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סטאטוס יישום – יוני 2016

משרד הפנים
נושא

תיאור

שעור  /סכום ששוריין
בהתאם להחלטת הממשלה
בשנת 2016

סטאטוס

רשויות מצטיינות

השקעה בפרויקטים מחוללי צמיחה ובפיתוח הון אנושי ב16-
רשויות נבחרות

50

התכנית הושקה במעמד שר הפנים ,משרד האוצר וראשי
הרשויות ,בנוסף בוצעו פגישות עבודה עם גורמי המקצוע
ברשויות להתנעת התכנית

צוערים לשלטון המקומי

שריון לפחות  25%מהמשתתפים בקורס צוערים לשלטון
המקומי לצוערים מקרב החברה הערבית

25%

בסיכום על התכנית לצפון (בחיפה) סוכם על היקף של
 50%לפחות מיעוטים ,בפועל היה קושי ביישום לאור
מיעוט הנרשמים והגיעו להיקף של כ 40%-בצפון

מענקי פיתוח

הקצאת מענקי פיתוח באופן ייחודי לרשויות הערביות (בנוסף
על מענקי הפיתוח הקיימים במשרד הפנים)

200

סוכמו עקרונות בתיאום עם ועד ראשי הרשויות לנוהל
וחלוקה של  50%מכספי מענקי הפיתוח ( 400מלש"ח
בהרשאה להתחייב ב  )2016 -לפרויקטים מחוללי צמיחה
במתווה רב שנתי .בשבועות הקרובים יפורסם הקול קורא

מענק חד פעמי לשנת 2016

עבור סיוע לתקציב השוטף לרשויות המקומיות בהתאם
לנושאים שיקבעו

200

הועברו  100מלש"ח ,יועברו  100נוספים בחודש
ספטמבר  2016בתיאום עם ועד ראשי הרשויות

מענק מותנה

שינוי הזכאות לצורך קבלת המענק המותנה

-

נקבע בהחלטת הממשלה ,יבוצע באופן שוטף

היערכות לחירום

שיפור ההיערכות למצבי חירום ברשויות הערביות

20

טרם תוקצב  -לאור העיכוב בפניות תקציביות

רישוי עסקים

גיבוש תכנית לקידום תחום רישוי העסקים ברשויות

-

בעבודת המשרד

תחבורה
שעור  /סכום ששוריין
בהתאם להחלטת הממשלה
בשנת 2016

סטאטוס

40%

יתוקצבו  100מלש"ח בשנת ;2016
משרד התחבורה מגבש את תכנית העבודה

45%

יתוקצבו  220מלש"ח בשנת ;2016
משרד התחבורה מגבש את תכנית העבודה

100

ההחלטה מיושמת ,תוקצב מלוא הסכום

הנגשת מידע

הנגשת כלל המידע לנוסעים באתרי המידע
לשפה הערבית

-

ההחלטה מיושמת

הסברה

שיעור ההקצאה למגזר הערבי לא יפחת
משיעורם באוכלוסייה

20%

הוגשה בקשה לתקצוב בימים אלו

נושא

תיאור

הסובסידיה לתחבורה ציבורית שריון לפחות  40%מתוספת השירות השנתית

השקעה בתשתיות כבישים
עירוניים

שריון לפחות  40%מסך ההשקעה השנתית
בכבישים עירוניים מטרופוליניים

השקעה בתשתיות כבישים בין הקצאת  100מלש"ח בכל אחת מהשנים 2015-
2016
עירוניים

תעשייה ומסחר
נושא

תיאור

שעור  /סכום ששוריין
בהתאם להחלטת הממשלה
בשנת 2016

סטאטוס

פיתוח אזורי תעשייה

הקצאת  42.5%מתקציב סבסוד הפיתוח במנהל
אזורי תעשייה באופן הדרגתי; בשנת 2016
השיעור יעמוד על 37.5%

40 + 52

תקציבים מכוח החלטות ממשלה קודמות
יתוקצבו במהלך השנה ( ,)52לרבות 40
מלש"ח מתוקף החלטת ממשלה .2365
בנוסף לכך ,ישנם תקציבים נוספים שחויבו
אבל טרם בוצעו במלואם (לדוגמא שפרעם,
ערערה ונצרת)

פיתוח אזורי תעשייה
נוספים

הקצאת עד  30מלש"ח נוספים כתלות בביצוע מלא

--

לא רלבנטי בעת זו

מסלולי תעסוקה מנהליים

הקצאת  50%מתקציב מסלול התעסוקה
לאוכלוסיות מיוחדות במרכז להשקעות הון

32.5

לאחרונה הופץ נוהל מעודכן; הסכום עתיד
להיות מוקצה בוועדות הקצאה לאורך השנה

סיוע לעסקים קטנים
ובינוניים

מינהל סחר חוץ

הקצאת  20%מתקציב הבסיס המעו"ף ,בנוסף
להמשך פעילות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים
באופן הדרגתי; בשנת  2016השיעור יעמוד על
17.5%
הקצאת  10%מתקציב כלי הסיוע של מינהל סחר
חוץ לקידום יצואנים באופן הדרגתי; בשנת 2016
השיעור יעמוד על 7.5%

11.5

הוקצו  13מלש"ח עבור הפעלת סניפי מעוף
ביישובי המיעוטים וכן שירותי סיוע ליזמים
ועסקים ערבים

4.125

לאחרונה הופץ נוהל מעודכן; הסכום עתיד
להיות מוקצה בוועדות הקצאה לאורך השנה.

תעסוקה
נושא

תיאור

שעור  /סכום ששוריין
בהתאם להחלטת הממשלה
בשנת 2016

סטאטוס

בינוי מעונות יום

שריון לכל הפחות  25%מכל תקצוב עתידי
לבינוי מעונות

25%

יוקצו בשנת  31.5 2016מלש"ח; יפורסם
קול קורא בחודשיים הקרובים

הרחבת היצע המשפחתונים

שריון  25%מכל תקצוב עתידי להרחבת היצע
המשפחתונים

25%

לא הוקצו כלל תקציבים למשפחתונים בשנת
2016

מרכזי הכוון

הפעלת  21מרכזי הכוון באוכלוסייה הערבית,
הדרוזית והבדואית

50

הסכום הוקצה; בתהליכי פרסום מכרז

חינוך
נושא

תיאור

שעור  /סכום ששוריין
בהתאם להחלטת הממשלה
בשנת 2016

סטאטוס

איכות ההוראה

קידום תכנית לשיפור תכנית ההוראה בתוך
 120יום

40
יתוקצבו  25נוספים ב2017-

גובשה תכנית מקיפה לקידום ושיפור איכות
ההוראה .התכנית כוללת בין היתר ,פיתוח
מקצועי לעובדי הוראה ,אקדמיה כיתה,
מכסות לסטודנטים בתוכנית חותם.

הישגים

קידום תכנית לשיפור הישגי התלמידים בתוך
 120ימים

-

החלטה מיושמת

חינוך בלתי פורמלי

שיעור ההקצאה כך שלא יפחת משיעורם
באוכלוסייה

130

חינוך בלתי פורמלי

גיבוש תכנית מערכתית ליישום התקציבים
המופנים לחינוך בלתי פורמלי

-

כיתות לימוד

קידום הרשאות בבינוי כיתות לימוד וכן הקמת
צוות להסרת חסמים לבניית כיתות

-

לא הוקם צוות להסרת חסמים

קביעת יעדים בתוך  120יום

-

עברה החלטת ממשלה

-

החלטה מיושמת .נוספו שעות הוראה רבות

יעדים
חטיבה תחתונה – טיוב מבנה
איגום סלי שעות הלימוד התוספתיים ,וחלוקתם
הסלים והעמקת מידת
על פי קריטריונים חברתיים-כלכליים
הדיפרנציאציה

גובשו מבחני תמיכה מתוקנים לארגוני
ותנועות הנוער תוך תיקון שיעור הקצאה,
תוקן חוק הנוער.
התוכנית נמצאת בתכנון ותחילת יישום
וכוללת קייטנות קיץ ,פתיחת מתנסים
חדשים ,פעילויות במתנסים ,יוזמות רשות,
ערך כדרך ועוד.

השכלה גבוהה
נושא

תיאור

תקציב לשנת ( 2016לא חלק
מהתכנית שאושרה
בה.הממשלה)

תכנית הרחבת הנגישות לתואר
ראשון במוסדות להשכלה
גבוהה

תכנית בכל מוסד מתוקצב להשכלה גבוהה
להגברת הנגישות באמצעות ליווי אקדמי,
הכוונה ,תגבורים ועוד

 54מלש"ח

התכנית החלה לפעול בכלל המוסדות ומגיעה
להפעלה מלאה בתשע"ז

מלגות לתואר ראשון

מלגות "אירתיקא" לבני מיעוטים

 11מלש"ח

ניצול תקציבי מלא

מלגות לתארים מתקדמים

מתן מלגות לסטודנטים מצטיינים ומלגות סגל

 10מלש"ח

ניצול תקציבי מלא

פיילוט "שער לאקדמיה"

פיילוט לשילוב בדואים בהשכלה הגבוהה
באמצעות מכללת ספיר

 4.5מלש"ח

כ 100 -סטודנטים מסיימים כעת את השנה
הראשונה .הוחלט להמשיך בפיילוט גם בשנה
הבאה

אחר

הרחבת נגישות בפריפריה לבני מיעוטים,
מעורבות בקהילה ,מרכז מידע ותמיכה

11.5

ניצול תקציבי מלא

סטאטוס

משרד השיכון
נושא

תיאור

שעור  /סכום ששוריין
בהתאם להחלטת הממשלה
בשנת 2016

מוסדות ציבור

תקצוב מוסדות ציבור ביישובי המיעוטים

200

תכנון מפורט

מימון תכנון מפורט כך שיתאפשר תכנון של 40
אלף יחידות דיור

20

תכנון מתארי

מימון תכנון מתארי כך שיתאפשר תכנון של
 40,000יחידות דיור

16

הקרן לשטחים פתוחים

הקצאת משאבים לפיתוח שטחים פתוחים
ביישובי המיעוטים בהתאם לחלקם היחסי
באוכלוסיה

16.6

הנהלת הכנס תתכנס ליישום החלוקה רק
בעוד כחודשיים .עם זאת ,הוקצו תקציבים
ליישובי המיעוטים בהתאם לקבוע בהחלטה.

יישום המלצות מבניות
רוחביות

השקעה בחיזוק הועדות המקומיות לתכנון
ובנייה ומחלקות ההנדסה

22

 2וועדות צפויות להיות מוקמות השנה

85

בימים אלה יושב צוות ההיגוי עם הרשויות
המקומיות לצורך בחינת הצרכים ואופן
הקצאת התקציבים במסגרת החליפות.

הסכמים אסטרטגיים והשקעות
תפירת חלופות ליישוב על מנת להביא להגדלת
ממוקדות למעט תכנון וסבסוד
היצע הדיור
פיתוח

סטאטוס
בימים אלה יושב צוות ההיגוי עם הרשויות
המקומיות לצורך בחינת הצרכים ואופן
הקצאת התקציבים .עם גיבוש התמונה
הרוחבית ניתן יהיה להתחיל בהקצאת
התקציבים.
בימים אלה יושב צוות ההיגוי עם הרשויות
המקומיות לצורך בחינת הצרכים ואופן
הקצאת התקציבים .עם גיבוש התמונה
הרוחבית ניתן יהיה להתחיל בהקצאת
התקציבים.
הוקצה תקציב ומבוצע בהתאם לתכנית
העבודה של מנהל התכנון

מים וביוב
נושא

תיאור

שעור  /סכום ששוריין
בהתאם להחלטת הממשלה
בשנת 2016

סטאטוס

הקמת תשתיות ביוב

המשך הקצאת לפחות  50%מהמענקים להקמה
ושדרוג של מערכות ביוב

150

ההחלטה מיושמת בהתאם לבשלות
הפרוייקטים

תאגוד

תאגוד כלל הרשויות הערביות עד לשנת 2020

תלוי הצטרפות לתאגיד

חוזר צירופים פורסם ובהתאם לביקוש
יצורפו רשויות (טייבה העבירה החלטה
לצירוף)

תרבות וספורט
נושא

תיאור

שעור  /סכום ששוריין
בהתאם להחלטת
הממשלה בשנת 2016

סטאטוס

שיפוץ מתקני ספורט

כסף שמיועד לפרויקטי תאורה ולהקמת מגרשי
אספלט עירוניים במימון של 95%
מיועד לאשכולות  1-4בלבד

 37.5מלש"ח תוספתיים
(טוטו +מדינה)

הכסף הוקצה .ניתן יהיה להגיש בקשות החל
מחודש ספטמבר

מוסדות תרבות

בחינה מערכתית של תקציבי התמיכה במוסדות
תרבות

0

.1
.2

.3

.4

סקר שבוצע הצביע על חוסר במוסדות
תרבות בחברה הערבית.
בעקבות זאת  6מש"ח תוספתיים הוקצו
לתקנה ייעודית לנושא.
כמו כן הוקצו  50מש"ח לתקנות תמיכה
תרבות ברשויות חלשות בדגש על סוציו 1-
.6
כעת נבחנת מול המשרד אפשרות להגדלת
הסכום הייעודי לחברה הערבית.

המשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל
נושא

תיאור

שעור  /סכום ששוריין
בהתאם להחלטת הממשלה
בשנת 2016

פעילות המשרד

שיעור ההקצאה ליישובי המיעוטים מתוך היקף
ההוצאות הגמישות של המשרד לא יפחת
משיעורם היחסי באוכלוסיית הנגב והגליל
באופן הדרגתי

30

סטאטוס

המשרד טרם חייב תקציב השנה; במהלך
השנה הוא עתיד להקצאות את תקציביו,
לרבות סכום זה.

ביטחון פנים
נושא

תיאור

שעור  /סכום ששוריין
בהתאם להחלטת הממשלה
בשנת 2016

סטאטוס

חיזוק תחושת הביטחון

תכנית מערכתית להרחבת פעילות משטרת
ישראל והמשרד לביטחון פנים במגזר הערבי

 100מלש"ח

משטרת ישראל תחל בקרוב בישום השלב
הראשוני של התכנית להקמת תחנות משטרה
וגיוס שוטרים במגזר הערבי

