
2020סיכום פעילות 

2021תוכנית עבודה 



2020סקירת פעילות 



(₪באלפי )מחזור פעילות לפי שנים 

48,968 

54,246 

59,092 

40,196 

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2017 2018 2019 2020

ועל כן אינם סופיים לשנת התקציב, עדכניים לחודש אוקטובר2020הנתונים לשנת •

נמוך משנים קודמות עקב היעדר תקציב מדינה2020שיעור מחזור הפעילות בשנת •



התפלגות מימוש תקציב לפי מחלקות

4,303

8,025

12,621

5,495

1,469

6,236

10,819

5,099

8,406

11,106

4,920

2,511

10,742
11,463

6,007 

10,317 

5,735 

3,965 

2,330 

17,795 

14,943 

4,783 
5,116 

1,955 
1,456 

264 

10,855 

15,768 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

 18,000

 20,000

שוטף תיירות ותרבות חברה וקהילה, התיישבות פיתוח כלכלי מגזרים חינוך בריאות ועלה נגב

2017 2018 2019 2020

ועל כן אינם סופיים לשנת התקציב, עדכניים לחודש אוקטובר2020הנתונים לשנת * 



נפח פעילות התחומים מתוך סך הפעילות

12%
שוטף

13%
תיירות ותרבות

5%
חברה וקהילה, התיישבות

4%
1%פיתוח כלכלי

מגזרים

27%
חינוך

39%
בריאות ועלה נגב

ועל כן אינם סופיים לשנת התקציב, עדכניים לחודש אוקטובר2020הנתונים לשנת * 



4,303 

5,300 

6,007 

4,783 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

2017 2018 2019 2020

9%
10% 10%

12%

שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מסך מחזור הפעילות



פיתוח כלכלי



מחברים עסקים להזדמנויות–" ביזבנגב"מיזם 

המאפשרת גישה להזדמנויות עסקיות והגשת הצעות  , "לעסקיםביזבנגב"אפליקציית הושקה 2020בינואר 

.15%-עלתה ב" ביזבנגב"הורידו את האפליקציה והשימוש במערכת עסקים מהנגב500מעל . ישירות מהנייד

,מוסדות עוגן חדשים שפעילותם יוצרת השפעה כלכלית מהותית בנגב נרתמו למיזם

.תאגידי מים ועוד, ים"מתנסרשת , מרכזי צעירים, סודהסטרים, תעשיות ברום, מפעלי ים המלח, ל"כי: כגון

:במטרה לשלבם בעבודות הפיתוח והבנייה, של ספקים מהנגב עם מנהלי רכש מקריית התקשוב" בוקר עסקי אחד על אחד"מפגשי 

.א מקצועיות"קבלנים מהנגב העוסקים בתחומי קבלי עבודות רטובות וחברות כ50הוזמנו למפגש הראשון •

.הבטיחות ואספקה טכנית, האיטום, קבלנים מהנגב העוסקים בתחומי השלד50הוזמנו למפגש השני •

עם קריית התקשוב" בוקר עסקי"מפגשי 

,אך עם חזרת המשק לפעילות. במשבר הקורונה הורגשה ירידה בביקוש למוצרים ושירותים

.עלייה משמעותית בהיקף הפעילות במיזם והשימוש באפליקציההורגשה 

,  "ביזבנגב"באמצעות המערכת הדיגיטלית של מיזם . במשבר מוסדות העוגן במיזם הביעון רצון לסייע לעסקים

.לרכוש ולתמוך בעסקים קטנים ובינוניים בנגבמספר ההזדמנויות העסקיות במטרהאתהגדילו המוסדות 

במשבר הקורונה" ביזבנגב"



180
מוסדות עוגן חדשים שותפים למיזם

100
בעלי עסקים מהנגב השתתפו בכנסי ״בוקר עסקי״

470
קנייני רכש ממוסדות מובילים בנגב

3,200
"ביזבנגב"בעלי עסקים רשומים באינדקס העסקים של 

"  ביזבנגב"השקת אפליקציית 
לעסקים בנגב

34,067
"ביזבנגב"כניסות לפורטל 

5,000
"ביזבנגב"של הפייסבוקעסקים חברים בעמוד 

7,000
בקשות להצעות מחיר נשלחו לספקים 

בנגב מהמוסדות המובילים בנגב

-כ

1,000
"ביזבנגב"מכרזים פורסמו בפורטל 

100
"ביזבנגב"של הפייסבוקמכרזים בלעדיים קודמו בעמוד 

₪מיליון 90
התקשרויות עם ספקים בנגב במצטבר

-מעל ל



מטפלים בקהילה

.בזכות איגום משאבים ויצירת שיתופי פעולה, ומוביל של השיח הטיפולי בנגבמתכללהרשות לפיתוח הנגב מהווה גורם 

.לשמר ולפתח את ההון האנושי החי ופועל בנגב, בתחום הבריאותמשפיעניםמטרת התוכנית ליצור רשת של 

.התוכנית מתבססת על לימודי תואר שני בניהול מערכות בריאות בתוספת הכשרה בתחום המנהיגות וחיבור לעשיה ויזמות בנגב

.מהרשות לפיתוח הנגב30,000₪למלגה בגובה משתתפי התוכנית זכאים 
-

סטודנטים17: 'שנה א' מחזור ב,   סטודנטים   18: 'שנה א' מחזור א
-

.מנהיגותסדנא מקוונת בנושא , החלטות בזמן משבר הקורונהמדיניות קבלת וובינר, בנושא הרצף הטיפולייום עיון : פעילויות התוכנית

תוכנית מנהיגות בבריאות

.סבסוד הכשרות למטפלים מהנגב לרכישת מיומנויות עיסוק בספקטרום רחב יותר של טיפולים רפואיים

.וללא סבסוד הרשות לפיתוח הנגב לא היו מתקיימות, ההכשרות בתוכנית לא ניתנו כלל בנגב עד כה

.למטפליםמעלות הקורסים השונים50%-מעל להרשות לפיתוח הנגב מסבסדת 

".זום"לא הופסקו והועברו בבמהלך משבר הקורונה ההכשרות 

תוכנית הכשרה למטפלים



מטפלים בקהילה

תוכנית מנהיגות בבריאות
.עם הנהלת כללית מושלם והורחבו ההסכמים שלהם עם מרכזים טיפוליים ברשויותבפעם הראשונה נוצר שיתוף פעולה

הוחלט לעשות פיילוט בירוחם אשר חתמו על הסכם עם כללית מושלם  , שער הנגב ונתיבות, לאחר שולחן עגול עם נציגים מירוחם

:כתוצאה מכך

.כך שמשפחה יכלה לממן בעצמה טיפולים ללא סבסוד25%-התשלום לטיפול פחת ב•

.המרכז הטיפולי קיבל תשלום גבוה יותר מהקופה עבור כל טיפול•

.אשר אפשרה הדרכות נוספות והרחבת שירותים למשפחות הרווחה₪ 10,000למרכז הטיפולי נוצרה הכנסה פנויה של •

מצוי זכויות תושבי הנגב-כללית מושלם 

,הרשות לפיתוח הנגב קיימה שולחן עגול עם נציגי משרד הבריאות ונציגי קופות החולים

.בכדי לעזור לתושבי הנגב לממש את זכאותם בתחום התפתחות הילד, במטרה לאגם משאבים ולקדם את השיח ושיתופי הפעולה

.העברת מידע בין נותני השירותים השונים בקהילה ועוד, פריסה גאוגרפית של מרכזי הטיפול, אדםבכחמחסור : בין הסוגיות שנידונו

שולחן עגול משרד הבריאות וקופות חולים



חברה וקהילה, חינוך



"מצוינגב"

בתוכניתיישובי הנגב 13קיום שיתופי פעולה אזוריים בין

בתחומי דעת שוניםפרויקטים 100הפעלת 

ממדעי הרוח והמדעים המדויקיםתחומי פעילות 5

80,000
תלמידים השתתפו  

בתכנית

1,000
, אנשי חינוך)מועסקים ישירים 

(יועצים ועוד, מדריכים

כאשר במאי, אפריל פעילות התוכנית הופסקה-בחודשים מרץ, לאור משבר הקורונה

חודשה הפעילות במתכונת לימוד מרחוק באמצעים דיגיטליים



"נגב סל"

העוסקים בספורטתלמידים 4,538-הגדלת מספר הילדים והנוער ל•

ח"תלמידים בלבד בשנת תשע1,660הפעילות החלה עם 

יישובים25-הורחבה הפעילות ל•

מאמנים ומדריכים100-נערכה השתלמות למעל ל•

יולי-מרץ כאשר בחודשים מאי-התוכנית הופעלה בחודשים ספטמבר, לאור משבר הקורונה

במגרשים בצורה הדרגתית תוך שמירה על המגבלות במטרה לשמור על שגרהחודשה הפעילות 



"Codeנגב "

מפגשים1,607קורסים המתפרסים על פני 83באמצעות , רשויות בנגב18-הרחבת הפעילות ל

:ללימוד מרחוק באמצעים דיגיטלייםהוסתה כל פעילות התוכנית, עם פרוץ משבר הקורונה

מחשבים לילדים ללא אמצעים ללמידה מרחוק23-נתרמו כ•

הוקם אתר המרכז את קישורי השיעורים עבור בתי הספר•

נרכשו רישיונות לפלטפורמות שונות לטובת הלמידה מרחוק•

רחפניםנערכו משחקי למידה בתחום התכנות כולל סימולטורים להטסת •

.התוכנית המשיכה את פעילותה באופן מלא באמצעים דיגיטליים למרות משבר הקורונה



"Y-SCHOOL"

:הורחבה פעילות התוכניתעלה צורך בלמידה מתוגברת ועל כן , עקב משבר הקורונה והפגיעה הקשה בתחום החינוך

.אזרחות והיסטוריה, לשון, הורחבו גם ללימודי אנגליתומקצועות הלימוד', יב-'הורחבו לכיתות זשיעורי התגבור 

קצריםסרטונים 7000אתר לימודי המכיל •

הזקוקים לחיזוקמערך מותאם לבתי ספר •

כהכנה לבגרויותY-SCHOOLמאולפן  LIVEמרתון •

התוכנית מסייעת להורים ולילדים בנגב במורים פרטיים  ✓

המלמדים און ליין

נותנת מענה לבתי הספר בתגבור הלמידה מרחוק✓

רותמת את ההורים וצוותי החינוך✓

2020מחצית ראשונה של שנת 

2020מחצית שניה של שנת 

"Y-MATH "-במקצוע המתמטיקה' יב-'הפעלת מערך שיעורי תגבור מקוונים לכיתות יא.

.ששירת את הרשויות במרתונים לתלמידים לקראת בגרות הקיץ במתמטיקהכלי משמעותי 



תיירות ותרבות



"נגב תור"

סיורים במתווה האורבני לטובת תמיכה בכלכלה המקומית ומתן מענה לעסקי התיירות 

.אשר נפגעו ממשבר הקורונה

למוצרים תיירותיים נוספים " פתיחת תיאבון"הסיורים כללו ביקור בעסקים אשר היוו 

(.'ארוחה במסעדה וכו, מרכז מבקרים, סיורים)

והופסק לאור הנחיות משרד הבריאות  , פיילוט הפרויקט כלל סיורים בשלושה מוקדים

:מבקרים65סיורים עם 4לאחר 

.סיור עם טעימות סביב האוניברסיטה לחוויית הסצנה המקומית: באר שבע•

.מפגש עם יזמים שבחרו דווקא בעיירה המדברית שוקקת החיים: ירוחם•

בעיר שהצמיחה דורשהיה מרכזי בתופעה הנדירהאוליאלסיור עם חיים : שדרות•

.של מוסיקאים ולהקות מהמוצלחות בישראל



מאיצי התיירות  

.במטרה לקדם את העסקים בתחום ולמתג את הנגב כיעד אטרקטיבי₪ מיליון 1.5-כגיבוש ארבעה מוצרי תיירות בהיקף תקציבי של

אשכול נגב מזרחיתיירות מדבר בשיתוף1.

,אירועי כוכבים, פסטיבל מרוקו בדימונה, מרתון צילום בניצנה

.הקמת מנוע הזמנות דיגיטלי לענף האטרקציותו
-

תיירות חברתית בשיתוף אשכול נגב מערבי2.

,פסטיבל סלפי, פסטיבל כדורים פורחים, מרוץ לילה בשדרות

.על ידי מומחה בתחוםלתיירניםובניית חבילות תיירות אזוריות 
-

תיירות אורבנית בשיתוף עיריית באר שבע3.

,בשיתוף עסקים מקומייםסמילנסקיפסטיבל , סיור יום השחרור של באר שבע

.ש"בסופלקידום התיירות " בבשסופש"וקמפיין 
-

תיירות בדואית בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר4.

.בהפעלה של הרשות לפיתוח הנגב" החוויה הבדואית בנגב-קסם המדבר "קידום התיירות הבדואית באמצעות המותג 



"החוויה הבדואית בנגב-קסם המדבר "

בפסטיבל דרום אדום" קסם המדבר"•

הפעילויות כללה  . אליה מגיעים אלפי משתתפים, חוויה אותנטית במתחמים ייחודים לתרבות הבדואית

.הרצאות מרתקות וסיורים לכל המשפחה, סדנאות אותנטיות בטבע, שוק יזמות בדואי-״ שוקראןאת ״
-

בהגשת בקשות לסיוע לאור הקורונה" קסם המדבר"עזרה לתיירני •

.חממות משרד התיירות אפשרו להגיש בקשה לשעות ייעוץ חרום בשל משבר הקורונה

.קיבלו מהרשות לפיתוח הנגב ליווי ועזרה במילוי הבקשות לקבלת הסיוע הנחוץ" קסם המדבר"תיירני 
-

חבילות סיוע בשיתוף המועצה לשימור אתרים•

אשר זכו לשילוט  תיירניםבהם נבחרו " קסם המדבר"הרשות לפיתוח הנגב ערכה סיורים אצל תיירני 

.הכשרות והטבות נוספות, במימון המועצה לשימור אתרים

:צומצמה והתמקדה במספר פעולות" קסם המדבר"לאור משבר הקורונה פעילות מותג 



תמיכה באירועי תרבות בנגב

סל תרבות-תמיכה בפעילות תרבות עירוניות

.רשויות24ידי לתמיכה באירועים על בקשות 36הוגשו הקוראבקול 

:נתמכו שתי בקשות לאירועים אשר חלו לפני פרוץ המגיפה, עקב משבר הקורונה ומגבלות על אירועים

.בנתיבותסאלי הבאבאוהילולת , במועצה אזורית בני שמעוןפסטיבל דרום אדום

מתן הארכות לפעילות לאור משבר הקורונה

עידוד מיזמי תרבות לילדים ונוער•

.ועידוד יצירה מקומית, הגברת ההיצע התרבותי, יצירת שיתופי פעולה בין רשויות לגופי תרבות

.  ₪מיליון 3.5בקשות בהיקף תקציבי של 4אושרו 

עידוד אירועי תרבות בעוטף עזה•

.₪מיליון 1.9הרשות לפיתוח הנגב מימנה פעילויות לתושבי האזור בהיקף תקציבי של

.התושבים נהנו מאירועים שהתקיימו באזורם ומימי פעילויות באטרקציות שונות ברחבי הארץ



מחקר ומידעמרכז 



מערכות דיגיטליות במרכז המחקר והמידע

.מערכת דיגיטלית המספקת לרשות לפיתוח הנגב גישה למאגרי מידע ונתונים•

.טיוב ואינטגרציה למידע במגוון תחומים לשם תמיכה בקבלת החלטות מושכלת, איסוף•

.מענה לבקשות מידע פנימיות ברשות וגם בקשות מרשויות בנגבמתן •

מערכת מידע תשתיתית-" סיטיפדיה"

.מערכת דיגיטלית לניהול קולות קוראים ברשות לפיתוח הנגבהושקה •

.מהווים חלק מהותי מתהליך הקצאת משאבים לפרויקטיםקולות קוראים •

.שיפור ממשקי הרשות לפיתוח הנגב עם הרשויות והספקים הפועלים מולה•

.לרבות הפיכתם למקוונים, אופן ניהול הקולות הקוראיםשיפור •

מערכת לניהול קולות קוראים



2021תוכנית עבודה 



2021תקציב משרדי לשנת (שותפים)2021תקציב תחום ליבה

6,500,000שוטף

13,500,000חינוך

2,500,000מרכז מחקר ומידע

7,600,000תיירות

9,000,000תרבות

2,100,000מגזרים

7,700,000חברה וקהילה

12,000,000פיתוח כלכלי  

11,650,0001,000,000החלטות ממשלה

11,650,00061,900,000כ"סה

73,550,000כ כולל שותפים"סה

2021תכנית עבודה 



הרשות לפיתוח הנגב
יוצרים עוצמה בנגב

!תודה רבה


