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ברכות

ברכת השר - הרשות לפיתוח הנגב
הפריפריה  של  פיתוחה  כי  ההבנה 
וצמצום הפערים הם המפתח לקידומה 
אשר  היא  כולה,  ישראל  מדינת  של 
לפיתוח  המשרד  הקמת  את  הניעה 

הנגב והגליל ואת פעילותו הרבה.

המשרד מוביל ויוזם פרויקטים מחוללי שינוי רבים אשר מדגישים 
מתן המענה  הינו  פרויקט הדגל  הנגב.  את חלקו המרכזי של 
האזרחי למעבר מחנות צה"ל דרומה, אשר התקבל כהחלטת 
משמעות  בעל  בהחלטה  מדובר  שעבר.  בחודש  ממשלה 
היסטורית לנגב ולמדינת ישראל כולה. ההחלטה מקצה תקציב 
ייעודי להיערכות נגב לקראת מעבר יחידות העילית הטכנולוגיות 
של צה"ל, ועוזרת להמשך מיצובו של הנגב כמרחב ההזדמנויות 
של ישראל ומבטיחה את המשך צמיחתו והתעצמותו של האזור. 
יתומרצו חברות הי  יתפתחו אזורי תעשיה,  במסגרת ההחלטה 
דיור  לבניית  ליזמים  יינתן  מיוחד  סיוע  לנגב,  להגיע  וסייבר  טק 
להשכרה, ימונפו תחומי התרבות ופנאי לצעירים ויקודם החינוך 

הטכנולוגי מדעי בדגש על תוכנה וסייבר בכל הנגב.

בתחומים  גם  משקיעים  והגליל  הנגב  לפיתוח  במשרד  אנו 
חכמות,  כיתות  מאלף  למעלה  הקמנו  חינוך.  כמו  נוספים 
גם  כמו  ובגליל,  בנגב  החינוך,  ומשרד  מדע  קדימה  בשיתוף 
סיסמא  פרויקט  את  הספר  לבתי  והבאנו  מצוינות  מרכזי 
ההוראה  ולצוות  לתלמידים  לאפשר  נועד  אשר  תלמיד,  לכל 
להישאר מעודכנים בתוכן הלימודים גם אם הם אינם נמצאים 
בתחומי בית הספר. אנו משקיעים גם בקידום המצוינות במגזר 
בוגרי  לשילוב  להביא  במטרה   - המצוינות  תוכנית   - הבדואי 
התחלנו  בנוסף  ובתעסוקה.  גבוהה  בהשכלה  החינוך  מערכת 
השנה בתוכנית "מצויינגב", שעיקרה מיתוג רשות במסגרת נושא 
רוחב יישובי וקידום המצויינות בתחומו. בכך, אנו שמים דגש על 
לידי  יכולותיהם הגבוהות  והבאת  קידום התלמידים המצטיינים 

ביטוי בכל רחבי הנגב.

בגרעיני התיישבות של קבוצות המתארגנות יחד  אנו תומכים 
והן  הן בערים  ומבקשות לבנות מודל של התישבות קהילתית, 
כחלק  סטודנטים,  כפר  בערד  הוקם  השנה  הכפרי.  במרחב 

מאות  גרים  בהם  סטודנטים,  כפרי  להקמת  מפעילותינו 
סטודנטים, ברחבי הנגב. אנו מסייעים גם בהקמתם של גרעיני 
קבע  התיישבות  ומקימים  לימודיהם  את  סיימו  אשר  בוגרים, 
בנגב. לאחרונה חנכנו גם, בשיתוף תנועת אור וקק"ל, את מרכז 
ההתיישבות בבאר שבע. המרכז, אשר פועל גם בשיתוף פעולה 
האפשרויות  בדבר  רב  מידע  מספק  המקומיות,  הרשויות  עם 
הרבות העומדות בפני אלו המעוניינים להתגורר בנגב ומקדמת 

אותם צעד נוסף לקראת הגשמת חלומם.

מפעלים  אליהם  המושכים  חסמים,  בפתיחת  מסייעים  אנו 
מהדוגמאות  אחת  תעסוקה.  מקומות  אלפי  ומספקים  גדולים 
עסקים  לשילוב  יהב  פרויקט  של  הקמתו  הוא  לכך  הבולטות 
העסקים  שילוב  לנגב.  צה"ל  ממעבר  כחלק  ובינוניים,  קטנים 
יבטיח צמיחה כלכלית בנגב ופתיחת אלפי משרות נוספות. גם 
נושאי הפנאי ותרבות מהווים עוגן חשוב בחיי המשפחה והקהילה. 
ואנו תומכים  פארק הגולף בעומר  אנו מסייעים בהקמתו  כך 
בפסטיבלים ואירועים הממתגים את הנגב כמרחב תרבות בלב 

הטבע בנגב.

היום בכל הרשויות  בנגב.  גם השקיע רבות בצעירים  המשרד 
נועדו  אשר  צעירים,  מרכזי  במרץ  פועלים  בנגב  העירונית 
בנוסף,  והפנאי.  בתחומי ההשכלה, התעסוקה  לצעירים  לסייע 
מלגות מוטות תעסוקה מסייע לצעירים האקדמאיים  פרויקט 
למצוא מקום עבודה בשנה האחרונה ללימודיהם ומיצר אופק 
מנת  על  הוקמו  אלו  כל  בנגב.  להתיישבות  כעוגן  תעסוקתי 
להביא צעירים נוספים לנגב ולהשאיר את הצעירים המתגוררים 

באזורים אלו.

אלף   300 הבאת  של  יעד  הצבתי  לתפקיד  כניסתי  עם 
מתיישבים נוספים לנגב בעשור הקרוב. המשרד ימשיך בהובלת 
ויחזקו  ימשכו אוכלוסייה חדשה לאזורים אלו  פרויקטים, אשר 

את האוכלוסייה הקיימת על מנת להגשים חזון זה.

בברכה,
סילבן שלום
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ברכת מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל
דרמטיים.  שינויים  עובר  הנגב 
הצלחנו לשנות את סדרי העדיפויות 
את  ולהציב  הלאומיים-חברתיים 
נמצא  הנגב  מרחב  במרכז.  הנגב 
בתנופת פיתוח אדירה. בתקופה של 
קיצוצים בתקציב הממשלה הצלחנו 
למעלה  בנגב  יושקעו  במסגרתה  ממשלה  החלטת  להוביל 
מחצי מיליארד שקלים בחמש שנים הקרובות. מדובר בתכנית 

חומש המהווה את המענה האזרחי למעבר צה"ל לנגב.

מעטפת  ללא  לבד,  צה"ל  יחידות  מעבר  כי  מבינים  כולם 
הנותנת מענה לכל תחומי החיים, לא תצליח להביא את השינוי 
זו בכך  נותנת מענה לסוגיה  המיוחל. תכנית החומש שגיבשנו 
שהיא נוגעת בכל תחומי החיים והופכת את הנגב לאטרקטיבי 

להשקעות ולמגורים.

ההשקעה העצומה, תבטיח כי הנגב כולו ייהנה מהמשך מגמת 
תשתית  בבניית  תסייע  זו,  השקעה  הפיתוח.  ותנופת  הצמיחה 
וכן, תעודד  והתושבים  הרשויות המקומיות  איתנה שתחזק את 
בשטח  המציאות  בנגב.  ולהתיישב  לעבוד  חדשות  אוכלוסיות 
משתנה עבור תושבי הנגב. כל ראש רשות יעיד על כך. הנגב 
התעסוקה,  הדיור,  בתחומי  אדיר  הזדמנויות  למרחב  הופך 

היזמות, ההשקעות, התיירות, התרבות ועוד ועוד.

פארקי תעשייה חדשים מוקמים בימים אלו בנגב, לצד הרחבה 
עשרות  יוצרים  הללו  המהלכים  קיימים.  תעשייה  פארקי  של 
תחומים  במגוון  בנגב  ועקיפים  ישירים  תעסוקה  מקומות  אלפי 
את  מבינות  טק  היי  וחברות  מפעלים  ויותר  יותר  ומקצועות. 
בשטח,  הדרמטי  השינוי  את  מזהות  בנגב,  העצום  הפוטנציאל 
לפיתוח  הרשות  עם  יחד  הובלנו  לנגב.  ועוברות  מקדימות 
)י.ה.ב(, במטרה לסייע  הנגב, את פרויקט יוזמת העסקים בנגב 
יחידות  מעבר  במהלך  להשתלב  ובינוניים  קטנים  לעסקים 
צה"ל דרומה ולהיות חלק מהצמיחה הכלכלית. אנו מבטיחים 
בבאר  תעסוקה.  מוטות  מלגות  באמצעות  לצעירים  תעסוקה 
שבע, שעתידה להיות מרכז היי טק וסייבר ארצי, נוצר משולש 
זהב: של קריית התקשוב, פארק ההיי טק ואוניברסיטת בן גוריון. 
עצמית,  להגשמה  מקום  זה,  במקום  ימצאו  מובילים  צעירים 

להשכלה איכותית ולתעסוקה בשכר גבוה.

הנגב מציע היום מגוון רחב של אפשרויות דיור. במסגרת קבינט 
הדיור, המשרד לפיתוח הנגב והגליל בראשות השר סילבן שלום, 
ובגליל.  בנגב  הדיור  מפת  את  ישנה  אשר  ייחודי  פרק  מוביל 

במסגרת זו, אנו מובילים סבסוד עלויות פיתוח, פיתוח קרקעות, 
הקמת בתים שיתופיים וכדומה. איתרנו ושיפצנו מבנים נטושים 
שהוסבו לדיור מוזל עבור קהילות וצעירים אשר מתנדבים למען 
הקהילה. הצעירים נהנים מדיור מוזל, והקהילה זוכה בצעירים 

המביאים עמם רוח רעננה ופועלים למען התושבים.

בתחום ההשכלה הגבוהה, השקנו השנה את תכנית "רפואנים 
לנגב" אשר מעניקה סל תמריצים רחב לסטודנטים ולסטז'רים 
לרפואה בנגב. תכנית זו, תתרום משמעותית לצמצום המחסור 
ברופאים בדרום ולצמצום הפערים בתחום הבריאות בין המרכז 
לנגב. עוד בתחום הרפואה, השקענו ברכישת מכשירי הנשמה 

אשר מסיעים במתן מענה בשעות חירום.

במערכת  משמעותי  לשדרוג  להביא  הצלחנו  החינוך,  בתחום 
לכל  סיסמה  פרויקט  עם  יחד  החכמות,  הכיתות  בנגב.  החינוך 
ועוד,  זאת  ומעודכנת.  עכשווית  לימודים  סביבת  יוצרים  תלמיד 
אנו משקיעים רבות בפעילויות העשרה בתחום החינוך והמצוינות 
במטרה לסייע לילדים ולבני הנוער לצבור ידע טכנולוגי ומדעי 
ולפתח בקרבם את השאיפה למצוינות. השקעה בחינוך מגדילה 
פערים  לצמצום  תורמת  ובכך  גבוהה  להשכלה  הנגישות  את 

חברתיים וכלכליים.

כולל  מענה  נותנים  מובילים,  שאנו  והמהלכים  הפרויקטים  כל 
עבור האוכלוסייה הקיימת ומעודדים אוכלוסיות חדשות לעבור 
להתגורר באזור, במטרה להגשים את חזון השר סילבן שלום 
הנגב  לאזור  חדשים  מתיישבים  אלף  כ-300  הבאת  בדבר 

בעשור הקרוב.

 בן גוריון אמר כי "בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו". ההשקעות 
הצפויות בנגב מעידות על החשיבות שממשלת ישראל מעניקה 
פיתוח  המשך  הנגב.  של  המבטיח  העתיד  ועל  האזור  לפיתוח 
להצלחת  ביטוי  יהיו  והכלכלית,  הדמוגרפית  וצמיחתנו  הנגב 

מדינת ישראל כולה.

המטרה,  לאותה  שותפים  כולנו  כאן.  כבר  הנגב  של  העשור 
נמשיך לשלב ידיים ולפעול למען המשך פיתוחו של הנגב. יחד, 

נעשה ונצליח.

בברכה,
אורנה הוזמן בכור
המנהלת הכללית

המשרד לפיתוח הנגב והגליל



4

ברכות

דבר הרשות לפיתוח הנגב
בימים אלה מגיעה לשיאה הפעילות של הרשות לפיתוח הנגב בכל תחומי 
העשייה: בתחומי הכלכלה, התרבות, התחבורה, התיירות ועוד. כל זאת בד 
בבד עם ההתקדמות המואצת בהעתקת מחנות צה"ל דרומה והתחלת 

הבניה של קריית ההדרכה בצומת הנגב.

אבל השיא עוד לפנינו, שהרי רק באחרונה אישרה ממשלת ישראל בישיבת ממשלה היסטורית את ההחלטה לקדם את 
תכנית החומש הלאומית לפיתוח הנגב בהשקעה של כחצי מיליארד שקלים לחמש השנים הקרובות.

התכנית כרוכה בהשקעה מאסיבית של תקציבי פיתוח שיביאו לתנופה רבה נוספת בפעילות שלנו בנגב.

ובאופן מקצועי  והגליל, הרשות לפיתוח הנגב מלווה מקרוב  בהיותה הזרוע הביצועית בנגב של המשרד לפיתוח הנגב 
וצמוד מאוד את כל מהלכי הפיתוח והעשייה. בשנתיים האחרונות הפכנו באופן הטבעי ביותר לכתובת המידית ליזמים, 

קבלנים ואנשי מעשה אשר מבקשים להשתלב בפיתוח המואץ של הנגב על כל מרכיביו.

במסגרת זאת אנו מובילים את פרויקט "י.ה.ב", שנועד לשלב עסקים מהדרום בתהליך מעבר צה"ל לנגב ובפרויקטים 
אזרחיים נוספים.

זהו מכפיל כוח שיצטרף למה שכבר נרקם והולך בבאר-שבע עם הקמתו של מרכז ההיי טק החדש לצד אוניברסיטת 
בן גוריון, שכבר מתאכלס בחברות בעלות שם כמו "EMC'', נס טכנולוגיות, דוייטשה טלקום, אלביט ועוד. לא ירחק היום 

ובירת הנגב תהפוך לעמק הסיליקון של ישראל.

הרשות לפיתוח הנגב עומדת לשירות ראשי הרשויות, מנהלי החברות, מוסדות האקדמיה וכל מי שיכול ושואף להשקיע 
ולהשפיע בנגב. יחד נבטיח לדור הבא נגב שוקק חיים, תוסס ומעורר השראה.

בברכה,
רוביק דנילוביץ'

יו"ר מועצת הרשות לפיתוח הנגב
וראש עיריית באר שבע

בברכה,
נתן חיים ג'יבלי

מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב
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סיכום פעילות שנת 2012

תכנון ופיתוח התיישבות:

וקודם 	  שודרג  השנה  במהלך   - התיישבות  פורטל 
הפורטל בכדי לתת את המענה העדכני והיסודי ביותר 
בנגב.  המתעניינים  לכלל  ונוחה  רכה  נחיתה  ולהוות 
בנגב  הקיים  המידע  לאיגום  הנוגע  בכל  עסקנו  כמו"כ 

לידי כלים אשר ינגישו את המידע.

התכנס 	  השנה  במהלך   - דמוגרפית  צמיחה  פורום 
עבודה  תכניות  וקידום  לפיתוח  פעמים  מספר  הפורום 
רחבות בתחום הצמ"ד בשיתוף משרדי ממשלה וגופים 
סיוע  וכלי  הכשרות  מקנה  עצמו  הפורום  מיישבים. 

ייחודיים לקידום ההתיישבות ופיתוח ברמה האזורית.

בתכניות 	  תמכה  הרשות   - עברית  עבודה  קורא  קול 
עוסקים  אשר  צעירים  של  והישארות  קליטה  לעידוד, 
לימודי  ומשלבים  הנגב  ביישובי  נדרשות  בעבודות 

העשרה ומעורבות חברתית קהילתית במקום.

בתי אגודה - יזמנו מודל חדשני אשר יוצר פתרונות דיור 	 
ונותן מענה לביקוש הרב במגזר הכפרי, מהלך זה נעשה 
בשיתוף עם מנהלת ההתיישבות, החטיבה להתיישבות 

וגופים פילנתרופיים נוספים.

 	 - התיישבות  לקבוצות  מתחמים  לשיפוץ  קורא  קול 
רוויה,  בבניה  עירוניים  הרשות תמכה בשיפוץ מתחמים 
וזאת בכדי לעודד  למשל בעיר העתיקה בבאר שבע. 
וקהילות צעירות להתיישבות בנגב ע"י מתן  אוכלוסיות 

מענה בתחום הדיור בצורה הנצרכת ביותר.

קהילה וחינוך:

הכשרה ותעסוקה לקהילה האתיופית - במהלך השנה 	 
הוכשרו מקצועית עולי אתיופיה במרכזי הקליטה בב"ש 
לשלב  במטרה  ההכשרה,  ע"ב  לתעסוקה  והושמו 
אוכלוסיות מיוחדות בחברה הישראלית ולהקנות בטחון 
לקהילה,  חיזוק  מהווה  זה  פרויקט  ותעסוקתי,  אישי 

לחברה ולהתיישבות בנגב. 

נאמני בריאות - התקיימה תכנית במגזר הבדואי בנושא 	 
ולמשפחותיהם  ספר  בתי   30 לילדי  לבריאות  חינוך 
אשר מטרתה להביא למודעות את חשיבות הבריאות, 
אכילה נכונה וספורט לאורח חיים בריא ולסביבה טובה 

ואיכותית יותר.

 	 2 התקיימו  השנה  במהלך   - קהילה  מוביל  כדורגל 
פרויקטים בתמיכת הרשות לפיתוח הנגב אשר מטרתם 
יציבה  בעבודה  נמוך  סוציו-אקונומי  במצב  נוער  שילוב 
ונתינת  הקיימים  הפערים  צמצום  נורמטיבית,  ובחברה 

בטחון אישי ותעסוקתי. בשיתוף עם הפועל ב"ש.

בהבאת 	  רואה  הרשות   - משפחות  שיקום  קורא  קול 
משפחות לכדי איזון כלכלי, נתינת בטחון אישי, כלכלי, 
ההתיישבות  בחיזוק  חשובה  כמטרה  וחברתי  סוציאלי 
בנגב ובמסגרת זו תמכנו במעל למאה משפחות מרחבי 

הנגב כירוחם, אופקים וב"ש.

כמאמנת"- 	  "המנהלת  קורס  קיימנו   - נשים  העצמת 
מנהיגות  קורסי  ושני  הציבורי  במגזר  מנהלות  נשים 
לנשים במרכזי הצעירים שדרות ונתיבות אשר מטרתם 
הקניית כלים לפיתוח אישי והעשרת ארגז הכלים הקיים 
כקבוצה  משותפת  שפה  וליצור  מעשיים  סיוע  בכלי 
הומוגנית ליצירת והובלת פרויקטים אשר יביאו לחיזוק 

ההתיישבות והקהילה בנגב.

תמכה 	  הרשות   - צעירים  מרכזי  לשיפוץ  קורא  קול 
בשיפוץ מבנה מרכז הצעירים בהבנה שהמקום מהווה 
כתובת לכלל הצעירים ברשות המקומית ומהווה בנוסף 
תדמית חיובית על העיר. במסגרת זו נתמכו מצפה רמון, 

רהט, נתיבות ואילת. 

12

גופים והגליל,  הנגב  לפיתוח  המשרד  עם  פעולה  בשיתופי  ומגוונים  רבים  פרויקטים  וביצעה  יזמה  וקהילה  התיישבות   מחלקת 
מיישבים, עסקיים ומגזר שלישי לפיתוח, חיזוק וקידום תכניות בתחומי התיישבות, קהילה וחינוך בנגב.

שנת 2012 התאפיינה כשנת פריצה של הנגב בכלל העשור של הנגב.

יישום וביצוע התכניות לפיתוח הנגב מטעם  הנגב הוא מרחב ההזדמנויות של ישראל, הרשות לפיתוח הנגב כזרוע הממונה על 
המשרד לפיתוח הנגב והגליל, הרחיבה והכפילה את פעילותה בתחומים רבים ומגוונים בשילוב ובשיתוף עם משרדי ממשלה, גופים 

מיישבים, עסקיים ופילנתרופים. 
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קידום המוצר התיירותי
הנוגע  בכל  רבות  עסקנו  השנתית  הפעילות  במסגרת 

לגיבוש וקידום מוצרים תיירותיים המתאימים לנגב.

שהתמקדה 	  פרוייקטורית  הועסקה  בדואית:  תיירות 
בהבאת יזמים לחממת התיירות ועסקה בתיאום וקישור 
קידום  במסגרת  לתחום.  הרלוונטיים  הגורמים  כל  בין 
יזמה פורום רחב עם  המוצר התיירותי הבדואי הרשות 
ראשי הרשויות הבדואיות ובעקבותיו ערכנו מיפוי וניתוח 
יסודי ומעמיק של כל מיזמי התיירות הקיימים בישובים 
תיירות  מוצר  לאפיין  בכדי  בנגב  המוכרים  הבדואים 
ולבחון אפיקי שיווק רלוונטיים. מהלך זה נעשה יחד עם 

מטה היישום ומשרד התיירות. 

תיירות מרחב עירוני: קידום תכניות אסטרטגיות בתיירות 	 
ברשויות בנגב יחד עם החמ״ת.

התיירות 	  עסקי  עבור  יעוץ  ומתן  סיוע   - תיירות  חממת 
בשנת  חדשים.  מיזמים  הקמת  ועבור  בנגב  הקיימים 
השתתפות  כאשר  ייעוץ  שעות   3810 אושרו   2012
היזמים עמדה על 25% מעלות הייעוץ והיתרה מומנה 
התיירות  משרד  והגליל,  הנגב  לפיתוח  המשרד  ע"י 
באזורים  התיירות  חממת  פעילות  החקלאות.  ומשרד 
השונים תרמה באופן ישיר להקמה של מיזמים חדשים 
התיירותית  לפעילות  שתרמה  יזמות  אווירת  ויצרה 

באזורים השונים.

תדמית תיירותית
וחיזוק  בשיווק  רבות  עסקנו  השנתית  הפעילות  במסגרת 

המוצר התיירותי

קמפיינים שנתיים בשיתוף פעולה עם משרד התיירות 	 
פעמיים בשנה בסימן צבעי מדבר בחורף ולילות מדבר 
בקיץ. השנה יצאנו בתחרות צילום בשיתוף פעולה עם 
התיירנים בנגב שבמסגרתה מטיילים ברחבי הנגב העלו 
את  ושיתפו  בפייסבוק  לעמוד  תמונות  מ-2000  יותר 

חווית הטיול שלהם בנגב.

השתתפות בירידים בארץ ובעולם: imtm במרכז הירידים 	 
בתל אביב. Itb בברלין, wtm בלונדון - במסגרת הירידים 
נסיעות מהנגב קיבלו פלטפורמה  וסוכני  תיירנים  ההלו 

לשווק את העסק שלהם וכמובן את האיזור כולו. 

סדנאות והכשרות כוח אדם בתיירות

קורס מורי דרך עם התמחות מדברית ייחודית - בקורס 	 
זה לומדים כ-35 תלמידים מרחבי הנגב

בכדי 	  נגב  תיירות  פורום  לחברי  ומיתוג  שיווק  סדנת 
שיווק  אסטרטגיות  ולבנות  התיירותי  המוצר  את  לחזק 

רלוונטיות וחדשניות

תרבות ופנאי

תמיכה באירועי תרבות ופסטיבלים מרכזיים שהתקיימו 	 
לכל אורך השנה ברחבי הנגב - פסטיבל דרום אדום, 
מגוון  ועוד  בערבה  הסרטים  פסטיבל  התמר,  פסטיבל 

אירועים וכנסים.

לעודד 	  בכדי  בנגב  שמקומם  תרבות  במוסדות  תמיכה 
תאטרון  הפרינג',  תאטרון   - איכותית  מקומית  יצירה 
ב"ש, מעבדת תרבות  הסינפוניטה  ב"ש,  הנגב, תאטרון 

דימונה ועוד.

הרחבת מלגות סטודנטים בעיר העתיקה בבאר שבע 	 
לאמנים ויוצרים צעירים בכדי לחזק את העיר העתיקה 

כמוקד תרבות ופנאי אטרקטיבי וייחודי.

1

2

והגליל, הנגב  לפיתוח  המשרד  עם  פעולה  בשיתוף  ודינאמיים  רבים  בנושאים  עסקה   2012 בשנת  והתרבות  התיירות   מחלקת 
משרד התיירות, חמ״ת ועוד. 

3

4
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מה בוצע במהלך השנה?

הכשרת הנדסאי רכבת: 27 סטודנטים מבאר שבע, דימונה, 	 
קיום  ומלגת  מלאה  מלגה  קיבלו  ורהט,  גת  קרית  ירוחם, 
ללימודי תואר הנדסאי מכונות בהתמחות רכבתית במכללה 
הטכנולוגית בבאר שבע, ועם סיום לימודיהם יועסקו למשך 
חמש שנים בחברת רכבת ישראל. הפרויקט בוצע בשיתוף 

רכבת ישראל, עמותת "ידידי", עתידים ומה"ט.

נשים כמנוע צמיחה יזמי: במהלך 2012 החלה בניית רשת 	 
שמטרתה  לנשים,  תעסוקה  כאפיק  היזמּות  בנושא  מידע 
התגברות על היצע התעסוקה המוגבל בנגב, העלאת מספר 
העסקים הקטנים וריכוז המידע בנושא. במסגרת זו הרשות 
למעלה  נכחו  בו  הנגב,  ברמת  נשים  יזמות  בכנס  תמכה 

מ-150 משתתפות. 

הכשרות לבעלי עסקים בנגב: במהלך שנת 2012, הרשות 	 
רמת  לשיפור  בעלי עסקים  הנגב הכשירה עשרות  לפיתוח 
הנדרשים,  בתקנים  ועמידה  העסק  בבית  השירות  איכות 
בפרויקטים  להשתלבות  אידיאלית  תשתית  ליצירת 

המתוכננים באזור הנגב בשנים הבאות.

לצרכי 	  ומותאמים  ייחודים  תמריצים  הרפואנים:  תוכנית 
כרופא  ההכשרה  ועד  הסטאז'  משלב  לרפואה,  סטודנטים 
ומלגות  תמריצים  והוענקו  אושרו   2012 בשנת  מומחה. 
הפרויקט  הסטאז'.  ובתקופת  הקליניות  בשנים  לסטודנטים 
ביה"ח  הפיס,  מפעל  היהודית,  הסוכנות  בשיתוף  מתבצע 
סורוקה והפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון והוא צפוי 

להביא לעלייה במספר הרופאים בסורוקה בחומש הקרוב.

מיזם י.ה.ב: במהלך שנת 2012 גיבשה הרשות לפיתוח הנגב 	 
בסיוע גופים וארגונים רבים מהאזור את מיזם י.ה.ב, בעקבות 
תהליך מתמשך שנרקם באמצעות תכנית "מעגלים בנגב", 
אשר פועלת להעמקת שיתוף הפעולה האזורי בכלל, וסביב 
מהלך העתקת בסיסי צה"ל לנגב בפרט. התוכנית שגובשה 

באזור קיבלה הכרה ממשלתית ותקציב לחומש הקרוב.

תחום 	  קידום  התנעת  בסימן  עמדה   2012 שנת  ביו-נגב: 
הביוטכנולוגיה בנגב, בה הוקם מאגד ביו-נגב, גויסו אנשי צוות 
וחברות ראשונות הצטרפו למאגד. בשיתוף עם אוניברסיטת 

בן גוריון ועיריית באר שבע.

קול קורא תמיכה בתוכניות אסטרטגיות ובתוכניות מיתוג 	 
לרשויות בפיתוח ובצמיחה: בשנת 2012 הוגשו 22 בקשות 
ואושרו  אסטרטגיות,  ותוכניות  מיתוג  בתוכניות  לתמיכה 
לתמיכה שבע תוכניות לרשויות הבאות: אופקים, ערד, נאות 

חובב, בני שמעון, מרחבים, כסייפה ודימונה. 

התיישבות 	  בסימן  עמדה   2012 שנת  ועידת  הנגב:  ועידת 
הוועידה  המתוכנן.  צה"ל  מעבר  לצד  בנגב,  ותעסוקה 
התקיימה במרכז הצעירים בעיר העתיקה בבאר שבע ונכחו 

בה למעלה מ-1,200 משתתפים.

והתיישבות: 	  תעסוקה  לקידום  מבנה  לשיפוץ  קורא  קול 
בסוף 2012 המשרד לפיתוח הנגב והגליל פרסם באמצעות 
בתקצוב  לסיוע  לרשויות,  קורא  קול  הנגב  לפיתוח  הרשות 
בבעלות  בנגב,  והתיישבות  תעסוקה  לקידום  מבנה  שיפוץ 
רשות מקומית. הרשות שזכתה לתמיכה בקול קורא זה היא 

מצפה רמון. 

תמיכה בפרויקט "סינדרלה" לנשים בנגב: פרויקט שמטרתו 	 
העצמה וקידום נשים מאוכלוסיות מוחלשות באמצעות מתן 
רכישת  בית,  משק  בעבודות  הוגנת  לתעסוקה  הזדמנות 
עמותת  העבודה.  בשוק  ביעילות  בהשתלבות  וסיוע  מקצוע 
התעסוקה  שירות  בשיתוף  הפרויקט  את  מובילה  "עדן" 

ומשרד הכלכלה.

החל מחודש מרץ 2012 העמיקה הרשות לפיתוח הנגב את פעילותה בתחום הפרויקטים והפיתוח כלכלי. במהלך השנה, מחלקת 
הפרויקטים של הרשות יזמה וביצעה תוכניות רבות לפיתוח הנגב מבחינה חברתית וכלכלית, ליצירת מקומות תעסוקה והכשרה 

מקצועית, תמריצים לצעירים וחיזוק אוכלוסיות מוחלשות. 
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ביצועתחום

3.7שוטף

3.0התחייבויות ישנות למימוש ב-2012

3.9תיירות ותרבות

2.6פרויקטים ופיתוח כלכלי

0.5התיישבות וקהילה

4.1קריה שיקומית

1.1שכ"ד לסטודנטין בעיר העתיקה

11.3עלה נגב

30.2סה"כ ביצוע )במיליוני ש״ח(

ביצוע 2012

ביצוע
2012

עלה נגב

 שכ"ד לסטודנטים
בעיר העתיקה

קריה שיקומית התיישבות וקהילה

פרויקטים ופיתוח כלכלי

תיירות ותרבות

התחייבויות ישנות 
למימוש ב-2012

שוטף
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השוואת מדדי ביצוע לפי שנים:

מחזור )במיליוני ש"ח(::

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

13%

30.2

14%

19.0

12.5

18%

24.5

13%

שיעור הוצ׳ הנהלה וכלליות מהמחזור:
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הצעת תקציב מסגרת 2013

פרויקטים ופיתוח כלכלי

פיתוח כלכלה מקומית מקיימת

ארגונים  בשיתוף  הנגב  לפיתוח  ברשות  נרקמה  י.ה.ב  תוכנית 
פעולה  ושיתוף  חיבור  ליצור  במטרה  שונים,  ממגזרים  אזוריים 
שעל  העסקיות  להזדמנויות  המקומיים  העסקים  בין  מתמשך 

הפרק - באמצעים פרואקטיביים.

שיסייע  ממוקד  מידע  בהנגשת  עיקרה  י.ה.ב  תוכנית 
במהלכי  מהנגב  והבינוניים  הקטנים  העסקים  של  בשילובם 
העוגן. מוסדות  של  השירותים  וכנותני  הקרוב   העשור 

העסקיות  יכולותיהם  בשדרוג  סיוע  הענקת  לצד,  זאת  כל 
באמצעות מוקדי השטח של הסוכנות לעסקים קטנים וחיבורם 
לרשת עסקית אזורית של בעלי עסקים אחרים, גופים כלכליים, 

מוסדיים וחברות גדולות.

שותפים למיזם:
ומכון  האזוריים  המט"ים  באמצעות  קטנים  לעסקים  הסוכנות 

הנגב - אג'יק.

חזון התוכנית:
מרחב  ליצירת  בנגב,  המואץ  הפיתוח  מהלכי  את  למנף 

הזדמנויות כלכליות עבור העסקים המקומיים באזור.

מטרות התוכנית:

עוגן,	  מוסדות  כלכליים,  גופים  עם  שת"פ   יצירת 
מוסדות ציבוריים ורשויות 

איתור הזדמנויות באמצעות בחינת מבנה הרכש	 

הנגשת הזדמנויות לעסקים ויזמים באמצעות הקמת מערכת 	 
מידע ופורטל מתקדם ייעודי 

רכש 	  לצרכי  מענה  הנותנים  חברתיים  עסקים  ופיתוח  ייזום 
שאינם מקבלים מענה אחר באזור

בשנת 2013 תתמקד התוכנית: 

בבניית "מפת ההזדמנויות" כפורטל אינטרנטי נגיש	 

בשיתוף 	  הרשויות,  לנציגי  ייעודית  הכשרה  תוכנית  פיתוח 
מפעם דרום, שמטרתה שימת זרקור על ה"עוסקים בעסקים 
ברשות", כלומר - אנשי מפתח אשר מנהלים ומתכללים את 
הממשק בין היזמים, העסקים הקטנים והבינוניים לבין הרשות 

המקומית. 

קשר שוטף עם גופים כלכליים הפועלים באזור לזיהוי צרכים 	 
שאין להן מענה באזור

כך נעשה זאת:
 פורום ראשי הרשויות -

מעגלים בנגב

קשר שוטף עם מוסדות העוגן,  �
פרויקטים לאומים, גופים 
כלכלים הפועלים באזור

איסוף מידע על מכרזים  �
ופרויקטים באזור

זיהוי צרכים שאין להם מענה  �
באזור

יצירת פלטפורמות לקשר  �
שוטף עם העסקים בנגב - 

קהילת עסקים
מיפוי היכולות של העסקים �

גיוס משאבים להקמת מיזמים 
חברתיים כלכליים הנותנים 
מענה לצרכי מוסדות העוגן

ות
מיפוי הזדמנויות עסקי

מיפוי יכולות עסקיות

אתר אנטרנט המנגיש את 
יכולות העסקים )אינדקס 
עסקים( ואת ההזדמנויות 

)מכרזים, פרויקטים(

הקמת
קרן פיתוח

 רשת תמיכה ורישות אזורי
 צוותי עבודה רב תחומיים ומגזריים

)רשויות, ממשלה, חברה אזרחית, מגזר עסקי(
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עידוד תעסוקה ויזמות

"חממת   - תעסוקה  וכאפיק  כלכלי  לפיתוח  כמנוע  היזמות 
ניצנים" - המודל המעודכן: 

את  בחזונם  רואים  לדרך,  ושותפיה  הנגב  לפיתוח  הרשות 
העסקים הקטנים והבינוניים כמנוע חשוב בצמיחת אזור הנגב.

מתוך עבודה רבת שנים עם עסקים ברחבי הנגב עלו והתגבשו 
בכלי  מענה  להם  שאין  לעסקים,  ייחודים  צרכים  לאחרונה 
הסיוע המוענקים ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד 

הכלכלה ובגופי הסיוע האחרים. 

ניצנים", גובשה בשותפות עם גופי  התוכנית החדשה ל"חממת 
הפריחה  לחזון  הרשות  עם  והשותפים  בנגב,  הפועלים  הסיוע 
הכלכלית של הנגב ורתימת ההשקעות הגדולות בעשור הקרוב, 

לפיתוח עסקי בר קיימא.

והחל   2008 משנת  ברשות  פועלת  ניצנים  חממת 
לעדכן צפויה  החממה   2013 של  האחרון   מהרבעון 

את מודל הפעילות.

סיוע אשר  התוכנית החדשה של החממה תתמקד במתן כלי 
תפעולית  גמישות  תוך  השותפים,  הגופים  ע"י  ניתנים  אינם 

ותקציבית לטיפול בעסקים הזקוקים למענה ייחודי. 

החממה תיתן סיוע בשני צמתים: 
שלב גיבוש הרעיון העסקי

בדיקת כדאיות עסקית וסטטוטורית 	 

ליווי לרישום פטנט ראשוני	 

שלב פיתוח העסק

תוכנית להקצאת קרקע	 

תוכנית עסקית לפיתוח	 

לאור השינוי הצפוי בעבודת המטי"ם האזוריים, החממה מכינה 
כניסתו של מפעיל חדש לאזור  עצמה בשני שלבים לקראת 
ובכל מקרה תסתמך על נתוני אבחון היזם במסגרת פעילות 

מוקדי השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

"חממת ניצנים" רואה חשיבות רבה לסינון המקצועי המתבצע 
במטי"ם האזוריים, אשר ימנע ניצול לא אפקטיבי של משאבי 
תקצוב  וכפל  העסק  בעל   / היזם  לרשות  העומדים  התמיכה 

כספי מדינה.

והשתלבות תעסוקה  לעידוד  ופרויקטים   תוכניות 
בתחום התעסוקה: 

הכנת תוכניות בשילוב משרדי ממשלה וגופים נוספים רלוונטיים 	 
תוך  הקרוב  בחומש  הצפוי  המשרות  והיצע  תמהיל  לבחינת 

התחשבות בביקושים לסוגי משרות שונים והסרת חסמים. 

מפעליות 	  רב  בכיתות  תמיכה  עתידים:  הנדסאי  כיתות 
שירותי  למבנה  מענה  שיתנו  הנדסאים,  ללימודי  ייעודיות, 
מקצועות  לפי  בחתך  לנגב  ורלוונטיים  ייחודיים  תעסוקה 

נדרשים ולפי אזוריים שונים בנגב. 

מוטות 	  )מלגות  עתיד"  בונים  "סטודנטים  תוכנית  הפעלת 
תעסוקה( ומתן כ-75 מלגות לסטודנטים בשנתם האחרונה 
ולאחר  בנגב,  מעסיקים  אצל  להתמחות  והשמתם  לתואר 
ליצירת  פועלת  התוכנית  כבוגרים.  לעבודה  קליטתם  מכן 
הלומדים  אוכלוסיית  בין  המקשרת  הזדמנויות  מערכת 
ומעסיקים  והבוגרים של המוסדות האקדמיים לבין ארגונים 
עם  יחד  וההכשרה  הלמידה  תהליך  שילוב  פוטנציאליים. 
אטרקטיבי  משיכה  מוקד  יהווה  ותעסוקה  קליטה  מסלול 
יבטיח  זה  שידוך  וכי  והבוגרים  הסטודנטים  אוכלוסיית  עבור 

לאורך זמן הישארות בנגב.

המספקת 	  בדרום  הרפואנים  תוכנית  של  ב'  מחזור  הפעלת 
מארבעת  אחד  בכל  לצרכים  ומותאמים  ייחודים  תמריצים 
השלבים: סטודנטים לרפואה - סטאז'רים - מתמחים - רופאים 

מומחים מתוך מטרה להגדיל את היצע הרופאים בסורוקה. 

תמיכה בתהליכי תכנון אסטרטגי

של  והרחבת  הקמה  ותהליכי  המואצת  ההתפתחות  לאור 
פארקי תעשייה ואזורי תעסוקה מרחביים הצפויים לשנות את 
שנת  במהלך  לתמוך  צפויה  הרשות  בנגב,  התעסוקה  מפת 
ושיווק  2013-2014 בתהליכי תכנון אסטרטגיים, תהליכי מיתוג 

למנהלות פארקי תעשייה קיימים וחדשים.

1

2
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קידום תעסוקת נשים

קידום היזמות כאפיק תעסוקה לנשים: 

מידע  רשת  להקמת  תוכנית  מפעילה  הנגב  לפיתוח  הרשות 
בנושא: תעסוקה, קריירה, יזמות ועסקים לנשים בנגב.

הרציונל: ההיצע תעסוקתי לנשים בנגב מוגבל למדי ולכן יזמות 
לפיתוח  המשמעותיים  והכלים  מהפתרונות  אחד  היא  עסקית 

כלכלי וחברתי של האזור.

מטרות התוכנית:

המוגבל 	  התעסוקתי  ההיצע  על  להתגבר  לנשים  סיוע 
באמצעות קידום תחום היזמות.

ידי	  על  המוקמים  הקטנים  העסקים  מספר   העלאת 
נשים בנגב.

ריכוז מידע רלוונטי בכתובת אחת והנגשתו.	 

הכשרות,	  התעסוקה:  בתחום  המידע  כל   ריכוז 
כלים ומשרות.

שלביות התוכנית:
תתמקד  ו-2013   2012 של  השנייה  במחצית   - ראשון  בשלב 
ואנושי שירכז  - פורטל מידע אינטרנטי  התוכנית בבניית רשת 
את המידע הקיים והנחוץ לנשים לצורך קידום עסקים קטנים 

ומענה בתחום התעסוקתי.

כמו כן יופעל מערך תמיכה ארגוני ותקציבי בפרויקטים על פי 
קריטריונים בראשם יצירת שיתופי פעולה נושאיים ומרחבים.

בשלב השני - לקראת סוף 2013 הכוונה לעסוק בפיתוח כלים 
שיתופי  לעידוד  פרויקטים  וקידום  נשים  יזמות  לקידום  נוספים 

פעולה בין יזמיות בנגב.

אוכלוסיית היעד:

נשים המעוניינות לפתוח ולקדם עסקים קטנים.	 

נשים הנמצאות במשבר תעסוקתי.	 

נשים המחפשות מידע לגבי תעסוקה בנגב.	 

קידום תעסוקת נשים במגזר הבדואי:

לאישה  שיאפשר  נשים  תעסוקת  לקידום  טכנולוגי  מיזם 
הבדואית להקנות ולהעניק ידע באמצעות חוגי העשרה לילדים 

הנמצאים בקהילתה.

במתנסים  ייחודיות  לימוד  עמדות  יוצבו  המיזם  במסגרת 
ובמרכזים קהילתיים בתוך השכונות בישובים הבדואים והכשרת 
נשים מהישוב להעביר באמצעותן חוגי העשרה והעצמה לילדים 

מהקהילה )בגילאים 5-9(.

חדשניות  אינטראקטיביות,  ממוחשבות  עמדות  הינן  העמדות 
וחווייתיות הכוללות תוכנית למידה המפתחת מיומנויות למידה, 

כלי חשיבה ויצירה במגוון רחב מאוד של תחומי דעת.

המיזם בא לחזק את מיצובה של האישה בחברה הן בתרומה 
לקהילה והן בתרומה לפרנסת המשפחה, תוך הפיכתה למרכז 

קהילתי, חוויתי, לימודי ביישוב. 

מטרות העל של המיזם:

עידוד השתלבות של נשים בדואיות בשוק העבודה.	 

פיתוח 	  ליוזמה,  לנשים  מיומנויות  ובניית  מעשיים  כלים  מתן 
קריירה והשתלבות תעסוקתית. 

המוטיבציה 	  וחיזוק  העצמה  עצמית,  ומסוגלות  חוללות 
באמצעות התנסות אישית ומעשית.

קהל היעד של המיזם:
כישורי  מוטיבציה,  יוזמה,  בעלות  הבדואית  מהחברה  נשים 
הדרכה בסיסיים וגישה לעבודה עם ילדים. להשתתפות במיזם 

לא נדרשת השכלה או ידע מוקדם.

ברהט בפיילוט  לפעול  להתחיל  צפוי  המיזם   2013  בשנת 
ובשגב שלום. 

תכנון ופיתוח כלכלי
עדכון תדיר של מאגרי מידע	 

וגיבוש 	  שיתוף  בתהליכי  מגזריים  רב  ופורומים  קבוצות  ליווי 
מודלי עבודה

הכנת תוכניות ומודלים לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב	 

ייזום מחקרים וסקרים 	 

פרסום, שיווק והפקת חומרים	 

מיתוג הנגב
ביצוע סקרי דעת קהל, מחקרי תודעה ותדמית	 

קידום תהליכים לחיזוק "גאווה מקומית" 	 

קידום תהליכי שינוי תפיסה ועמדות כלפי הנגב	 

הנגב 	  ועידת  את  שנה  מדי  מקיימת  הנגב  לפיתוח  הרשות 
פיתוחו  את  והתקשורתי  הציבורי  היום  סדר  על  המעלה 
וקידומו של הנגב. בוועידה משתתפים מנכ"לים, אנשי ציבור 
כמו:  שונים  בנושאים  דיון  מושבי  ומתקיימים  שונים  ומכובדים 
תשתיות, יזמות והשקעות, תעשיה ותעסוקה, כלכלה. הועידה 

מסייעת במיתוג וחיזוק התפיסה התדמיתית של הנגב.
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התיישבות וקהילה

תכנון ופיתוח צמיחה דמוגרפית

פורום צמיחה דמוגרפית - פורום התיישבות:

וצמ"ד  התיישבות  פורום  יתקיים  הרשות  פעילות  במסגרת 
הפורום  חברי  הפרק.   על  העומדות  בסוגיות  וטיפול  ללימוד 
ההתיישבות  לקידום  ייחודיים  כלים  השנה  במהלך  ירכשו 
והצמיחה הדמוגרפית, שחרור חסמים למתיישבים ויזמים, סיוע 
לגרעיני התיישבות ופיתוח אזורי ומקומי, הפורום יכלול את נציגי 

הרשויות, נציגי ממשלה וגופים מיישבים.

אתר ההתיישבות - מחשבונגב:

בסיס  ויהווה  הנדרש  המידע  כל  את  לגולש  יספק  אשר  אתר 
החלטות  כגון:  נושאים,   במגוון  להתיישבות  המידע  למרכז 
שוטפים  ועדכונים  פרויקטים  וקבוע,  זמני  בדיור  סיוע  ממשלה, 
אנשים  רבות   פעמים  וקהילה.  חינוך  תעסוקה,  דיור,  בתחומי 
מהצעד  חוששים  לנגב,  ולעבור  חייהם  את  לשנות  המעוניינים 
בסביבה  כספית  ומחויבות  אמיצה  החלטה  בקבלת  הכרוך 
חדשה ולא מוכרת. לכן, הרשות לפיתוח הנגב נדרשת בניהול 
הקלה  הטובה,  בצורה  למתעניין  המידע  להנגשת  מסודר 

והברורה ביותר.

מחלקות לעידוד  משותפים  ומיזמים  קוראים   קולות 
צמיחה דמוגרפית:

מחלקות  לעידוד  משותפים  ומיזמים  קוראים  קולות  הוצאת 
צמיחה דמוגרפית ברשויות לטובת פעילויות  בתחום ההתיישבות 
והקהילה ככנסים וירידים, שיווק, הפצה, קליטה, איסוף והנגשת 

מידע.

תמיכה בפרויקטים אזוריים בנושאי התיישבות וקהילה: 

בראיה  הנגב  פיתוח  על  אמונה  אשר  הנגב  לפיתוח  הרשות 
אזוריים  פרויקטים  בקידום  ורואה  מעודדת  ואזורית,  מרחבית 
ובשיתופי פעולה בין רשויות את הגורם המשפיע ומחולל השינוי 

הטוב ביותר לנגב.

צעירים  וחשיפת  לעידוד  משותפים  ומיזמים  תכניות 
להתיישבות בנגב: 

הרשות לפיתוח הנגב רואה בצעירים את קהל היעד האפקטיבי 
לנגב.  מתיישבים   300,000 להבאת  השר  חזון  למימוש  ביותר 
הנגב  להובלת  ביותר  הגדול  הפוטנציאל  בעלי  הם  הצעירים 
למקום טוב ואיכותי יותר לחיות ולגדול בו. לאור זאת מעודדת  
את  בפניהם  חושפים  אשר  ופרויקטים  תכניות  קידום  הרשות 
ויזמות  מרחב ההזדמנויות בתחומי התיישבות, חברה, תעסוקה 

בנגב.

חממת התיישבות וקהילה:

הרשות לפיתוח הנגב הרואה בחזונה פיתוח כלכלי ועסקי, שמה 
לה למטרה לחולל מפנה משמעותי בגידול הדמוגרפי ובצביון 
ורחבה  יציבה  תשתית  בניית  ע"י  זאת  הנגב,  במרחב  החברתי 
קהילה  ובוני  דמוגרפית  לצמיחה  הקשורים  מערכים  לתפקוד 

ורואה במסגרות החברתיות מנוע חשוב ליישום ומימוש חזון זה.
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קידום הבריאות בנגב

קידום וצמצום פערי הבריאות בנגב:

בהתאם  בנגב  הבריאות  מערכת  את  לשפר  במגמה 
ברשות  קיים  אסטרטגיות  ולתכניות  ממשלה  להחלטות 

פורום לקידום הבריאות בנגב, מטרות הפורום:

עדכון תכנית האסטרטגית במערך הכללי	 

הכנת הפרויקטים ויישומם	 

כלל	  בשיתוף  הפרויקטים  ביצוע  סדר   קביעת 
הגורמים בתחום

בקרה ודיווח על הפרויקטים המתקיימים כבר 	 

נאמני בריאות:

לניהול  הנוער  חשיפת   - לנוער  בריאותי  חינוכי  פרויקט 
 אורח חיים בריא ע"י אכילה נכונה, ספורט ומודעות לנושא

בכ-30 בתי ספר במגזר הבדואי.

חוסן קהילתי

במגמה להכין את הנגב לעת חרום, קיים צורך בהערכות 
אפשריים,  מנזקים  להימנע  מנת  על  רחבה  קהילתית 
שניתן  לכך  יביא  קהילתי  חוסן  באמצעות  העורף  מוכנות 
פגיעה  תוך  צפויות  בלתי  חרום  אפשרויות  עם  להתמודד 

מינימלית בקהילה.

קליטת עולים:

והסתגלותם של  עלייה  הנגב מברכת קליטת  הרשות לפיתוח 
עולים חדשים ברחבי הנגב. לכן יש לפעול בכמה מישורים:

סיוע במציאת עבודה ובהכנה לקראת שיח העבודה	 

סיוע בצרכים היומיומיים	 

לסייע 	  במטרה  עולים  לילדי  העשרה  ופעילות  עזר  שיעורי 
בהשתלבותם במערכת החינוך, והתרבות וכן בקהילה.

המטרה היא לחזק ולמנף את נושא קליטת עליה בנגב אשר 
לא הגיע לידי ביטוי בשנים האחרונות.

סקרים ומחקרים:

הרשות לפיתוח הנגב רואה חשיבות רבה במתן פתרונות יישומים 
ואיתור מידע אמין באמצעות עריכת סקרים על הקהלים השונים 
ולהם רצונות, צרכים, חלומות ומניעים שונים, סקרים ומחקרים 
בניית  ע"י  וכן  היעד  קהלי  אחר  יותר  טוב  ולעקוב  להבין  יעזרו 
תמונה מגובשת שתאפשר לרשות לפיתוח הנגב מתן פתרונות 

וסיוע בהשתלבות המרחבית של הנגב.

עידוד וקידום יזמות חברתית קהילתית

שינוי  מחוללי  פרויקטים  להובלת  מנהיגות  קבוצות  פיתוח 
ברשות המקומית:

אוכלוסיות  בקרב  מנהיגות  בפיתוח  לסייע  מעוניינת  הרשות 
שתוגדרנה לכך מראש כדוגמת צעירים ונוער.

רחב  תחום  הינו  אפקטיבית  ניהולית  ותרבות  מנהיגות  פיתוח 
דוגמת תכניות לפיתוח  ומגוונים  שונים  המכיל בתוכו מסלולים 
יצירת  אישי,  בליווי  מנהלים  פיתוח  קבוצתי,  בפורום  מנהלים 
שינוי  מחוללי  פרויקטים  וקידום  לפיתוח  הומוגניות  קבוצות 

ברשות המקומית.

קולות קוראים ומיזמים משותפים לעידוד פרויקטים קהילתיים 
חברתיים ושת"פ בין מגזרי:

וקידום  בעידוד  רבה  חשיבות  רואה  הנגב  לפיתוח  הרשות 
מענה  נותנים  אשר  קהילתיים  החברתיים  הפרויקטים 
לאוכלוסיות מיוחדות וייחודיות, ונותנים מענה לקהילות וגרעינים 
פעילויות  דרך  הישראלית  לחברה  ולתרום  להשפיע  שבאים 

התיישבותיות, חברתיות, חנוכיות ואחרות.

הגופים  של  והשפעתם  פעילותם  את  ולהרחיב  לפתח  מנת  על 
הללו יש לפעול לחיזוק האיתנות הכלכלית חברתית של הקהילות.

1

2

3
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תיירות ותרבות

גיבוש וקידום המוצר התיירותי

התיירותי  לאופי  המתאימים  תיירותיים  מוצרים  וחיזוק  גיבוש 
ומחלקות  תיירות  יחד עם משרדי ממשלה, עמותות  הנגב  של 
וחיזוקו  התיירותי  המוצר  גיבוש  המקומיות.  ברשויות  התיירות 

מסייע באופן ישיר לתיירנים ומעודד יזמויות חדשות.

סיוע 	   ,31 תיירות בכביש  אזור סחר  קידום   - תיירות בדואית 
התיירותי,  המוצר  מיצוב  חדשים,  תיירות  מיזמי  להקמת 

תוכניות תיירותיות בישובים ועוד. 

קידום תיירות מצפה רמון- חיזוק התוכן ברובע דרכי הבשמים 	 
ולמיתוג  אירועים  לקיום  ברובע,  ליזמים  סיוע  רמון.  במצפה 

הרובע - "מאיץ תיירותי".

תיירות מרחב עירוני - שת"פ חמ"ת - קידום תוכנית אסטרטגית 	 
בתיירות לירוחם, דימונה ובאר שבע. 

החקלאות, 	  משרד  התיירות,  משרד  שת"פ   - תיירות  חממת 
מתחום  ליזמים  מאפשר  והגליל.  הנגב  לפיתוח  משרד 
שדרוג או  תיירות  מיזם  הקמת  עבור  יעוץ  לקבל   התיירות 

העסק הקיים.

קידום תדמית תיירותית

תיירות  מחלקות  מנהלי  יושבים  בו  נגב  תיירות  פורום  עם  יחד 
והשפע  הגוון  לחשיפת  רבות  פועלים  המקומיות  ברשויות 
יח"צ,  עיתונאים,  סיורי  קמפיינים,  באמצעות  הקיים  התיירותי 

קידום אינטרנטי, פייסבוק ומדיות חברתיות נוספות.

הקמת פורטל תיירות גו נגב ותחזוקת אתר - שת"פ רשויות 	 
מקומיות 

לילות 	  קמפיין   - התיירות  - שת"פ משרד  שנתיים  קמפיינים 
מדבר וצבעי מדבר.

פליירים	  ברושורים,  מפות,   - פרסום  חומרי   הפקת 
לחגים וכדומה. 

סיורי סוכנים, עיתונאים ומחליטנים	 

כנס תיירנים - שת"פ משרד התיירות - כנס מקצועי לתיירנים 	 
בנגב וחשיפת פעילות המשרד לפיתוח הנגב והרשות בתחום 

התיירות

התיירות	  יריד   ,IMTM  - ה  ביריד  השתתפות   - שנתיים   ירידים 
הגדול בעולם המתקיים בברלין ויריד לסוכנים המתקיים בלונדון. 

הכשרות

חיזוק ההון האנושי בתחום התיירות. הרשות מקיימת הכשרות 
בנושאים שונים כגון: שיווק, פרסום דיגיטלי, ועוד.

זוכים למלגה 	  הנגב  - 35 תלמידים מרחבי  מורי דרך  קורס 
עבור קורס מורי דרך עם התמחות מדברית ייחודית

)תרמילאים( 	  העצמאית  התיירות  לקידום  קורס 
ע"י לטיול  מומלץ  כאזור  הנגב  בחירת  בעקבות   - 

המעוניינים  היזמים  את  לחזק  הוחלט   lonely planet-ה
להשקיע בתחום התיירות העצמאית.

התיירות  לפורום  מקצועי  וליווי  הכשרות   - נגב  תיירות  פורום 
בשות לפיתוח הנגב. הפורום מורכב ממנהלי מחלקות התיירות 
ברחבי הנגב. כחלק מהפעילות רכזי התיירות זוכים להכשרות 
בתחומים שונים בשנת 2012 הרשות יזמה סדנת שיווק ומיתוג 
השיווק שהפורום  עבודת  את  לקדם  כדי  מפגשים  של שבעה 

עושה בתחום.

התיירות  בתחום  ומחקרים  סקרים  ביצוע   - ומחקרים  סקרים 
בכדי לבחון אפיקי פעילות ולחזק פרויקטים.

תמיכות

ואירועי  תרבות  למוסדות  תמיכה  מבחני  פרסום 
העשייה את  לעודד  מנת  על  בנגב  המתקיימים   תרבות 

והיצירה התרבותית.

קול קורא לקידום אירועי תרבות בנגב	 

קול קורא לקידום מוסדות תרבות בנגב	 

תמיכה באירועי תרבות בחברה הבדואית	 

פרויקטים תרבותיים

פרויקטים שהרשות מקדמת יחד עם רשויות, משרדי ממשלה 
וגופים נוספים

מלגות 	  מקומית,  יצירה  קידום   - צעירים  ליוצרים  חממה 
ליוצרים וליווי מקצועי

חיזוק סדרות תרבות וחשיפת אתרי תרבות ותיירות לקהל הרחב 	 
- חשיפה והנגשת ההיצע התרבותי והאיכותי לתושבי הנגב

מקצועיות 	  והכשרות  סדנאות   - ואמנים  ליוצרים  הכשרות 
לאמנים ויוצרים מהנגב.

נשים 	  חיזוק קבוצת  כגון  מיוחדים  פרויקטים   - מיזמי תרבות 
בתאטרון רהט, קידום מיזם creative industries ועוד.



16

פרויקטים מחוץ לתקציב הפעילות הישיר של הרשות

מענה אזרחי למעבר צה"ל לנגב

2017- לשנים  שנתית  חמש  תכנית  לאשר  החליטה  הממשלה 
2013 לפיתוח הנגב כחלק משלים למהלך העתקת מחנות צה"ל 
הרשות  הממשלה,  משרדי  ידי  על  תיושם  התכנית  זה.  לאזור 

לפיתוח הנגב והרשויות המקומיות הרלוונטיות ומטרתה לקדם: 

האצת הפיתוח הכלכלי והתעסוקתי	 

עידוד הגירה חיובית	 

הגדלת היצע הדיור	 

שיפור תדמית הנגב ויישוביו	 

ביחידות	  הנגב  מאזור  המשרתים  היקף   הגדלת 
הטכנולוגיות בבסיסים

חיזוק היישובים והשלטון המקומי	 

הגדלת היצע התרבות והפנאי	 

בין 	  פערים  צמצום  לשם  נוספות  אזרחיות  תשתיות  פיתוח 
יישובי הנגב לבין מרכז הארץ

יפעיל  והגליל  הנגב  לפיתוח  המשרד  זו  החלטה  במסגרת 
חדשות.  תוכניות  של  שורה  הנגב  לפיתוח  הרשות  באמצעות 
יתמקדו  וחלקן  הנגב  ישוביי  לכלל  מכוונות  מהתוכניות  חלק 

בששת יישובי המטרה שהוגדרו בהחלטת הממשלה.

חלק  להפעיל  הנגב  לפיתוח  הרשות  תתחיל   2013 בשנת  כבר 
מהתוכניות, בשנים הבאות יורחב באופן משמעותי היקף הפעילות.

ומשרדי  והגליל  הנגב  לפיתוח  המשרד  שיפעילו  תוכניות  לצד 
ממשלה נוספים, תפעיל הרשות לפיתוח הנגב באופן ישיר את 
התוכניות הבאות: חיזוק עסקים קטנים באמצעות תוכנית י.ה.ב 
בתחום  עסקים  על  דגש  שתשים  מיוחדת  תוכנית  ובאמצעות 
המטרה  ביישובי  אסטרטגיות  תוכניות  תקצוב  והבילוי,  הפנאי 
כולל מימון שלב ההטמעה בשנים הבאות, חידוש תוכנית "פנאי 
וקהילה" לגיל הרך והפעלת תוכנית הכשרות מקצועיות לדרג 
לאירועי  ייעודי  תקציב  יוקצה  כן  כמו  המטרה.  בישובי  הניהולי 

תרבות המיועדים לצעירים.

עידוד ההתיישבות בעיר העתיקה בבאר שבע

בשנת 2011, לאחר מאמצים רבים התקבלה החלטת ממשלה 
ובשיתוף  שלום  סילבן  מר  והגליל  הנגב  לפיתוח  השר  בראשות 
ג'יבלי  נתן  מר  המנכ"ל   - הנגב  לפיתוח  הרשות  האוצר,  משרד 
וכמובן עיריית באר שבע בראשות ראש העיר מר רוביק דנילוביץ'. 

לסטודנטים  המלגות  לפרויקט   ₪ מיליון   4.8 להקצות  הוחלט 
בו מוענקות מלגות על סך 6,000 ₪ לסטודנט לשנת מגורים 

בעיר העתיקה.

השנייה  בשנה  כיום,  גבוה.  ולביקוש  להצלחה  זוכה  הפרויקט 
ממגוון  ונהנים  סטודנטים  כ-250  בו  משתתפים  לפרויקט, 

האפשרויות שהעיר העתיקה מציעה.

ומאמינים  השלישית  השנה  לקראת  להרשמה  נערכים  אנו 
שהפרויקט ימשיך להתפתח ולהתקדם גם בשנים הבאות ויהווה 
העיר  של  מפיתוחה  ליהנות  שיוכלו  וצעירות  לצעירים  מוקד 

העתיקה בבאר שבע.

מפיתוח  נפרד  ובלתי  חשוב  חלק  המגורים  בתחום  רואים  אנו 
חשוב  תהליך  האחרונות  בשנים  שעוברת  העתיקה,  העיר 
ומהווה מוקד מרכזי של תרבות,  וחידוש  ומשמעותי של פיתוח 
אמנות ובילוי. שנת 2013 מסמלת את התנופה האדירה שהעיר 
העתיקה נמצאת בה עם פתיחתם של שלושת המרכזים: פארק 
קרסו למדע - שנפתח ביולי 2013, מרכז מבקרים באר אברהם 

ומתחם הקטר 70414 שייפתחו במהלך השנה.

ייחודית  ואווירה  וחדשה  צעירה  רוח  מביא  הסטודנטים  שילוב 
לעיר התורמת לחיזוקה כמוקד מרכזי של פנאי, מסחר ובילוי. 

הקמת עיר הבה"דים
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עלה נגב

לאוכלוסייה מענה  ייתן  אשר  ייחודי  פרויקט  הינו  נגב"   "עלה 
וגורל, סבל  מוכי  של  החיים  איכות  את  ישפר  מוחין,   פגועת 
ובמיוחד יתמודד עם שני אתגרים שנותרו עד היום ללא מענה, 
מורכב,  כסיעודי  ומוגדרים  חולים  בבתי  שגדלים  ילדים  האחד 
פתרון  גם  יינתן  במקביל  כאשר  מתבגרת  לאוכלוסייה  והשני 
לילדים מאזור הדרום אשר עד היום אין מוסד מתאים לקליטתם.

על  הכריזה   ,16.6.02 מיום   2032 מס'  בהחלטתה  הממשלה 
על  הטילה  אף  לכך  ובהתאם  לאומי"  כ"פרויקט  זה  פרויקט 
הזוכים  הפרויקטים  רבים  לא  אותו.  לתקצב  שונים  משרדים 
כי מדובר בפרויקט לאומי  וזאת  זה,  ולהחלטה מסוג  להכרזה 

חדשני וגם מספק תעסוקה לתושבי הדרום. 

קריה לשיקום צרכים מיוחדים תל שבע

צרכים  עם  בדואים  ילדים  ושיקום  לחינוך  אזורית  על  קריה 
ליישוב תל שבע על בסיס החלטת  בכניסה  מיוחדים, מוקמת 

ממשלת ישראל ועפ"י פרוגרמה מאושרת ע"י משרד החינוך.

הקריה תכלול מעונות יום שיקומיים, גני ילדים ובתי ספר יסודיים 
ועל יסודיים לחינוך מיוחד, מרכז בריאות ושיקום, מרכז ספורט, 
מרכז אומנויות, מרכז אקדמי, חווה חקלאית, מגרשי משחקים, 

מגרשי ספורט ומתחם אתגרים.

 תפעול מרכז מידע להתיישבות בנגב

הגדול  הלאומי  הפרויקט  להתממש  עתיד  הקרובות  בשנים 
ביותר שאי פעם בוצע לשינוי פני הנגב - העברת מחנות צה"ל 
ואלפי  חיילים  אלף  מעשרים  למעלה  יועברו  במסגרתו  לנגב. 
 ₪ מיליארד   25 יושקעו  במסגרתו  בנגב.  לשירות  קבע  אנשי 
בהעברת הבסיסים ומיליארדים רבים נוספים בפיתוח תשתיות 

לאומיות בנגב. 

והגליל בשיתוף קק"ל, הרשות לפיתוח  המשרד לפיתוח הנגב 
להפעיל  החלו  להתיישבות  החטיבה  ובסיוע  אור  תנועת  הנגב, 
הגוף הלאומי  בנגב שהינו כעת  את המרכז מידע להתיישבות 

לעידוד ההתיישבות בנגב.

הצלחת המהלך תיבחן במימוש חזון השר לפיתוח הנגב והגליל 
בעשור  איש  ב-300,000  התושבים  מספר  להגדלת  להביא 

הקרוב.  תפקידי מרכז המידע: 

שינוי תדמית וחשיפת הנגב בעיתונות הארצית 	 

מיתוג הנגב )קמפיין פרסומי לאומי למיתוג הנגב(. 	 

היסודית 	  הטובה,  בצורה  למתיישבים  מידע  הנגשת 
והמעודכנת ביותר.

פרויקט מצוינות 

וברשויות  שבע  בבאר  ונוער  לילדים  מצוינות  מרכזי  הקמת 
כדי  תוך  אלו  למרכזים  ייחודיות  תכניות  פיתוח  בנגב,  נוספות 

מעקב, בקרה ופיקוח עליהן.

מרכזי המצוינות יעסקו בתחומים שונים כדוגמת תרבות ואומנות, 
תיאטרון, מדעים וכדומה וילוו את הילדים החל מגני הילדים, בית 

הספר היסודי, שעות העשרה ועד התיכון.

הפרויקט מתבסס על מודל מוצלח שהחל בבאר שבע ויורחב 
לישובים נוספים בנגב. 
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הצעת תקציב 2013 - הרשות לפיתוח הנגב

3,000,000שוטף

תקציב מסגרת פרויקטים ופיתוח כלכלי
תוספתי

סיוע בתהליכי תכנון

500,000תמיכה בתהליכי תכנון אסטרטגי / מיתוג: אשכולות, מנהלות פארקי תעשיה, רשויות

עידוד תעסוקה ויזמות

1,000,000סיוע ותמיכה ליזמים

850,000תוכניות ופרויקטים לעידוד תעסוקה והשתלבות בתחום התעסוקה

660,000רפואנים

קידום תעסוקת נשים

250,000עידוד תעסוקת נשים במגזר הבדואי

300,000נשים כמנוע צמיחה יזמי

תכנון ופיתוח כלכלי

100,000סקרים ומחקרים

220,000תכנון ופיתוח כלכלי

150,000תחזוק וניהול ידע - מאגרי מידע, קידום ועדכון אתר כלכלי ואינדקס עסקים

מיתוג הנגב

1,500,000ועידת הנגב, סקרי תודעה ותדמית, תוכנית מיתוג

7,030,000סה"כ פיתוח כלכלי

תקציב מסגרת התיישבות וקהילה
תוספתי

תכנון ופיתוח צמיחה דמוגרפית

150,000פורום צמיחה דמוגרפית

100,000אתר התיישבות - מחשבונגב

200,000תכנון ופיתוח התיישבות

1,000,000קולות קוראים ומיזמים משותפים לעידוד מחלקות צמיחה דמוגרפית

500,000תמיכה בפרויקטים אזוריים בנושאי התיישבות וקהילה

800,000חממת התיישבות וקהילה

150,000קליטת עולים

100,000סקרים ומחקרים

עידוד צעירים

600,000תכניות ומיזמים משותפים לעידוד וחשיפת צעירים להתיישבות בנגב

עידוד וקידום יזמות חברתית קהילתית

600,000קולות קוראים ומיזמים משותפים לעידוד פרויקטים קהילתיים חברתיים ושת"פ בין מגזרי

400,000פיתוח קבוצות מנהיגות להובלת פרויקטים מחוללי שינוי ברשות המקומית

קידום הבריאות בנגב

300,000קידום וצמצום פערי הבריאות בנגב

450,000נאמני בריאות

250,000חוסן קהילתי

5,600,000סה"כ התיישבות וקהילה
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תיירות ותרבות
תקציב מסגרת 

תוספתי

גיבוש וקידום המוצר התיירותי

200,000תיירות בדואית

100,000תיירות מרחב עירוני - שת"פ חמ"ת

300,000חממת תיירות - שת"פ משרד התיירות, משרד החקלאות

קידום תדמית תיירותית

350,000הקמת פורטל תיירות גו נגב ותחזוקת אתר - שת"פ רשויות מקומיות 

700,000קמפיינים שנתיים - שת"פ משרד התיירות

300,000הפקת חומרי פרסום

150,000סיורי סוכנים, עיתונאים ומחליטנים

150,000ירידים שנתיים

הכשרות

200,000קורס מורי דרך

100,000קורס לקידום התיירות העצמאית

150,000פורום תיירות נגב

100,000סקרים ומחקרים

תמיכות

2,000,000קול קורא לקידום אירועי תרבות בנגב

1,000,000קול קורא לקידום מוסדות תרבות בנגב

500,000חממה ליוצרים צעירים

600,000חיזוק סדרות תרבות לפריפריה וחשיפה לאטרקציות

400,000תמיכה באירועי תרבות בחברה הבדואית

100,000הכשרות ליוצרים ואמנים

200,000מיזמי תרבות

7,600,000סה"כ תיירות ותרבות

20,230,000סה"כ תקציב מסגרת תוספתי 
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תקציב מסגרת תקציבי חוץ
תוספתי

2,000,000הקמת מרכז לחקר הסרטן )סורוקה(

1,300,000מלגות מוטות תעסוקה

500,000מצפה רמון - המאיץ התיירותי

3,711,571מלגות למגורים בעיר העתיקה בבאר שבע

5,529,076קרייה חינוכית שיקומית תל שבע

12,000,000מצוינגב

2,500,000תוכנית מורשת )שדרות(

10,483,471עלה נגב

3,600,000תוכניות מענה אזרחי לקראת מעבר צה"ל

41,624,118סה"כ התחייבויות לתקציבי חוץ לשנת 2013

64,854,118סה"כ
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חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991 ]תיקון אחרון 28/5/93[

חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-19911

הגדרות ]תיקון: תשנ"ג[ . 1
בחוק זה - 

"הרשות" - הרשות לפיתוח הנגב המוקמת לפי חוק זה; 
הנגב" - שטח המדינה שמדרום לקו 115, ברשת ישראל, שיטת קסיני-סולדנר; 

"המועצה" - מועצת הרשות כאמור בסעיף 9; 
"המנהלה" - מנהלת הרשות כאמור בסעיף 11 ; 

"השרים" - שר הכלכלה והתכנון ושר האוצר; 
"רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית. 

הרשות . 2
מוקמת בזה הרשות לפיתוח הנגב. 

הרשות - תאגיד . 3
הרשות היא תאגיד. 

הרשות - גוף מבוקר . 4
הרשות היא גוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 2(9( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[ 2. 

תפקידי הרשות . 5
ואלה תפקידי הרשות: א. 

ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב; . 1
להכין תכניות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב; . 2
לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הנגב; . 3
לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח הנגב; . 4
ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות, לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים בנגב; . 5
לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים וחברתיים בנגב לרבות להליכים הדרושים לעניין זה . 6

לפי כל דין; 
לפעול למען ריכוז מושבם בנגב של הנהלות גופים, יחידות ממשלתיות וחברות ממשלתיות הפועלים בעיקר בנגב; . 7
ליזום פעילות ליישוב הנגב ולהגברת יכולת קליטת העלייה בו.. 8

בביצוע תפקידיה תדאג הרשות שפעולותיה יהיו תואמות את מדיניותה הכלכלית של הממשלה. ב. 

סמכויות הרשות . 6
ואלה סמכויות הרשות: 

לקבוע את הגופים שיבצעו את התכניות לפיתוח הכלכלי והחברתי שהכינה הרשות; . 1
לקבוע את השימוש במשאבים שיעמדו לרשותה; . 2
לקבל תרומות בישראל ומחוצה לה לצורך ביצוע תפקידיה; . 3
להקים תאגידים, בעצמה או ביחד עם אחרים, או לרכוש זכויות בתאגידים קיימים והכל לצורך יצוע תפקידיה; . 4
ליצור ולקיים קרנות לפיתוח כלכלי לנגב; . 5
לקבל, בכפוף לאמור בכל חוק, מלווה לצרכי ביצוע תפקידיה ולהנפיק למטרה זו איגרות חוב; איגרות החוב, המילוות . 6

ותנאיהן טעונים אישור השר, בהסכמת שר האוצר. 

השתתפות המדינה . 7
במסגרת כל חוק תקציב תקצה הממשלה לרשות סכומים להשתתפות בפעולות פיתוח הנגב ובהוצאות הרשות. 

הכנסות הרשות . 8
כל הכנסה שתקבל הרשות תשמש במסגרת תקציבה למטרות שהועידה הרשות לשם ביצוע תפקידיה. 
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מועצת הרשות ]תיקון: תשנ"ג[ . 9
לרשות תהיה מועצה, וזה הרכבה: א. 

נציגי הממשלה מקרב עובדי המדינה, שימנו אותם, אחד אחד, השרים הבאים: ראש הממשלה, שר האוצר, השר לאיכות . 1
הסביבה, שר האנרגיה והתשתית, שר הביטחון, שר הבינוי והשיכון, שר הבריאות, שר החינוך והתרבות, שר החקלאות, שר 

הכלכלה והתכנון, שר המשפטים, שר העבודה והרווחה, שר הפנים, השר לקליטת העלייה, שר התחבורה, שר התיירות, 
שר התעשייה והמסחר ושר התקשורת; 

נציג מינהל מקרקעי ישראל מקרב עובדי המדינה, שתמנה מועצת המינהל; . 2
נציגי הרשויות המקומיות בנגב, נציג אחד לכל רשות; . 3
שני נציגי אוניברסיטת בן גוריון בנגב; . 4
נציג המרכז הרפואי על שם סורוקה; . 5
נציג לשכת המסחר והתעשייה בנגב; . 6
נציג התאחדות התעשיינים; . 7
נציג התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל; . 8
שני נציגי ההסתדרות הכללית שימנה המזכיר הכללי של ההסתדרות; . 9
נציג הסוכנות היהודית; . 10
נציג הקרן הקיימת לישראל. . 11

יושב ראש המועצה ייבחר בידי המועצה מבין חבריה, באישור השרים. ב. 

תפקידי המועצה. 10
ואלה תפקידי המועצה: א. 

לקבוע את מדיניות הרשות; . 1
לייעץ לממשלה בכל הקשור בביצוע חוק זה; . 2
לאשר את תקציב הרשות; . 3
לפקח על ביצוע תפקידי הרשות. . 4

המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה. ב. 

מנהלת הרשות ]תיקון: תשנ"ג[ . 11
עניני הרשות ינוהלו בידי מינהלה מבין חברי המועצה, וזה הרכבה: א. 

נציגי השרים האלה: שר האוצר, השר לאיכות הסביבה, שר הבינוי והשיכון, שר החקלאות, שר הכלכלה והתכנון, שר . 1
הפנים, שר התיירות, שר התעשייה והמסחר; 

נציג עירית באר-שבע; . 2
נציג המועצות האזוריות בנגב, שימנה השר לאחר התייעצות עם המועצות האזוריות בנגב; . 3
נציג הרשויות המקומיות שאינן מועצות אזוריות, שימנה השר, לאחר התייעצות עם הרשויות המקומיות בנגב שאינן . 4

מועצות אזוריות; 
נציג שימנה השר מקרב המועצות המקומיות, שמרבית האוכלוסייה בכל אחת מהן היא בדואית, לאחר התייעצות עמן; . 5
נציג ההסתדרות הכללית שימנה המזכיר הכללי של ההסתדרות; . 6
נציג לשכת המסחר והתעשייה בנגב; . 7
נציג התאחדות התעשיינים; . 8
נציג התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל; . 9

נציג הסוכנות היהודית; . 10
נציג הקרן הקיימת לישראל; . 11
נציג אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. . 12

יושב ראש המנהלה ייבחר בידי המנהלה מבין חבריה, באישור השר. ב. 

סייג לחברות . 12
לא יכהן כחבר המועצה או כחבר המנהלה: א. 

מי שאינו אזרח בישראל; . 1
מי שתוך עשר שנים שקדמו למינויו הורשע בפסק דין סופי, או היה נושא את עונשו, בשל עבירה לדעת היועץ המשפטי . 2

לממשלה יש עמה קלון; 
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מי שקשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעסקה עם הרשות, או מי שהוא . 3
בעל עניין בתאגיד הקשור כאמור; אך לא יהיו פסולים עובדים או חברי הנהלה של גופים ציבוריים או של חברות 

ממשלתיות בשל כך בלבד שהגופים או החברות קשורים כאמור. 
 לעניין סעיף קטן )א()3( ולעניין סעיף 17 - ב. 

 "בעל עניין" - בעל חלק העולה על 5 אחוזים מהונו של התאגיד או מכוח ההצבעה בו או מהזכות לרווחיו; 
"קרוב" - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות ובני זוגם. 

איסור קבלת שכר . 13
חבר המועצה וחבר המנהלה לא יקבלו מהרשות שכר בעד שירותיהם. 

 תקופת כהונה . 14
חברי המועצה וחברי המנהלה יתמנו לשלוש שנים, ואפשר לחזור ולמנותם. 

 פקיעת כהונה . 15
חבר המועצה וחבר המנהלה יחדלו לכהן לפני תום תקופת כהונתם באחת מאלה: 

התפטרו במסירת כתב התפטרות למי שמינה אותם והודיעו על כך ליושב ראש המועצה; . 1
אם נתמנו בהיותם עובדי המדינה, רשות מקומית או גוף שפורט לעיל ופרשו משירותם במדינה, ברשות או בגוף שאותו הם . 2

מייצגים. 

 העברה מכהונה . 16
יושב ראש המועצה יהיה רשאי להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: 

נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו; . 1
הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון; . 2
נתקיים בו הסייג שבסעיף 12)א()3(. . 3

סדרי דיון . 17
המועצה והמנהלה יקבעו את דרכי עבודתן וסדרי הדיונים בהן במידה שלא נקבעו בחוק זה או על פיו. 

חובת גילוי בעסקה . 18
חבר המועצה או חבר המנהלה שיש לו או שעשוי להיות לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, או 

לתאגיד שהוא בעל עניין בו, כל חלק, זיקה או עניין בכל עסקה עם הרשות אשר עומדת לדיון במועצה או במינהלה - 
יודיע על כך ליושב ראש המועצה או המנהלה, לפי העניין, מיד לאחר שנודע לו על העסקה; . 1
לא יהיה נוכח בדיונים באותה עסקה ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליה או הקשורה עמה. . 2

תוקף פעולות . 19
 קיום המועצה והמנהלה, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה או

חבר המנהלה או מחמת ליקוי במינוים או בהמשך כהונתם. 

מנהל הרשות ]תיקון: תשנ"ג[ . 20
המועצה, באישור השרים, תמנה מנהל לרשות. א. 
המנהל יהיה אחראי כלפי המועצה, המנהלה והשרים לביצוע החלטותיהם ולביצוע תפקידי הרשות. ב. 

כהונת המנהל ותנאי העסקתו ]תיקון: תשנ"ג[ . 21
תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; המועצה באישור השרים רשאית להאריך את המינוי לתקופת כהונה נוספת. א. 
המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: ב. 

התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה; . 1
השרים ויושב ראש המועצה, באישור המועצה, קבעו כי נבצר מהמנהל, דרך קבע, למלא תפקידו. . 2

השרים ויושב ראש המועצה, באישור המועצה, יקבעו את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל. ג. 
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עובדי הרשות . 22
תנאי קבלתם של עובדי הרשות, מינוים, תחולת השיפוט המשמעתי עליהם, שכרם ותנאי עבודתם - למעט גמלאותיהם, יהיו 

כשל עובדי המדינה. 

דין מנהל הרשות, חברי המועצה ועובדיה . 23
דין מנהל הרשות ועובדיה כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה: א. 

חוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(, התשי"ט-1959 3; . 1
חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969 4; . 2
חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט-1969 5; . 3
ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 6; . 4
חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-1979 7; . 5

פסקאות )4( ו)5( בסעיף קטן )א( יחולו אף על חברי המועצה שאינם עובדי המדינה. ב. 

דין וחשבון ]תיקון: תשנ"ג[ . 24
הרשות תגיש לשרים ולועדת הכלכלה של הכנסת, בתחילת כל שנת כספים דין וחשבון לגבי השנה שחלפה; הדין וחשבון יכלול - א. 

מאזן שנתי מבוקר בידי רואה חשבון; . 1
דו"ח הכנסות והוצאות; . 2
דו"חות בדבר המשאבים של הרשות ואופן השימוש בהם; . 3
סקירה בדבר ביצוע תקציב הרשות; . 4
סקירה על פעולות הרשות באותה שנה. . 5

השרים האוצר רשאים לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון ומידע אחר על כל ענין שהוא בגדר פקידיה וסמכויותיה. ב. 

תקנות וביצוע ]תיקון: תשנ"ג[ . 25
השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. 

ביטול חוק הנגב . 26
חוק הנגב, התשמ"ו-1986 8 - בטל. 

תחילה . 27
תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשנ"ב )1 בינואר 1992(.
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