביא לצמצומ של פערי כאמור,
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תו( מת דגש מיוחד לתחומי שבה יש רלוונטיות מיוחדת למהל(
העתקת מחנות צה"ל לנגב.
בכלל זה יצוי ,כי הנגב סובל מרמות נמוכות של תעסוקה :על פי נתוני
הלמ"ס לשני  2010!2009נתוני הנגב נמוכי מהממוצע הארצי .כ(
למשל ,אחוז המועסקי בנגב )נפת באר שבע ונפת אשקלו( הוא
 54.8%לעומת  57.3%ממוצע ארצי ,ובהתאמה ההכנסה החודשית
למשק בית בנפת באר שבע ונפת אשקלו )ברוטו( היא 2 12,510
לעומת  2 14,639ממוצע ארצי.
בתחו החינו( הטכנולוגי מדעי ,אשר הינו בעל רלוונטיות מיוחדת
בהקשר של מעבר בסיסי צה"ל לנגב ,קיימי על פי נתוני משרד
החינו( ,פערי כגו :אחוז הנבחני בבגרות במדעי המחשב במחוז
דרו )כהגדרתו במשרד החינו(( בשנת  2011הוא  4.6%מכלל
התלמידי לעומת  6.2%בממוצע ארצי .הפערי באחוז המצטייני
גדולי עוד יותר ,כ( למשל :הממוצע הארצי של שיעור המצטייני
מהעוברי בגרות במדעי מחשב ברמה של חמש יחידות לימוד הוא
 74.1%לעומת  46.8%במחוז דרו .בהתא לכ( ,אחוז המשרתי
מהנגב כיו ביחידות הטכנולוגיות של צה"ל נמו( משיעור אוכלוסיית
הנגב מכלל האוכלוסייה )כ! 8%לעומת  15%שיעור באוכלוסייה(.
פער משמעותי נוס 0הוא הפער בשיעור העומדי בדרישות הס 0של
האוניברסיטאות מבי הזכאי לתעודת בגרות ,כאשר הממוצע הארצי
לשנת  2011עמד על  84.1%ובמחוז דרו הוא עמד באותה שנה על
 79.7%בלבד .קיימי פערי בתחומי רבי נוספי .הסיוע המוצע
בתחומי אלו כמפורט בהחלטה ,מכוו להגדיל את מספר של תושבי
הנגב הכשירי לשרת ביחידות הטכנולוגיות שבבסיסי המועתקי
לאזור ,באופ שימקס את ההפריה ההדדית בי הבסיסי ליישובי
שבסביבת.
ב .יישובי המטרה
השיקולי שביסוד ההחלטה לעניי יישובי המטרה ה חוסנו הכלכלי
והחברתי של האזור או היישוב ורמת השירותי בו ,כאמור בסעי0
)151ב() (2לחוק ,ומיקומו הגיאוגרפי של האזור או היישוב או המרחק
שלו מריכוזי אוכלוסיה וממרכז האר ,כאמור בסעי)151 0ב() (4לחוק.
יישובי המטרה ,כפי שנקבעו בהחלטה זו ,ה אות יישובי השוכני
בנגב ,כהגדרתו לעיל ,שמצויי בטווח נסיעה יומית קצרה ממחנות
צה"ל העתידי לקו ,ואשר עולה חשש שאי באפשרות להיער(
בכוחות עצמ למיצוי הפוטנציאל הכלכלי הטמו בהעתקת מחנות
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צה"ל לסביבת הקרובה ,ובכלל זה לגידול הצפוי באוכלוסייה בה
וליצירת תמהיל ואיכות המגורי הרצויי .ללא היערכות ממשלתית
מתאימה ,צפוי ,כי יישובי המטרה לא יהיו ערוכי לתת מענה לקליטת
משפחות רבות ותיבל האפשרות למיצוי מלוא הפוטנציאל של
המהל( הלאומי של מעבר המחנות לנגב.
לפיכ( ,נדרש ביישובי אלו מיקוד מאמ למימוש הפוטנציאל הקיי
בה לגידול דמוגרפי ולצמיחה ,בשל קרבת לבסיסי ,בשי לב
לאתגרי הנובעי מחוסנ הכלכלי הנמו( של היישובי וריחוק
ממרכז האר.
בהתא נקבעו שלושה תנאי מצטברי להגדרת יישובי המטרה מתו(
כלל יישובי הנגב כפי שהוגדרו לעיל:
•

קרבה למחנות צה"ל :יישובי המטרה ה יישובי השוכני
במרחק של  20ק"מ לכל היותר ממחנות צה"ל )להל – מסגרת
ההשפעה( .תנאי זה נקבע במטרה לכלול בהגדרת אזורי העדיפות
לעניי זה א( ורק יישובי השוכני במרחק נסיעה יומית קצרה
ממחנות צה"ל ואשר הינ בעלי הפוטנציאל המשמעותי ביותר
להיות מושפעי ממעבר המחנות ולהוות מוקד למשיכת
אוכלוסייה כתוצאה מהמהל(.
הבסיסי העוברי לנגב ורלוונטיי להחלטה זו ואשר לאור
מיקומ נקבעו יישובי המטרה ה :בח"א  27בנבטי )החל
איכלוס ב!  2009ואיל(( קריית ההדרכה בצומת הנגב )אכלוס צפוי
החל מ!  ,(2015קריית התקשוב בבאר שבע )איכלוס צפוי החל מ!
 (2017וקריית המודיעי בליקית ,בי עומר לשוקת )אכלוס צפוי
החל מ! .(2018
מדידת המרחקי נעשתה בקו אווירי מהמיקו המיועד של מרכז
הבסיסי העתידי לקו לבי גבול תחו השיפוט של הרשות
המקומית ,כאשר מדובר בעיריות ומועצות מקומיות .במועצות
אזוריות נערכה המדידה ליישוב במועצה האזורית הקרוב ביותר
למיקומו המיועד של הבסיס.

•

מדד כלכלי!חברתי :נכללו רשויות מקומיות המדורגות באשכולות
 5!1בלבד במדד הכלכלי חברתי של הלמ"ס.

•

הכנסות מארנונה :נכללו רשויות מקומיות אשר הכנסותיה
מארנונה לנפש ב! 2012לא עלו על כפליי הממוצע הארצי ,שה
 2 4,802לנפש בשנה.
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כאמור ,קביעת מסגרת ההשפעה ,העומדת על מרחק של  20ק"מ
מהבסיסי ,מבוססת על כ( שיישובי בטווח זה ה בעלי
הפוטנציאל המירבי להיות מושפעי ממעבר הבסיסי ולהוות
יעד לקליטת אנשי הקבע ומשפחותיה ,א ייערכו לכ( כראוי.
הטווח של מסגרת ההשפעה נקבע ,בי היתר ,בהתבסס על מחקר
בנושא "השקעה בתשתית תחבורתית ,יוממות ושכר" ,שפרסמה
מחלקת המחקר בבנק ישראל בשנת  ,2008במסגרתו נבדק שיעור
היוממות לטווח של למעלה מ! 20ק"מ בקו אווירי ונמצא שמדובר
בשיעורי נמוכי מאד )שיעור היוממות מעבר לטווח  20ק"מ
עמד בהתא למחקר על  12.1%מכלל המועסקי במשק,
ובפריפריה הוא גבוה א( במעט ועומד על  16.8%מכלל
המועסקי(.
לצד זאת נקבעו אמות מידה לעניי דירוגה הכלכלי חברתי של
הרשות והכנסותיה מארנונה ,באופ שמותיר בגדר יישובי המטרה
רק את אות יישובי שדירוג הכלכלי חברתי אינו עולה על
אשכול חמש ,ושהכנסותיה מארנונה לנפש אינ עולות על
כפליי הממוצע הארצי ב! .2012אמות מידה אלו מבטאות את
העובדה שרשויות מקומיות בעלות חוס חברתי כלכלי ורשויות
מקומיות בעלות מקורות תקציביי משמעותיי מסוגלות
להיער( באופ עצמאי למעבר וליהנות מפירותיו ,בעוד שרשויות
אשר אינ נהנות מחוס כלכלי חברתי אינ יכולות לעשות כ עקב
היעדר תשתיות ותקציבי מספקי ,וזקוקות לסיוע ממשלתי
מיוחד על מנת לממש את הפוטנציאל לפיתוח כלכלי וגידול
דמוגרפי כתוצאה מקרבת לבסיסי .בנוס ,0רשויות מקומיות
המדורגות באשכולות הגבוהי של הדירוג הכלכלי חברתי ה
בעלות כוח משיכה לאוכלוסיה חדשה ,ולעומת הרשויות
המדורגות באשכולות נמוכי יותר זקוקות לסיוע ומעורבות
ממשלתית כדי לשפר את מיצוב ומעמד ולהוות יעד אטרקטיבי
למשיכת אוכלוסייה .אמות המידה המפורטות לעיל מיועדות
למנוע מצב בו הנהנות העיקריות מהעתקת המחנות ה הרשויות
המקומיות המדורגות באשכולות הגבוהי ,בעוד שרשויות
מקומיות שדירוג נמו( יותר נותרות מאחור ,ובאופ שמיועד
להביא לפריסת האוכלוסייה כתוצאה מהמהל( בצורה המיטבית.
שילוב של שלושת התנאי עולה בקנה אחד ע השיקולי
המנויי בסעיפי )151ב() (2ו! )151ב() (4לחוק.
ביחס ליישובי הבדואי בנגב ראו סעי) 0ד( להל.
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ג .ירוח
המועצה המקומית ירוח נמנית על יישובי המטרה והיא
הפריפריאלית ביותר מבי יישובי אלו )מדורגת במקו  ,24באשכול
פריפריאליות שלוש ,דימונה וערד מדורגות ג ה באשכול  ,3אול
במקומות גבוהי יותר ,ויתר יישובי המטרה מדורגי באשכולות  4או
 .(5בנוס ,0ירוח היא הרשות הקטנה ביותר מבי יישובי המטרה
) 8,300נפש בהתא לנתוני הלמ"ס העדכניי שה נתוני שנת ,2011
יתר הרשויות העירוניות הנכללות ביישובי המטרה מונות יותר
מ!  23,000נפש(.
מעבר לכ( ,ירוח היא הרשות הקרובה ביותר מבי יישובי המטרה,
לבסיס קריית ההדרכה שצפוי לקו בצומת הנגב ,ונמצאת בטווח של
פחות מ! 10ק"מ מהבסיס .אכלוס קריית ההדרכה צפוי להתחיל כבר
בשנת  .2015לפיכ( ,ובשונה משאר יישובי המטרה ,תקופת ההיערכות
העומדת לרשותה לקראת תחילת מועד האכלוס קצרה מאד .הדבר
מחייב אפוא ריכוז מאמ בזמ קצר על מנת שלא להחמי את התנופה
הכרוכה בתחילת אכלוס הבסיס ,זאת בהתחשב ג במגבלות ובכושר
הנשיאה העצמאי המוגבל של רשות מקומית שהיא לכתחילה קטנה
מאד .בנוס ,0הצלחתה או כישלונה של ירוח למצות את הפוטנציאל
הכלכלי והדמוגרפי ממעבר קריית ההדרכה יכול לשמש מנו 0או חס
תודעתי עבור שאר יישובי המטרה בהקשר המעבר העתידי של קריות
התקשוב והמודיעי.
לאור זאת נכללו בהחלטה מספר מצומצ של כלי סיוע המיועדי
לירוח בלבד .ההחלטה בעניי זה ,המהווה העדפה מיוחדת מבי
יישובי המטרה ,נסמכת על השיקול הקבוע בדבר מיקומו הגיאוגרפי
של האזור או היישוב או המרחק שלו מריכוזי אוכלוסיה וממרכז
האר ,כאמור בסעי)151 0ב() (4לחוק.
ד .יישובי הבדואי בנגב
בהחלטת ממשלה מס'  3708מיו  11.9.2011אושרה תוכנית לקידו
הצמיחה והפיתוח הכלכליי של האוכלוסייה הבדואית בנגב.
בהתא להחלטה מס'  3708האמורה ,כל הרשויות המקומיות
הבדואיות בנפת באר שבע הוגדרו כיישובי בעלי עדיפות לאומית
לטובת אותה החלטה .בהחלטה הובהר ,כי בהתא לחוק ,היא נסמכת
על השיקולי בדבר חוסנו הכלכלי והחברתי של האזור או היישוב
ורמת השירותי בו ,כאמור בסעי)151 0ב() (2לחוק והצור( בצמצו
פערי בי האזור או היישוב לבי אזורי או יישובי אחרי או בי
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קבוצות אוכלוסייה תושבות האזור או היישוב לבי קבוצות
אוכלוסייה אחרות כאמור בסעי)151 0ב() .(5בהחלטה הובאו בהרחבה
ג הנימוקי והנתוני התומכי כנדרש בחוק.
תוכנית הפיתוח המבוצעת בהתא להחלטה מס'  3708מצויה כעת
בשנת הביצוע השנייה מתו( חמש שנות התוכנית.
יצוי ,כי הרשויות המקומיות הבדואיות לא נכללו ביישובי המטרה
שעל!פי החלטה זו :נראה ,שכמעט אי צפי למעבר אנשי ומשפחות
משרתי מהבסיסי ליישובי הבדואי ,ומעבר לכ( ! הממשלה
קיבלה לא מכבר את החלטה מס'  3708האמורה מכוחה מיושמת
תוכנית לפיתוח כלכלי וחברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב בהיק0
של  1.2מיליארד  2ובמסגרתה נהנות הרשויות הבדואיות מכלי סיוע
כפי שנקבעו בהחלטה זו .הכלי שנקבעו בהחלטה  3708מותאמי
לצורכיה ולמאפייניה של רשויות אלו ונקבעו ש בשי לב ומתו(
התחשבות במעבר הצפוי של בסיסי צה"ל דרומה .מדובר בכלי
שעוסקי רוב ככול בתחומי שכוסו בהחלטה  ,3708בסכומי
משמעותיי ,כגו :חינו( בלתי פורמאלי ,סיוע לרשויות והשקעה
במוסדות ציבור .יוער כי היקפה הכספי של ההשקעה הממשלתית
ביישובי הבדואי בנגב ,באופ יחסי למספר התושבי ,גבוהה
משמעותית מהיק 0הסיוע ליישובי המטרה.
לצד זאת ,במסגרת ההחלטה הנוכחית מוצע ,מעבר להכללת של
הרשויות המקומיות הבדואיות ביישובי הנגב ,והתועלות שינבעו לה
מכ( ,ג לקבוע מספר הטבות נוספות לרשויות אלו ,מעבר לאלו
האמורות בהחלטה מס'  .3708זאת ,כחלק מהמאמ הכללי לפיתוח
ולחיזוק הנגב והרצו להבטיח את התרומה שתנבע לחברה הבדואית
מהפיתוח והשגשוג הצפוי לנגב כתוצאה ממעבר הבסיסי מצד אחד,
ומהמאמ להסדרת התיישבות הבדואי בנגב ,מצד שני ,והכל
כדלקמ –
•

הטבות הקשורות במישרי למהל( העתקת מחנות צה"ל לנגב,
אשר נועדו לאפשר לאוכלוסייה הבדואית ליהנות מפירות המהל(,
הפעילות העסקית וההזדמנויות הכלכליות אשר ייגזרו ממנו.
בהקשר זה יש למנות את ההטבות המנויות בסעי)5 0יא(
להחלטה ,המתייחדות לאוכלוסייה הבדואית בפרט ! הקמת אזור
סחר תיירותי בצירי בנגב המצויי בממשק ע בסיסי צה"ל
העוברי לנגב ,וכ את האמור בסעי)5 0ח() (3להחלטה ,בדבר
הסרת חסמי המקשי על העסקת חברות ופרטי מקרב
האוכלוסייה הבדואית בנגב ,במסגרת הקמת הבסיסי והפעלת.
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כמו כ ,חשוב לציי הטבות המשותפות ליישובי בדואי
וליישובי יהודיי כאחד ,בה למשל הקמת אזור תעשייה בצומת
שוקת .
•

הטבות בנושאי הקשורי להגנת הסביבה ,תחו אשר לא קיבל
מענה בהחלטה מס'  ,3708ואשר כעולה מסעי)18 0א( בה נדרשה
לגביו עבודת מטה נוספת ,הבאה לכלל הבשלה בהחלטה זו.

הנימוקי והנתוני המפורטי בסעי 19 0להחלטה מס'  ,3078לצור(
הגדרת היישובי הבדואי כיישובי בעלי עדיפות לאומית לטובת
ההטבות המתווספות כעת ,יפי ג לצור( החלטה זו.
לשלמות התמונה יצוי ,כי המדד הכלכלי חברתי של הלמ"ס עודכ
בחודש אפריל  ,2013ובהתא למדד העדכני כמחצית מהרשויות
המקומיות הבדואיות עלו מאשכול  ,1שהוא הנמו( ביותר ,לאשכול .2
עובדת היות של הרשויות המקומיות הבדואיות באשכול  1צוינה
במסגרת שלל הנימוקי שפורטו בהחלטה מס'  ,3708אול שיפור זה
בדירוג של הרשויות אינו משנה את התמונה הכוללת.

נספח לסעי )5י(
ייעוד
לאחר
השיקו

מועד
סיו
השיקו

מספר
בריכת
האידוי

גור משק

פעילות
נדרשת
לשיקו

201

המועצה
המקומית
תעשייתית

שאיבת נוזלי אתר
וביצוע סקר לטיפול
וסילוק
קרקע
פסולת
יבשה
אזורי
)לשיווק
ידי
על
רמ"י(

דצמבר
2016

202

המועצה
המקומית
תעשייתית

שאיבת נוזלי אתר
וביצוע סקר לטיפול
וסילוק
קרקע
פסולת
יבשה
אזורי
)לשיווק
ידי
על

דצמבר
2016

והגור
המפתח
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רמ"י(
203

המועצה
המקומית
תעשייתית

שאיבת נוזלי אתר
וביצוע סקר לטיפול
וסילוק
קרקע
פסולת
יבשה
אזורי –
)לשיווק
ידי
על
רמ"י(

דצמבר
2016

204

המועצה
המקומית
תעשייתית

שאיבת נוזלי מטמנה
לפסולת
וייצוב
מסוכנת
קרקעית
לאחר
מיצוב
מיצוק –
החברה
לשירותי
איכות
הסביבה.
בכפו0
לתוצאת
בדיקות
בנושא
עלויות
והיתכנות
טכנו
הנדסית
מול
החברה

דצמבר
2017

205

שאיבת נוזלי בריכת
המועצה
אידוי
המקומית
מפעלית!
תעשייתית
קופולק
בשיתו 0מפעל
קופולק

206

המועצה
המקומית
תעשייתית
בשיתו 0ע
המפעלי
המזרימי
שפכי
תעשייתיי
לבריכות,
בהתא
לחלק
היחסי,

בריכת
אידוי
מועצתית

מאי
2015

דצמבר
2030
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בהתא
לנתוני
הקיימי
במועצה–
תרכובות
ברו,
מכתשי,
טבע ,קופולק,
כימאגיס,
אביב ומטל
טק.
שאיבת נוזלי בריכת
אידוי
מפעלית

מאי
2014

207

המועצה
המקומית
תעשייתית
בשיתו 0מפעל
טבע

208

שאיבת נוזלי בריכת
המועצה
אידוי
המקומית
מפעלית !
תעשייתית
טבע
בשיתו 0מפעל
טבע

דצמבר
2014

209

המועצה
המקומית
תעשייתית

שאיבת נוזלי מטמנה
לפסולת
וייצוב
מסוכנת
קרקעית
לאחר
מיצוב
ומיצוק –
החברה
לשירותי
איכות
הסביבה.
בכפו0
לתוצאת
בדיקות
בנושא
עלויות
והיתכנות
טכנו
הנדסית
מול
החברה

דצמבר
2017

210

המועצה
המקומית
תעשייתית
בשיתו0
מפעלי
כימאגיס

שאיבת נוזלי בריכות
אידוי
מפעליות !
כימאגיס
ומטל טק

דצמבר
2015
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ומטלטק
K,L,M

המועצה
המקומית
תעשייתית

ייבוש ,ייצוב ,שיקו
וסגירה
איטו
ושיקו סופי

דצמבר
2013
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