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  . 24.10.2021מיום  הממשלהשל  550 מספר  החלטה

  

  

  2026התוכית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשת   .550

 
  

לוכח החשיבות הלאומית שרואה הממשלה בהמשך העצמה  ם, י ט י ל ח מ  

ת ובהמשך להחלטחברתי של החברה הערבית, ו-הכלכליוקידום של הפיתוח 

מיום  468מס'  ),922החלטה  –(להלן  31.12.2015מיום  922הממשלה מס' 

מיום  2397מס'  ,2.6.2016מיום  1480, מס' )468החלטה  –(להלן  25.10.2020

852מס'  ,25.10.2020מיום  469מס' ; 29.12.2019מיום  4798מס'  ,12.2.2017

לאשר ,1.8.2021מיום  292מס' ו 25.7.2021מיום  169מס'  ,1.3.2021מיום 

(ולעיין פרק התחבורה, עד לשת  (כולל) 2026 לשת עדשתית -רב תוכית

(כולל)) לפיתוח כלכלי חברתי של החברה הערבית. שם התוכית יהיה  2027

(התקדמות) ומטרתה להביא לצמצום פערים ביה לבין כלל  تََقدُّمْ "תקאדום" 

האוכלוסייה ולקידום שגשוג ושילוב בחברה. מטרות ההחלטה הן בין היתר 

ת במגוון הכולללפעול לצמצום פערים בין החברה הערבית לאוכלוסייה 

תחומים, תוך שימת דגש על פיתוח התעסוקה, הן מבחית שיעור התעסוקה 

ודגש על פיתוח תשתיות במקביל לשמירה על המשכיות  והן מבחית איכותה

וסכרון עם פעולות שקטו במסגרת החלטות קודמות לפיתוח כלכלי חברתי 

בחברה הערבית כפי שצויו לעיל; להבטחת ההמשכיות של חלק ממגוי 

ם המקצועיים של המשרדים צורכיההקצאה הממשלתיים הקיימים בהתאם ל

כמפורט להלן. ההחלטה כוללת תחומי פעילות  הכולהשוים כפי שמופו ו

וספים שלא כללו בהחלטות חומש קודמות תוך דגש על פיתוח מועי צמיחה 

ברמת הרשות המקומית וברמה האזורית וזאת מתוך מטרה לשפר את איכות 

השירותים היתים לתושבים. כן עוסקת החלטה זו ברמת הפרט, בהעלאת 

ית תוך שימת דגש על שיפור תחומי ההשכלה הפריון ותרומה לכלכלה הלאומ

  והתעסוקה בחברה הערבית.

  בהחלטה זו:

כמפורט בספח א' המובא בסייפה  –" תוכית" או "רשויות התוכית"יישובי ה

  להחלטה זו.
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עליהם חלה  היישוביםעם  יחד תוכיתיישובי ה –המורחבת"  תוכית"יישובי ה

לפיתוח כלכלי  תוכיתעיין ב 12.2.2017מיום  2397החלטת ממשלה מס' 

  .2021- 2017חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בגב 

עליהן חלה  הרשויותעם  יחד תוכיתרשויות ה –המורחבת"  תוכית"רשויות ה

לפיתוח כלכלי  תוכיתבעיין  12.2.2017מיום  2397החלטת ממשלה מס' 

  .2021- 2017חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בגב 

כלל יישובי או רשויות המגזר  –"יישובי המיעוטים" או "רשויות המיעוטים" 

או רשויות אשר  הערבי, הדרוזי והצ'רקסי כהגדרת המוח (דהייו, יישובים

לפחות מתושביהם אים יהודים לפי תוי הלשכה המרכזית  80%

  לסטטיסטיקה).

1480לה מס' עליהם חלה החלטת ממש היישובים –הבדואים בצפון"  יישובי"

  .2.6.2016מיום 

  כמפורט בפרק יהול ההחלטה. –"ועדה מתמדת", "צוותי משה" 

), ד)(1)(ג(17), 5)(א(17יין סעיפים (כולל); לע 2026 – 2022 –" תוכית"שות ה

(כולל); לעיין  2026ת מיום קבלת החלטה זו עד לש –  )5)(ב(27, )ה)(1)(ג(17

(כולל). 2027מיום קבלת החלטה זו עד לשת  – )ז)(1)(ג(17-) וו)(1)(ג(17סעיפים 

המורחבת ויישובי  תוכית, יישובי התוכיתה יישובי ,בצפון הבדואים יישובי

לפי פרק כ"ו  תוכיתלשות העדיפות לאומית  כיישובי מוכרזיםהמיעוטים 

ת לשים הכלכלי תוכיתת (תיקוי חקיקה ליישום ההכלכלילחוק ההתייעלות 

לעיין החלטה זו  חוק עדיפות לאומית) –(להלן  2009-, תשס"ט2010-ו 2009

הטבות לישובים שהוכרזו כיישובי  תוכיתבהמשך לכך, כוללת ה .בהוכמפורט 

על בסיס השיקולים המויים  תוכיתעדיפות לאומית בתקופת תחולתה של ה

ולים בחוק עדיפות לאומית. בצד מתן הטבות על פי חוק עדיפות לאומית והשיק

לי לכלל הכלהטבות וספות היתות על פי הדין  תוכיתשביסודו, כוללת ה

ה הייחודיים צורכיהחברה הערבית, שלא על פי חלוקה לישובים, בשים לב ל

של האוכלוסייה ובצורך בצמצום פערים ביה לבין כלל האוכלוסייה ולקידום 

. בהקשר לעילבמגוון תחומי החיים, כמוסבר  שגשוג ושילוב בחברה הערבית

, כל משרד בתחום עיסוקו ועל פי שיקוליו המקצועיים, בכפוף לכל דין יפעלזה 

(יישום הסכמים פוליטיים  1.1801ובחלקים הרלבטיים בכפוף להחיית היועץ 

ם סעיפיהיפורטו אשר בסייפה להחלטה זו בעלי משמעות תקציבית). בספח ב' 

על בסיס חוק עדיפות לאומית מתן הטבות ליישובי עדיפות לאומית שעיים

לי לכלל האוכלוסייה הערבית.הכלמתן הטבות על פי הדין שעיים  םסעיפיהו

 פיתוח חברתי
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 חיוך  .1

ובהמשך להיוועצות בתהליך אסטרטגי שקיים  468בהמשך להחלטה מס' 

משרד החיוך בשיתוף הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד 

י) ומשרד האוצר ובהשתתפות כלכל לפיתוח הרשות -לשוויון חברתי (להלן 

ועד ראשי רשויות הערביות, ועדת המעקב לעייי החיוך הערבי וארגוי 

החברה האזרחית, מומחים ואקדמיה, ולאור החשיבות שמייחסת 

הממשלה להשתלבותם המיטבית של בוגרי מערכת החיוך הערבית 

 באקדמיה ובמשק הישראלי:

להקים צוות בראשות מכ"ל משרד החיוך שחברים בו מהל הרשות   .א

לפיתוח כלכלי, הממוה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמם 

  "צוות המשה לחיוך" או "צוות החיוך").  –(להלן 

עבודה למערכת החיוך הערבית  תוכיתצוות המשה לחיוך יגבש   .ב

מערכת החיוך תכין את  לרבות הבדואית אשר תושתת על החזון לפיו

בוגריה להשתלבות בחברה הישראלית ותקדם את המוביליות 

תוך שמירה על מורשתה, זהותה וערכיה של החברה  החברתית,

העבודה  תוכיתהעבודה בתחום החיוך).  תוכית –(להלן  הערבית

בסיס ראייה ארוכת טווח למערכת החיוך -בתחום החיוך תגובש על

בחברה הערבית, ותגובה ביעדים, מדדים ומגוי תקצוב מבוססי 

תוצאות וידווח על כך לוועדת השרים לעייי החברה הערבית (להלן 

 יום מיום אישור החלטה זו. 120ועדת השרים) תוך  –

כי על תוכית העבודה בתחום  הממשלה מחה את צוות החיוך  .ג

 ביעדים המערכתיים הבאים:החיוך לעמוד 

מערכת החיוך תקה לבוגריה את הידע, הערכים והמיומויות  .1

הקוגיטיביות, הרגשיות, החברתיות והגופיות הדרשות במאה 

לצורך השתלבות מיטבית בחברה הישראלית בכלל  21-ה

 .ובאקדמיה ובתעסוקה בפרט

גילאי, למיצוי פוטציאל כלל התלמידים, וזאת פעילות ברצף ה .2

תוך קידום מעים דיפרציאליים איכותיים לכל ילד ותוך שימת 

 .דגש על התלמידים מרקע סוציואקוומי מוך

הבוגר בחברה הערבית יחזיק ביכולות וכלים לעיסוק בזהותו,  .3

עמדותיו וסולם ערכיו באופן שיחזק את תחושת המוטיבציה, 

ות שלו ויאפשר לו להשתלב באופן מיטבי בחברה האמון והשייכ

 הישראלית.
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ההון האושי בכל רמות היהול והביצוע ובכל שלבי הגיל יהיה  .4

איכותי, ערכי ומיומן ויחזיק במוטיבציה ותחושת שליחות 

  למקצוע.

העבודה בתחום החיוך תפעל  תוכיתהממשלה רושמת לפיה כי   .ד

בי והבדואי עד לסיום להשגת התוצאות הבאות בקרב החיוך הער

 שת הלימודים תשפ"ז: 

המשך צמצום הפער בשיעור הזכאים לתעודת בגרות מכלל בי  .1

בין החיוך הממלכתי הערבי והבדואי לבין החיוך הממלכתי  18

  ביחס לשה"ל תשפ"א.  50%העברי, בשיעור של לפחות 

המשך צמצום הפער בשיעור הזכאים לתעודת בגרות איכותית  .2

בין  18העומדת בתאי הסף ללימודים אקדמיים מכלל בי 

החיוך הממלכתי הערבי והבדואי לבין החיוך הממלכתי 

ביחס לשה"ל התשפ"א. בוסף,  50%עברי, בשיעור של לפחות ה

שיעור הזכאים לתעודת בגרות איכותית העומדת בתאי הסף 

ך הממלכתי הערבי בחיו 18לימודים אקדמיים מכלל בי ל

  .64%-מוהבדואי לא יפחת 

עלייה משמעותית בציוי התלמידים דוברי הערבית במבחי  .3

שתצביע על צמצום הפער בין דוברי העברית  2025הפיז"ה לשת 

  . 2018, ביחס לתוי פיז"ה בשת 30%ודוברי הערבית בלפחות 

במדדי השירה בין החיוך הערבי מהפער  50%צמצום לפחות  .4

לחיוך העברי, כך שהשירה הגלויה ממערכת החיוך  והבדואי

מכלל הלומדים. לצורך  1%בכל שכבות הגיל לא תעלה על 

מדידת השירה הסמויה, ייקבע על ידי צוות החיוך מדד 

לשירה סמויה שיביא לידי ביטוי את שיעור התלמידים 

אים פעילים בהתאם להגדרות הרשומים במערכת החיוך אך 

  שייקבעו.

עלייה באיכות פרחי ההוראה המתקבלים על ידי המוסדות  .5

להכשרת מורים במערכת החיוך הערבי והבדואי. לצורך כך, 

ים על ידי צוות יוהיעדים הכמותיים הרלווט המדדיםייקבעו 

  החיוך באופן מוסכם על כל חבריו.

עלייה בשיעור בוגרי מערכת החיוך הערבי והבדואי העוברים  .6

  לפחות. 80%-ל 90את מבחן יע"ל בציון 
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העבודה בתחום החיוך תתמקד  תוכיתהממשלה רושמת לפיה כי   .ה

 :בתחומים הבאים לאורך כל הרצף החיוכי

שיפור יכולות והישגי כלל תלמידי מערכת החיוך הערבי  .1

צמצום פערי ו ולאורך הרצף החיוכיוהבדואי בכלל שכבות הגיל 

ת, וזאת הכוללההישגים והמיומויות ביחס לתלמידי המערכת 

על הטמעה וקידום של הידע, הערכים והמיומויות  בדגש

ומיצוי  21-הרגשיות והקוגיטיביות הדרשות לבוגר במאה ה

ובתוך כך, לתמוך בהקמה ובתקצוב בית פוטציאל התלמידים; 

על אזורי למדעים ולמהיגות בחברה  –ויי ספר פימייתי יס

 .הערבית

שיפור הידע והאורייות השפתית בשפה הערבית כשפת אם,  .2

ושיפור הידע והאורייות השפתית בשפה העברית בדגש על 

העברית הדבורה ברמה המאפשרת מוביליות חברתית  השפה

והשתלבות מיטבית בחברה הישראלית בכלל ובתעסוקה 

בפרט, זאת לרבות ביית מבחי רמה  ובאקדמיה הישראלית

לבחית שליטת התלמידים בשפה העברית המדוברת לאורך 

  .הרצף החיוכי

קידום החיוך החברתי קהילתי לתלמידי החיוך הערבי  .3

והבדואי ובתוך כך פיתוח הערכים והזהות בקרב התלמידים 

באמצעות שיפור המעים בחיוך הפורמלי והבלתי פורמלי, 

עתודה, אשר יגובו ביעדי תפוקה ותוצאות  ותתוכילרבות 

רצויות, זאת בדגש על מיקוד בתלמידים מרקע 

 ומי מוך ובחירת המעים ברמה הבית ספרית.ואק-סוציו

צמצום משמעותי של תופעות השירה הסמויה והגלויה וצמצום  .4

תופעת האלימות בקרב בי וער, זאת תוך טיפוח מסגרות לוער 

ושר ווער בסיכון במערכת החיוך הערבי והבדואי ותוך קידום 

תחושת המוגות והאקלים החיובי במוסדות החיוך ובקרב 

 י.הילדים והוער במערכת החיוך הערבי והבדוא

איכות ומקצועיות ההון האושי הקיים והעתידי  העלאת .5

במוסדות החיוך הערבי והבדואי, לרבות טיפוח דרג הבייים. 

החיוך יפעל להעלאת איכות צוותי ההוראה  משרדלצורך כך, 

הקיימים; להעלאת איכות המתקבלים והלומדים להוראה 

בלי במוסדות להכשרת עובדי הוראה בתיאום ובשיתוף המל"ג ומ

מל"ג; ולהעלאת איכות -לפגוע בסמכויות ובתפקידי ות"ת

המתקבלים לעבודה בהוראה במערכת החיוך הערבית, זאת בין 

השאר על ידי הצבת תאי קבלה ומבחי מיון ייחודיים לקבלת 
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תעודת הוראה הלמדת מחוץ לתואר האקדמי ועל ידי הגבלת 

טת תקצוב לומדים במסלולים שיש בהם עודף הכשרה וקי

פעולות על ידי משרד החיוך להבטחת קליטת מורים חדשים על 

 בסיס קריטריוים מבאי איכות.

העצמת ההון האושי ושיפור הידע והיכולות המקצועיות  .6

של עובדי מחלקות החיוך והוער ברשויות  והיהוליות

לליווי מקצועי  תוכיות, זאת לרבות באמצעות תוכיתה

להצמחת עתודות  תוכיותת ואסטרטגי ופיתוח והשתלבו

מקצועיות ויהוליות במחלקות החיוך והוער. בתוך כך, יצירת 

הליווי של הרשויות, לביית יכולות  תוכיותמתווה דיפרציאלי ב

לצד מתווה דיפרציאלי של גמישות, תקציב לפיתוח, מדידה 

 ובקרה. 

 תוכיתתקציבי ה

למערכת החיוך  החיוך בתחוםהעבודה  תוכיתיישום  לצורך  .ו

מיליון  940האוצר יקצה למשרד החיוך , משרד הערבית והבדואית 

 תוכיתבמסגרת  בהתאם לחלוקה שתקבע תוכיתח על פי שות ה"ש

בתחום החיוך, כפי שתסוכם על ידי חברי צוות חיוך, ומשרד עבודה 

  מיליון ש"ח.  250החיוך יקצה מתקציבו סך של 

לקבוע כי לצורך צמצום הפערים בתחום  :לימוד כיתות ביוי  .ז

התשתיות הפיזיות של מערכת החיוך ביישובי המיעוטים, ולשם 

השוואת תאי הלימוד הפיסיים והגישות למוסדות החיוך, להחות 

 -את משרד החיוך להקצות הרשאות להתחייב בהיקף שלא יפחת מ

וד ביישובי מהקצאותיו עבור ביוי, חידוש גי ילדים וכיתות לימ 25%

החומש לביוי גי ילדים וכיתות לימוד  תוכיתהמיעוטים ממקורות 

בהתאם להלי מיהל הפיתוח במשרד החיוך,  תוכיתבשות ה

 1,000ובהתאם לכך משרד האוצר יקצה תקציב עבור ביית סך של 

כיתות לימוד חדשות וגי ילדים וספים ביישובי המיעוטים במשך 

כיתות בשה). יודגש, שהסכום התוספתי  200( תוכיתשות ה

שיוקצה על ידי משרד האוצר מותה בהקצאת חלקו של משרד 

בוסף, הממשלה מחה את צוות החיוך  החיוך ליישובי המיעוטים.

ואת רשות מקרקעי ישראל, מיהל התכון ובשיתוף ציגים מיישובי 

ימוד המיעוטים לפעול להסרת חסמים לביית גי ילדים וכיתות ל

יהיה רשאי לבצע ביישובי המיעוטים, צוות החיוך בהסכמת חבריו, 

הסטות מהתקציב התוספתי לעיל לצורך הסרת חסמי בייה לרבות 

פיתוח וספים  צורכיעבור הכשרת שטחי בייה, ועבור מתן מעים ל
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כגון שיפוץ וחידוש מבים, עיצוב חזות, מרכזי פסג"ה, ביית מרחבים 

 תשתיות לחיוך הבלתי פורמאלי ועוד.חדשיים, ביוי 

להחות את צוות החיוך  :העליוה בחטיבה דיפרציאלי תקצוב  .ח

לגבש מודל לתקצוב דיפרציאלי בחטיבות העליוות של כלל החברה 

הערבית שמתבסס, בין היתר, על הפיילוט המופעל בימים אלו בחלק 

מהחטיבות העליוות. שיביא לסגירת פערים. לצורך כך, משרד 

 תוכיתח בתקופת ה"מיליון ש 1,000החיוך יקצה מתקציבו סך של 

ח מתקציבו בתקופת "מיליון ש 910האוצר יקצה סך של  ומשרד

 .תוכיתה

להחות את מכ"ל  :הבייים ובחטיבת ביסודי דיפרציאלי תקציב   .ט

משרד החיוך להמשיך בביצוע התקצוב הדיפרציאלי במערכת 

 החיוך בבתי הספר היסודיים וחטיבת הבייים. 

בין  החיוךצוות יישום הוראות סעיף זה, יביא בחשבון  תבמסגר  .י

, ובכלל בחברה הערביתמגזרים של תלמידים -ם של תתצורכיהיתר, 

, לרבות החיוך בחברה הערביתם של מגזרים צורכיזה בשים לב ל

  .הוצרי

 השכלה גבוהה .2

העלייה במספר הסטודטים הערבים בשים האחרוות ולצורך לאור 

סיוע לסטודטים במהלך הלימודים האקדמאים, משרד האוצר יקצה 

 תוכיתבכל אחת משות המיליון ש"ח  4לרשות לפיתוח כלכלי, סך של 

במקצועות  הערבית מהחברהעבור תגבור מלגות לסיוע לסטודטים 

  .הדרשים

 רווחה וביטחון חברתי .3

להחות את משרד הרווחה והביטחון החברתי  :רווחה תשתיות  .א

ח בשה במשך שות "מיליון ש 10להקצות ממקורותיו, לכל הפחות 

התוכית לשיפור תשתיות של מוסדות רווחה ומחלקות לשירותים 

בדגש על פיתוח, הקמה והסבה לשימוש  ,תוכיתחברתיים ביישובי ה

תכליתיים. למען הסר ספק, תקציב זה הוא למטרות -במבים רב

 פיתוח תשתיות בלבד. 

להחות את  :תוכיתה ביישובי הסוציאליים העובדים מערך תגבור  .ב

תוכיתמשרד הרווחה והביטחון החברתי לתקצב את יישובי ה

על מת לאפשר קליטה , תוכיתח בשה בשות ה"מיליון ש 5בהיקף 

של עו"סים וספים, במסגרת תוספות התקים שיאושרו למשרד 
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הרווחה והביטחון החברתי ובהתאם לוסחת ההקצאה שקבעה 

 .16.2 בתקון עבודה סוציאלית (תע"ס) הוראה מס'

 :הרווחה במערך האושי ההון חיזוק  .ג

את משרד הרווחה והביטחון החברתי לפעול לגיבוש  להחות .1

ופעולות לחיזוק יכולות ואיכות צוותי היהול והעובדים  תוכיות

. פעולות אלו תוכיתבמחלקות לשירותים חברתיים ביישובי ה

יכללו, בין השאר, הכשרות והדרכות למהלים ועובדים 

סוציאליים במחלקות, לרבות כלים לפיתוח ארגוי ומיקוד 

 בפיתוח שדרה יהולית במחלקות. 

הרווחה והביטחון החברתי לפעול להקמה של להחות את משרד  .2

הכשרה לתפקידים במחלקות לשירותים חברתיים  תוכית

ברשויות מקומיות לבעלי תואר מוכר בישראל בעבודה 

סוציאלית מקרב החברה הערבית אשר סיימו לימודיהם מחוץ 

 לישראל. 

ח "מיליון ש 2סעיף זה, יקצה משרד האוצר סך של  יישום לצורך .3

 הרווחה והביטחון החברתי מדי שה בתקופת התוכית.למשרד 

להחות את משרד הרווחה והביטחון : הפעלת תוכיות רווחה תגבור  .ד

מותאמות, מיעתיות  תוכיותהחברתי לתגבר הפעלתו של סל 

שיופעלו יכסו פעילות  תוכיות. התוכיתוטיפוליות ביישובי ה

שהוסכמו. לצורך ייעודית בתחומי עבודת המשרד ובהתאם לתוכיות 

58כך, משרד האוצר יקצה למשרד הרווחה והביטחון החברתי 

ומשרד הרווחה והביטחון  תוכיתח מדי שה בשות ה"מיליון ש

ח מתוך מקורותיו מדי שה בשות "מיליון ש 5החברתי יקצה סך של 

  . תוכיתה

תוקם ועדת היגוי משותפת למשרד  :משותפת קרן ליהול היגוי ועדת  .ה

והביטחון החברתי, הרשות לפיתוח כלכלי ואגף התקציבים  הרווחה

במשרד האוצר אשר תהל קרן תקציבית משותפת לתקציב גמיש 

תוכיתה רווחה או למימון חלקי של השתתפות רשויות תוכיותל

(מבין  בהתאם לפיית הרשות המקומית  הכולבתוכיות שהוסכמו ו

ם לקריטריוים ובאישור ועדת ההיגוי בהתא) תוכיתרשויות ה

ועדת ההיגוי תקבע את כללי הפעלת הקרן לרבות אישור  שיגובשו.

גובה ההשתתפות לרשות המקומית. לצורך כך, משרד האוצר יקצה 

. התקציב תוכיתח מדי שה בשות ה"מיליון ש 23לקרן סך של 

שיוקצה לקרן זו יהיה ייחודי לה ויוקצה לפעולה זו בלבד. להוציא 

שימומו באופן חלקי מהקרן התקציבית המשותפת, כל  תוכיות
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התוכיות שתתבצעה במסגרת החלטה זו, תהיה במימון משלים של 

 .הרווחה והביטחון החברתי הרשות המקומית כהוג במשרד

משרד הרווחה  :במשפחה באלימות לרבות פשיעהו באלימות מאבק  .ו

ומעים  תוכיותוהביטחון החברתי יפעל להבטחת רציפות של 

שבהפעלתו  תוכיותלמטופליו ולהגברת הסיכרון בין כלל ה

4438, מס' 1.3.2021מיום  852במסגרות החלטות הממשלה מס' 

לבין מעים שיופעלו  8.11.2020מיום  513ומס'  6.1.2019מיום 

הרב שתית הממשלתית למיעת אלימות ופשיעה  תוכיתבמסגרת ה

מות במשפחה בחברה הערבית. המשרד למיעת אלי תוכיותולבין 

להחות את משרד הרווחה והביטחון החברתי להגדיל את תקציבי 

המאבק באלימות במשפחה בחברה הערבית ממקורותיו, כך 

ח בשה למשך "מיליון ש 20שהתקציב בשות התוכית יגדל בסך של 

 . תוכיתשות ה

בתחום רווחה וביטחון חברתי  תוכיתה לרשויותהקצאת התקציב   .ז

תיעשה על פי קריטריוים שיקבע משרד הרווחה והביטחון החברתי 

 שהוסכמו.  תוכיותבמסגרת ה

יוקם צוות משה ליישום הדרש בתחום הרווחה וביטחון חברתי   .ח

המשרד הרווחה והביטחון החברתי או מי מטעמ יתבראשות מכ"ל

. תוכיתוציגות של מהלי מחלקות לשירותים חברתיים ביישובי ה

בצוות יהיו חברים גם מהל הרשות לפיתוח כלכלי או מי מטעמו 

  ואגף התקציבים במשרד האוצר (להלן: "צוות רווחה"). 

 :הערבית בחברה האזרחי החוסן חיזוק  .ט

להחות את משרד הרווחה והביטחון החברתי להקים ולהפעיל  .1

מרכז חוסן אזורי עבור החברה הערבית. המרכז יפעל לטובת 

היערכות הרשויות המקומיות לחירום ולתגבור מעים חיזוק 

תוכיתסוציאליים וקהילתיים. לצורך כך, בשות ה-פסיכו

4.75יוקצה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים סך כולל של 

ח "מיליון ש 4.75-ח מתקציב המשרד לשוויון חברתי ו"מיליון ש

 כתקציב ממשרד האוצר. 

יגוי בראשות מכ"לית משרד לצורך בקרה ומעקב יוקם צוות ה .2

הרווחה והביטחון החברתי או מי מטעמה. בצוות ישתתפו 

מכ"לית המשרד לשוויון חברתי, מכ"ל משרד הביטחון, מכ"ל 

משרד הבריאות ואגף התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמם.
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פעולה  תוכיתלהחות את המשרד לשוויון חברתי לפעול לגיבוש  .3

מדידה לחיזוק תשתיות החוסן בחברה הערבית, בדגש על 

הפעולה תכלול  תוכיתהעצמת ארגוי חברה אזרחית בתחום. 

הצגת תמות מצב, אתגרים וחסמים בכל הקשור לחוסן החברה 

תוכיתת. עוד תכלול ההכוללהערבית ביחס לאוכלוסייה 

מימוש  אמצעים וכיווי פעולה לצמצום הפערים שיזוהו. לצורך

מיליון  3הפעולות יקצה המשרד לשוויון חברתי סך כולל של 

  . תוכיתח ממקורותיו לכל שות ה"ש

 בריאות .4

לשיפור במצב הבריאות המערכתית   תוכיתלאמץ את עיקרי ה  .א

בחברה הערבית ולצמצום אי שוויון בבריאות ובשירותי בריאות, 

וף משרד העבודה בתחום הבריאות) שגובשה בשית תוכית –(להלן 

הבריאות, הרשות לפיתוח כלכלי, ועד ראשי רשויות, ארגוי חברה 

 להלן הקישור לתוכית: אזרחית, מומחים ואקדמיה.

.https://www.gov.il/he/departments/news/arabs_economy_growth_paln 

מביים (תשתיות -כוללים מופי שיוי אסטרטגיים תוכיתמרכיבי ה  .ב

אדם, תאי החיים בישוב, -(ובכלל זה תשתיות חירום), תקציבים, כוח 

בין היתר בתחומים הבאים: סוכרת  תוכיותרגולציה ומחקר) וכן 

והשמה, אורח חיים בריא ופעיל, עישון ומחלות ריאה, מיעת 

ות, בריאות האישה תחלואה ואיתור מוקדם, שות החיים הראשו

תהיה בהתאם למקורות התקציביים  תוכיתובריאות הפש. הפעלת ה

  והמלצות צוות הבריאות כהגדרתו להלן.  תוכיתהמוקצים לטובת ה

להחות את משרד הבריאות לבחון את אופן אספקת וצריכת שירותי   .ג

הבריאות בחברה הערבית ולפעול לצמצום הפערים הקיימים 

די הגשה של השירותים, הסברה, יישוג והעלאת בתחומים אלו על י

 העבודה בתחום הבריאות. תוכיתהמודעות. זאת בהתאם ל

העבודה  תוכיתמיטבי ויהול מעקב אחר הצלחת  יישוםלצורך   .ד

בתחום הבריאות, להקים צוות משה לתחום הבריאות (להלן: "צוות 

רד המששל  הבריאות") בראשות מכ"ל משרד הבריאות והמכ"לית 

לשוויון חברתי או מי מטעמם וחברים וספים בה יהיו, הממוה על 

במשרד האוצר או מי מטעמם, עובדי  החשב הכלליהתקציבים ו

מערכת הבריאות וציגי ציבור כפי שימוו בהסכמה על ידי שר 

  הבריאות והשרה לשוויון חברתי.

תוכיתבשות ה תוכיתצוות הבריאות יקבע את חלוקת תקציב ה  .ה

רך עמידה מיטבית ביעדים ובמדדי ההצלחה הרב שתיים ואבי לצו
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. הממשלה מחה את צוות הבריאות כי על תוכיתדרך שיקבעו ל

העבודה בתחום הבריאות לפעול לצמצום הפערים בתוצאי  תוכית

שלהבריאות בין התושבים ביישובי המיעוטים לכלל הארץ בשיעור 

) בשיים או יותר 2021(ביחס לפער הקיים בשת  25% לפחות

(בריאות האישה, שות החיים  תוכיתמהושאים בהם מתמקדת ה

הראשוות, סוכרת והשמה, בריאות הפש ועישון ומחלות ריאה). 

ימים מהחלטה זו את הושאים בהם  90צוות הבריאות יבחר בתוך 

ויקבע עבור כל אחד מהם יעדים תוצאתיים,  תוכיתתתמקד ה

בתוצאי הבריאות של האוכלוסייה הערבית מדידים וממוקדים 

 ואותם תדווח לוועדה המתמדת ותפרסמם לציבור.

יעמוד  תוכיתהעבודה בתחום הבריאות לשות ה תוכיתסך תקציב   .ו

שמתוכם יקצה משרד האוצר  תוכיתח לכל שות ה"מיליון ש 650על 

תוכיתח. לאור אופי ה"מיליון ש 350 הכוללמשרד הבריאות סך 

רב שתית, התקציב ייתן בתקציב מזומן והרשאה  תוכיתוהיותה 

 ).100%להתחייב או בהתחייבות להחזר עודפים מחויבים מלא (

צוות עובדים ייעודי  להחות את משרד הבריאות לפעול להקמת  .ז

העבודה בתחום הבריאות לשות  תוכיתליישום  תוכיתממקורות ה

תכון אסטרטגי וכלכלי במשרד  שיפעל תחת מיהל תוכיתה

 הבריאות. 

להחות את שר הבריאות ומכ"ל משרד הבריאות לפעול להגברת   .ח

של החברה הערבית בקרב הדרגים הבכירים ומקבלי  הייצוג

 ההחלטות במטה במשרד הבריאות.

 זקה והפגת בדידות  .5

, באמצעות פעלרשום את הודעת המשרד לשוויון חברתי כי יל  .א

או מיזמים אחרים שיקודמו על ידו בשות  "אהליא" תוכית

עבור אזרחים ותיקים ערבים ביישובי  תוכיותלהרחבת , תוכיתה

הפגת בדידות, מיצוי  קידום זקה מיטבית,העוסקות ב תוכיתה

ה. כמו כן, המשרד לשוויון היערכות לתקופת החיים החדשו זכויות

טים למען סטודבהדרגה את מיזם " תוכיתירחיב ביישובי ה חברתי

המסייע, באמצעות סטודטים מלגאים, " אזרחים ותיקים

הפגת, דיגיטלית אורייות חיזוק, זכויות מיצוילאזרחים ותיקים ב

ובמועדוים היום במרכזי העשייה הרחבתפועל לו בדידות

  . החברתיים

לכל הפחות  תוכיתלהשתתף בשות ה םשיקודמו צפויי תוכיותב  .ב

סטודטים, מתדבי שירות לאומי  800-אזרחים ותיקים ו 3,600
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ומתדבים אחרים, במטרה שפעילותם, כפי שתימדד במסגרת 

מהמשתתפים  70%, תביא לשיפור בתחושת הבדידות אצל תוכיתה

  תיקים בכל שה.והו

5לטובת הרחבת הפעילות יקצה המשרד לשוויון חברתי מדי שה   .ג

ח יוקצו כתקציב "מיליון ש 5-קורות המשרד וח ממ"מיליון ש

 .תוכיתתוספתי מדי שה בשות ה

 זכויות והגשת כלכלי שיקום .6

אסטרטגית  תוכיתלרשום את הודעת שר המשפטים כי בכוותו לגבש   .א

זכויות שמטרתה לקדם הוגות ושוויון  לשיקום כלכלי ולהגשת

הזדמויות לחברה הערבית בכלל, ואוכלוסיות מיוחדות בפרט (דוגמת 

מוגבלויות, קטיים ואוכלוסייה מבוגרת). משרד המשפטים  אשים עם

המשפטי לאוכלוסיות הרלווטיות  הסיועשם לו למטרה להגדיל את 

אוכלוסייה בחברה הערבית, לקדם חלופות לאפוטרופסות עבור ה

המבוגרת ואשים עם מוגבלויות, לקדם גישות ותעסוקה לאשים עם 

להגשת שירותים להתמודדות עם חובות  תוכיתמוגבלויות וכן לקדם 

בחברה הערבית ולסייע בשיקום כלכלי הן באמצעות סיוע פיסי והן 

  באמצעות ליווי פיסי. 

לעיל, תגובש בהתאם לעקרוות והמטרות של התוכית האסטרטגית   .ב

ידי -עבודה רב שתית בתחומים ה"ל. התוכית תגובש על תוכית

משרד המשפטים בשיתוף הרשות לפיתוח כלכלי וציגי אגף 

יום מיום אישור החלטה זו.  90התקציבים במשרד האוצר בתוך 

ייקבעו יעדים ומדדי תוצאה ברורים ויקבע מגון יישום  תוכיתל

קציבים. היעדים ידווחו לוועדה שמבטיח יצול מיטבי של הת

המתמדת ויפורסמו לציבור ויהוו חלק בלתי פרד מהחלטה זו. לצורך 

מיליון ש"ח בשות התוכית  30כך משרד המשפטים יקצה ממקורותיו 

  יוקצו על ידי משרד האוצר.ש"ח מיליון  20-ו

 תרבות וספורט .7

 :ספורט

האסטרטגית  תוכיתלרשום את הודעת שר התרבות והספורט כי ה  .א

לספורט של משרד התרבות והספורט שמה לה למטרה לקדם הוגות 

ושוויון הזדמויות בספורט בכל רבדי החברה הישראלית ועבור 

אוכלוסיית המיעוטים והפריפריה החברתית והגאוגרפית בפרט וכי 

משרד התרבות והספורט שם לו למטרה להגדיל את הייצוג של 

 בכל רמות הספורט.  תהערבי החברההספורטאים מקרב 
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בהתאם לעקרוות והמטרות של התוכית האסטרטגית, תגובש   .ב

עבודה רב שתית בתחום הספורט ליישובי התוכית  תוכית

העבודה בתחום הספורט"). התוכית  תוכית" –המורחבת (להלן 

תגובש במיהל הספורט במשרד התרבות והספורט יחד עם הרשות 

יום  90תקציבים במשרד האוצר בתוך לפיתוח כלכלי וציגי אגף ה

ייקבעו יעדים ומדדי תוצאה  תוכיתמיום אישור החלטה זו. ל

ברורים ויקבע מגון יישום שמבטיח יצול מיטבי של התקציבים. 

היעדים ידווחו לוועדה המתמדת ויפורסמו לציבור ויהוו חלק בלתי 

 פרד מהחלטה זו. 

ע לביוי ושיפוץ מתקי העבודה בתחום הספורט תכלול סיו תוכית  .ג

המורחבת ועידוד הקמת  תוכיתספורט עממי ותחרותי ביישובי ה

מועדוי ואגודות ספורט על מת להגביר את מעורבות האוכלוסייה 

הערבית בספורט העממי, התחרותי וההישגי תוך צמצום פערים 

בתחום הפעילות הספורטיבית בין אוכלוסיות שוות. בוסף, 

הבטחת שימוש יעיל ואפקטיבי במתקים החדשים פועלת ל תוכיתה

והקיימים, להמשכיות השתתפות צעירים בפעילות ספורט, להכשרת 

 מאמים וכח אדם מקצועי ולהרחבת מגוון עפי הספורט ביישובים.

להחות את משרד התרבות והספורט כי תקציב התמיכה של מיהל   .ד

יפוץ מתקי הספורט במשרד התרבות והספורט שיוקצה לביית או ש

מסך תקציב התמיכה  25%-לא יפחת מ המיעוטיםספורט ביישובי 

לביית מתקי ספורט חדשים ושיפוץ מתקי ספורט קיימים. 

הקצאת משרד התרבות והספורט ממקורותיו בסעיף זה (מתוך 

ח לפחות. וסף על "מיליון ש 60תקציב התמיכה הכולל) תעמוד על 

ה למשרד התרבות והספורט ההקצאה המשרדית, משרד האוצר יקצ

. תוכיתליוי ש"ח בשה בכל אחת משות הימ 48לצורך כך סך של 

, כפי שיקבע במבחי התמיכה שעקרוותיהם יהיו בהתייעצות הכול

עם היועץ המשפטי לממשלה ובכפוף לעקרון השוויון החולש על 

 מבחי התמיכה.

רט במשרד התרבות והספורט תקציב התמיכה של מיהל הספו  .ה

מסך  25%-לא יפחת מ המיעוטים ליישובי במסגרת "סל הספורט"

תקציב התמיכה במסגרת סל הספורט. לטובת סעיף זה יקצה משרד 

ח (מתוך תקציב התמיכה הכולל בסל "מיליון ש 10התרבות לפחות 

, כפי שיקבע במבחי התמיכה הכולהספורט) ממקורותיו. 

לממשלה ובכפוף  שעקרוותיהם יהיו בהתייעצות עם היועץ המשפטי

 לעקרון השוויון החולש על מבחי התמיכה. 
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תוכית העבודה בתחום הספורט תכלול יעדים ליחידת ספורטאי   .ו

העלית לאיתור, פיתוח ותמיכה בספורטאים הישגיים מקרב כלל 

, לעידוד הספורט ההישגי בקרבה ולקידום הערבית החברה

למשרד  ספורטאים מקרבה כספורטאי הישג. משרד האוצר יקצה

ליון ש"ח ימ 10התרבות והספורט לצורך השגת יעדים אלו סך של 

 . תוכיתוספים בשה בכל אחת משות ה

  :תרבות

תוכיתלאמץ את הודעת משרד התרבות והספורט לפיה תגובש   .ז

לקידום פעילות מוסדות  תוכיתעבודה בתחום התרבות לשות ה

גופי התרבות  החברה הערבית. התוכית תכלול חיזוקתרבות בקרב 

בחברה הערבית בשלל התחומים, קידום הליכים לפתרון בעיית 

התרבותית בחברה  ההתשתיות הפיזיות המשמשות את העשיי

הערבית והסרת חסמים העומדים בפי גופי תרבות בחברה הערבית. 

כגוף  כמו כן, המשרד יפעל לחיזוק פעילות האקדמיה ללשון ערבית

כמפורט  הכולפה הערבית בארץ ומרכזי האמון על כל הקשור בש

 להלן:

, משרד הערבית בחברהחיזוק פעילות התרבות לצורך  .1

יגדיל את התקציבים המופים לתקת התרבות והספורט 

בסיס  2026תרבות ערבית ממקורותיו מדי שה, כך שבשת 

מיליון ש"ח (גידול  50עמוד על סך של יהתקה התקציב של 

יקצה משרד , בוסף .שה)ח בכל ”מיליון ש 2ממוצע של 

מיליון ש"ח מדי  5האוצר למשרד התרבות והספורט סך של 

התרבות והספורט  משרד, כן כמותרבות ערבית.  לתקתשה 

 0.5-באת בסיס התקציב של האקדמיה ללשון ערבית  גדילי

. וסף על כך, משרד האוצר יקצה ממקורותיו ח"ש מיליון

מיליון ש"ח מדי שה  2למשרד התרבות והספורט סך של 

 האקדמיה ללשון הערבית. לפעילותבתקופת התוכית 

מקומיות בתחום התרבות ידום יוזמות וק לצורך חיזוק .2

 תוכיתיה התרבותית הקהילתית ברשויות היוהעצמת העש

שה המורחבת, משרד התרבות והספורט יקצה מדי 

 התוכית.ח על פי שות "מיליון ש 15 ממקורותיו

 התרבות והספורט משרד לצורך שיפור תשתיות התרבות, .3

 המשרד בתחום שימור אתריםתקציבי מבסיס  20%יקצה 

לצורך שימור וטיפול באתרי מורשת ח בשה) "מיליון ש 4-(כ

התרבות  . בוסף, משרדהמורחבת תוכיתה ותרבות ביישובי

מדי ח "מיליון ש 5יקצה מתוך מקורותיו סך של  והספורט
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 תוכיתביישובי הלצורך שיפוץ מוסדות תרבות  שה

 בכפוף התמיכה במבחי שיקבע כפי, הכולהמורחבת. 

 השוויון לעקרון ובכפוף לממשלה המשפטי היועץ לאישור

 .התמיכה מבחי על החולש

: לצורך חיזוק וקידום הספריות הציבוריות ברשויות ספריות .4

התוכית, משרד התרבות והספורט יפעל לסייע להקמת 

ספריות חדשות ברשויות שאין בהן ספרייה והפעלת מיזם 

ספרייה יידת ברשויות התוכית שאין בהן תשתיות למבה 

ספרייה תקין. משרד האוצר יקצה למשרד התרבות והספורט 

 ן ש"ח בשה בתקופת התוכית.מיליו 1סך של 

המשרד יפעל להקים גופי תרבות חדשים במודל חממות,  .5

בתחומי תרבות שאין בהם פעילות מספקת במגזר הערבי, 

 שיפתחו באופן שיאפשר להם להשתלב בתקות המקצועיות

המשרד יפעל לכך שחלקה  ).(שאין ייעודיות לחברה הערבית

(תקציבים שלא של החברה הערבית בתקות המקצועיות 

יתו בעבר), ושאין ייעודיות לחברה הערבית, יגדל בשות 

, יגדלו בפועל תקציבי החברה 2026כך שבשת  תוכיתה

לעומת ש"ח מיליון  22-הערבית מתוך תקות התרבות בכ

כפי שיקבע במבחי תמיכה בכפוף לאישור  הכול. 2021שת 

החולש על  היועץ המשפטי לממשלה, ובכפוף לעקרון השוויון

 מבחי תמיכה.

"התרבות", משרד האוצר יקצה בתחום הפעילותלצורך יישום   .ח

סך למשרד התרבות והספורט  בוסף על הסכומים האמורים לעיל

ח "מיליון ש 172.5ח מדי שה, ובסך כולל של "מיליון ש 34.5של 

 .תוכיתבשות ה

התרבות במשרד  במיהל העבודה בתחום התרבות תגובש תוכית  .ט

התרבות והספורט יחד עם הרשות לפיתוח כלכלי וציג אגף תקציבים 

ובהשתתפות ציגי המשרד לפיתוח  במשרד האוצר החשב הכלליו

90בתוך  הפריפריה גב גליל ומשרד התיירות וציגי החברה הערבית

ייקבעו יעדים כמותיים ומדדי תוצאה ברורים ויקבע  תוכיתביום. 

ם שמבטיח יצול מיטבי של התקציבים. היעדים ידווחו מגון יישו

ויפורסמו לציבור ויהוו חלק בלתי פרד  לוועדה המתמדת

 מההחלטה. 

 דיגיטל והגשת השירותים הממשלתיים  .8
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 אורייות דיגטלית:

, במסגרת המיזם תוכיתלשם קידום אורייות דיגיטלית ביישובי ה  .א

באורייות דיגיטלית" או מיזמים אחרים, יקצה מערך הדיגיטל  100"

ח וספים יוקצו לו ממשרד "מיליון ש 20-ח ו"מיליון ש 20ממקורותיו 

 האוצר.

תושבים  40,000במיזמים שיקודמו מיועדים להשתתף לכל הפחות 

ערבים ופעילותם צפויה לשפר את רמת האורייות הדיגיטלית של 

  .2026לפחות עד סוף שת  25% -משתתף ממוצע ב

 הגשת השירותים הדיגטליים לערבית:

להחות את מערך הדיגיטל הלאומי להגיש שפתית ותרבותית את   .ב

התשתיות והפלטפורמות המקווות הרוחביות (כגון: מערכת 

ההזדהות הלאומית, אזור אישי ממשלתי אישי ועסקי, שירות 

משות למתן שירות דיגיטלי לאזרחים הטפסים הממשלתי), אשר מש

ו/או עסקים. כמו כן, להחות את המערך להאיץ את פעולות הגברת 

מודעות הציבור לכלל השירותים המוגשים על גבי האזור האישי 

הממשלתי באופן ייעודי ומותאם לאוכלוסיית דוברי הערבית. לשם 

בשות ח "מיליון ש 4.5ביצוע הסעיף יעמיד מערך הדיגיטל הלאומי 

. בוסף, יעמיד משרד האוצר לרשות מערך הדיגיטל תוכיתה

  ח באותן השים. "מיליון ש 4.5הלאומי תקציב בסך 

להחות את כלל משרדי הממשלה לבצע הגשה שפתית ותרבותית   .ג

מהתוכן והשירותים  50%לאוכלוסיית החברה הערבית של לפחות 

הערבית, עד  לחברההמקווים שלהם, למעט תכים בלתי רלווטים 

, ההגשה תתבצע בסיוע גופים כגון האקדמיה ללשון 2025לסוף שת 

  הערבית. 

להחות את מערך הדיגיטל הלאומי להעמיד לרשות משרדי   .ד

לחברההממשלה וגופים ציבוריים יכולות הגשה שפתית ותרבותית 

של תוכן ושירותים מקווים שבאחריותם המוגשים לציבור  הערבית

, יעדים תוכיותהאחוד והאזור האישי, בהתאם ל באמצעות האתר

ומדדים שיוגשו על ידי משרדי הממשלה והגופים הציבוריים, 

ולתעדוף שייקבע על ידי המערך. בוסף, להחות את המערך לבצע 

פעולות לעידוד משרדי הממשלה והגופים הציבוריים לקדם את 

ההגשה השפתית והתרבותית של התוכן המקוון שבאחריותם,

לרבות באמצעות תמרוץ כספי. לשם ביצוע הסעיף יעמיד מערך 

. בוסף, יעמיד תוכיתח בשות ה"מיליון ש 7.5הדיגיטל תקציב בסך 
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מיליון  7.5משרד האוצר לרשות מערך הדיגיטל הלאומי תקציב בסך 

 ח באותן שים. "ש

הלאומי שבכוותו להעלות לאוויר  לרשום את הודעת מערך הדיגיטל  .ה

קורס מקוון בערבית להכה לפסיכומטרי, בחים, עד ליום 

30.9.2022. 

יוקם צוות משה ליישום ומעקב אחר הדרש בתחום דיגיטל והגשת   .ו

ם בראשות ראש מערך הדיגיטל הלאומי או מי ישירותים ממשלתי

ות צו –מטעמו ובהשתתפות ציגי הרשות לפיתוח כלכלי (להלן 

 דיגיטל). 

בהתאם להתקדמות ההרשאה להתחייב בגין הסעיפים לעיל תוקצה   .ז

 .תוכיתהפרויקטים. תקציב המזומן יחולק באופן אחיד בין שות ה

  פרסום ממשלתי

להחות את משרדי הממשלה בתיאום עם לשכת הפרסום   .ח

הממשלתית להעלות את שיעור הוצאות הפרסום המיועדות לחברה 

ם פרסומיים ייעודיים ורלווטים לחברה צרכיהערבית, על פי 

מתקציבי הפרסום של משרדי הממשלה בתוך  10%הערבית, לסך של 

שים. אין באמור כדי לסתור את מדייות הממשלה ביחס לצמצום  5

 הוצאות הפרסום הממשלתי.

  פיתוח כלכלי ועידוד תעסוקה

תעסוקה: שיפור ההון אושי, גיוון תעסוקתי וצעירים, הייטק וחדשות  .9

  טכולוגית 

מהל הרשות לפיתוח  בהובלה משותפת של משהצוות  להקים  .א

כלה והתעשייה, הכל, הממוה על זרוע העבודה במשרד כלכלי

ובהשתתפות רשות  מכ"לית משרד החדשות, המדע והטכולוגיה

רשות הצעירים), משרד  –תי (להלן הצעירים במשרד לשוויון חבר

אגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה,כלה והתעשייה, הכל

חדשותהלאומית ל רשותהלהשכלה גבוהה,  המועצה משרד החיוך,

, ציבות שירות החיוך משרד, )רשות החדשות –טכולוגית (להלן 

, י, שירות התעסוקה הישראלהממשלתיות החברות רשותהמדיה, 

צוות  –(להלן  שבמשרד האוצר תקציבים אגףכלן הראשי והכל

  אחראי על יישום תתי הפרקים:  שיהיהתעסוקה), 

 הגדלת שיעורי התעסוקה ושיפור ההון האושי -
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 צעירים -

 גיוון תעסוקתי -

 חדשות טכולוגית והייטק -

 הגדלת שיעורי התעסוקה ושיפור ההון האושי

די בושא תעסוקה ולעבודת הצוות הבין משר 468בהמשך להחלטה   .ב

בשיעורי האחרוות בשתיים הירידה וכחבחברה הערבית ו

התעסוקה שיעורי בין הגדולים והפערים ערבים גברים של התעסוקה

המשמעותית תהכלכלי וההשפעה יהודיות לשים ערביות שים של

  :, הממשלה מחה כדלקמןוהמשק הצמיחה על אלו פערים של

בה קבעו, בין  1.8.2021מיום  198בהמשך להחלטת הממשלה  . 1

, הממשלה 2030השאר, יעדי תעסוקה לחברה הערבית לשת 

יעמדו על שיעור ו 2026מחה כי יקבעו יעדי בייים לשת 

לשים ערביות  46.3%-ו לגברים ערבים  75.8% של תעסוקה

). יעדי בייים אלה יהיו כפופים אוטומטית למגון 64-25(בגילי 

 .2030של יעדי  םהשיויי עדכון לפי מגון

משרדי -הביןשלה מאמצת את עיקרי המלצות הצוות הממ .2

בושא תעסוקה בחברה הערבית כי קבוצות היעד העיקריות 

לצורך מתן מעים להשגת יעדי התעסוקה יהיו גברים ושים 

עם השכלה תיכוית ומטה  )35-18 יבגיל(ערביים צעירים 

עם השכלה אקדמאית ועל  )35-18 ילבגי(וצעירות ערביות 

 להלן הקישור להמלצות הצוות:. תיכוית

https://www.gov.il/he/departments/news/arabs_economy_growth_paln.  

ובהתחשב בקבוצות  )1(לצורך השגת היעדים כאמור בסעיף ב .3

הממשלה מחה את זרוע  )2(היעד העיקריות כאמור בסעיף ב

זרוע העבודה),  –והתעשייה (להלן  משרד הכלכלההעבודה ב

, משרד האוצר ושירות התעסוקה הישראלי כי משרד הכלכלה

יקטו בצעדים הדרשים והמפורטים במסגרת דוח הצוות הבין 

משרדי בושא תעסוקה בחברה הערבית צעדים אלו יכללו בין 

 היתר:

חיזוק מיומויות השפה העברית והאגלית ומיומויות   .א

לה מחה את צוות תעסוקה לבצע . הממשתדיגיטליו

סכרון בין כלל המאמצים הממשלתיים הקיימים לחיזוק 

 השפה העברית מתוך מטרה לייעלם. 
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אבחהלהגדלת מספר הסטודטים (תוך  תוכיותפיתוח   .ב

מגדרית) הלומדים במכללות הטכולוגיות המפוקחות ע"י 

המכון הממשלתי להכשרה בטכולוגיה ובמדע  והגדלת 

מקבלי התארים, הפחתת שיעור השירה מהם שיעור 

והפחתת שיעור השירה  יפלומותוהגדלת שיעור מקבלי הד

  בהן. 

התאמת פעילות מרכזי ההכוון התעסוקתי "ריאן" ולאחר   .ג

ים והמעים במסגרתם לחברה הכלמכן, הרחבת המרכזים, 

ים הכלהערבית בהתאם לבחית אפקטיביות המעים ו

, קבוצות היעד 1מור בסעיף ב.השוים, ליעדי התוכית כא

ופוטציאל הבלתי מועסקים.  2העיקריות כאמור בסעיף ב.

הגדלת מספר ההכשרות למקצועות הדרשים במשק   .ד

מסלולי הכשרה  העדפתוהפחתת שיעור השירה תוך 

משולבי השמה ושוברים לפרט. על ההכשרות להיות 

 מוגשות גאוגרפית ומותאמות לקהל היעד.

ודטים ובוגרי השכלה גבוהה שלמדו או סיוע בשילוב סט  .ה

עדיין לומדים בחו"ל מקרב החברה הערבית בשוק 

התעסוקה הישראלי תוך שיתוף פעולה בין משרדי ועבודת 

  מטה שתובל על ידי צוות תעסוקה.

, לתמרוץ משרד הכלכלההרחבת מסלולי רשות ההשקעות ב  .ו

מעסיקים להעסקת עובדים מהחברה הערבית. תמרוץ 

יעשה, בין היתר, בדגש על תמרוץ כלכלי המעסיקים י

למחוסרי יסיון או מחוסרי עבודה על מת להשתלב 

בעבודה, בדגש, בין היתר, על צעירים חסרי מעש במטרה 

 לעודד כיסה לעבודה. 

הרחבת תוכית מעגלי תעסוקה בשירות התעסוקה (ככל   .ז

ככל  שיתן) לעידוד כיסה לעבודה בקרב מקבלי קצבאות.

בור הרחבת מעגלי תעסוקה לא ימוצה יהיה שהתקציב ע

  .אחרות תוכיותיתן להסיטו באישור אגף תקציבים ל

להסבת אקדמאיים במקצועות לא  תוכיתפיתוח  בחית  .ח

דרשים (בדגש על לימודי הוראה) והסבות מקצועיות 

העוסקים במשלחי יד פיזיים או בעלי רמת  למבוגרים

 שחיקה גבוהה.



  
      

  מזכירות הממשלה

 

  

20  /109 

מהחברהלהכוון תעסוקתי של וער  תוכיות קידום  .ט

הערבית בשלב התיכון, התוכית תעיק ייעוץ בבחירת 

מסלול לימודים ומקצוע בהתאם למאפייי ותחומי העיין 

של הצעיר והאפשרויות התעסוקתיות ותכלול בין היתר 

התייחסות לאפשרויות לימוד באקדמיה, במכללות 

 טכולוגיות והכשרות מקצועיות.

בפעולות בתחום ההייטק, לרשום את הודעת רשות  שמדובר ככל   .ג

החדשות כי בהתאם לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשות טכולוגית 

, סמכויותיה והאמצעים העומדים 1984-בתעשייה, התשמ״ד

, לשם סיוע לקידום, במישרין האמורתבחן ותקדם את  היאלרשותה, 

.טכולוגית בתעשייה בישראלאו בעקיפין של מחקר, פיתוח וחדשות 

בוסף, אין באמור בהחלטה זו כדי לפגוע בעצמאות ובסמכויות של 

  רשות החדשות. 

  צעירים

רואה ערך לאומי בהגברת השתלבותם של הצעירים  הממשלה  .ד

ובתעסוקה ולהעלאת המעורבות  באקדמיההערבים בכלכלה, 

בהתחשב. האזרחית בקרב צעירים וצעירות בחברה הערבית

, בתחום הצעירים בחברה הערבית משרדי-הביןלצות הצוות בהמ

 :הבאים היעדים השגתל הממשלה מחה לפעול

מתן כלים מתאימים שיסייעו בקידום שוויון הזדמויות ושילוב  .1

 מיטבי של צעירים ערבים בחברה ובכלכלה. 

מיעה וצמצום תופעת חוסר המעש בקרב צעירים ערבים תוך  .2

 .לשכיחותה בחברה הערביתאיתור וזיהוי הגורמים 

  להלן קישור להמלצות הצוות:

https://www.gov.il/he/departments/news/arabs_economy_growth_paln. 

מדדים לעמידה ביעדים ה"ל ייקבעו על ידי צוות התעסוקה ויכללו   .ה

היבטים כמותיים ואיכותיים וכן יהיו השוואתיים ביחס לכל 

 ימים.  120הצעירים בישראל וידווחו לוועדה המתמדת תוך 

לצורך השגת יעדים אלו, הממשלה מחה את צוות תעסוקה ובפרט   .ו

את רשות הצעירים, משרד הרווחה והביטחון החברתי, זרוע העבודה, 

שירות התעסוקה הישראלי, משרד החיוך, כי יקטו בצעדים 

 הדרשים והמפורטים במסגרת המלצות הצוות הבין משרדי לרבות:
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1.  ת להטיל על רשות הצעירים לבצע איסוףים ופרסום תמותו

מצב תקופתית אודות צעירים בחברה הערבית בדגש על 

 אוכלוסיית הצעירים חסרי המעש. 

רשות הצעירים תבצע מעקב, בקרה ודיווח על פעילות מרכזי  .2

הצעירים בחברה הערבית וכן על הגשה אקטיבית של המעים 

, תוכיתהמפורטים בפרק זה לאוכלוסייה הצעירה ביישובי ה

להגביר את מיצוי המשאבים ולכוון את המעים באופן  במטרה

מיטבי ומותאם. משרדי הממשלה ישתפו פעולה עם רשות 

איסוף המידע, ם. יהצעירים לצורך העמדת התוים הרלווטי

שמירתו, השימוש בו והעברתו, ייעשו בכפוף להוראות חוק הגת 

 , והתקות מכוחו.1981-הפרטיות, התשמ"א

לקידום מעורבות  תוכיתצעירים לחזק את הלהטיל על רשות ה .3

חברתית של צעירים למען הקהילה ביישובי התוכית לרבות 

ביעדים ובמדדים  לעמידהסיוע בהקמת מרכזי צעירים בהתאם 

שיוגדרו ככל שטרם הוקמו (הן ברמה המקומית והן ברמה 

האזורית). התוכית תכלול יעדים ומדדים להשתתפות צעירים 

 .באבחה מגדרית

להטיל על זרוע העבודה ורשות הצעירים להפעיל ביישובי  .4

ייעודיות להשלמת פערים לאחר התיכון על  תוכיותהמיעוטים 

בסיס התשתיות הקיימות ברשויות (מרכזי ריאן או מרכזי 

). one stop shopבדרך של  הכול"המרכזים") ו –צעירים (להלן 

ות ומסייעות לצורך כך, יבוצע מיפוי של כלל התוכיות המופעל

להשלמת הפערים לאחר התיכון. התוכיות שימופו יכללו שיפור 

המיומויות הרכות, השלמת השכלה לתעודת בגרות, להכשרה 

מקצועית ולימודי הדסאות, חיזוק השפה העברית והשפה 

האגלית, לימודי פסיכומטרי ושיפור האורייות הדיגיטלית 

לצעירים המעוייים והפיסית ועוד. המרכזים יבצעו אבחה 

לאור  הכולבכך ויפו אותם לקבלת המעים המתאימים ו

היעדים שייקבעו. כמו כן, תבוצע בחיה על ידי הרשות לפיתוח 

כלכלי ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית לתכלל ולתאם 

את פיתוח התכים בצורה דיגיטלית (שתאפשר צריכת התכים 

 משרדי הממשלה.מרחוק על ידי הצעירים) מול כלל 

להטיל  1.3.2021מיום  852להחלטה  12בהמשך לאמור בסעיף  .5

תוכיות" תוכיתה ביישוביעל המשרד לשוויון חברתי להפעיל 

מעבר" לסיוע לצעירים ערבים בהכווה בתקופת המעבר עם 

סיום הלימודים בבית הספר לקראת ההשתלבות בחברה, 
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אקדמיה ובתעסוקה שמטרתן הכוון, הקיית כלים וכישורים 

לתעסוקה ולאקדמיה, הגברת תחושת השייכות, פיתוח יכולות 

אלו יגדלו  תוכיותהמהיגות, הכה לחיים הבוגרים. 

 ת ויכללו מדדי הצלחה מדידים. בהדרגתיו

הפעיליםלהטיל על משרד החיוך לחזק את מכוי המהיגות  .6

וספות ששמות דגש על  תוכיותבחברה הערבית, לייצר 

 מעורבות חברתית ואזרחית פעילה.

 גיוון תעסוקתי

לוכח חשיבות הושא, הממשלה רואה צורך חיוי בהגברת הפעולות   .ז

תהליכי גיוון, שוויון ושילוב החברה הערבית ים שיבטיחו קידום הכלו

בכלל החברה. הממשלה מחה את כלל הגופים הממשלתיים לקביעת 

יעדים ופעולות לפי העיין לקידום הייצוג של בי החברה הערבית, 

  :לרבות במשרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, ובמגזר הפרטי

ו רושמת את הודעת ציב שירות המדיה כי בכוותהממשלה  .1

הצעת החלטה  2022שת  במהלךלהביא לאישור הממשלה 

לקידום והתאמת הייצוג של כלל האוכלוסיות הזכאיות לייצוג 

הולם בשירות המדיה לרבות החברה הערבית. הצעת ההחלטה 

תכלול הצעות להסרת החסמים, ובכלל אלו כלים מותאמים 

להשגת היעדים הקבועים בחוק ובמידת הצורך אף יעדים 

ם, איכותיים וכמותיים עבור משרדי הממשלה ויחידות עדכיי

הסמך. יעדים אלו ישקפו את הצורך בשילוב מיטבי של 

האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בשים לב למדרג 

המשרדים ויחידות  צורכיולמקצועות, מאפייי האוכלוסייה ו

 הסמך.

אישור ממועד יום 30 תוך לפרסם האוצר שר על להטיל .2

חוק תזכיר, כלכלי לפיתוח הרשות עם בתיאום, ההחלטה

שיקבע, 1976–"והתשל, הממשלתיות החברות חוק לתיקון

החברות עובדי בקרב הערבית לחברה הולם ייצוגחובה לקידום 

, וזאת בדומה להוראות חוק החברות הממשלתיות

ייצוגם של מי שהוא או אחד מהוריו  ןלעייהממשלתיות החלות 

 .שהוא בן העדה הדרוזיתולדו באתיופיה או 

להטיל על ציבות שוויון הזדמויות בעבודה להפעיל תוכיות  .3

וגיוון" בקרב מעסיקים בדגש על החברה  שוויון"להטמעת 

הערבית. בוסף, ציבות שוויון הזדמויות בעבודה תגבש 
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תוכית עבודה להגברת המודעות של הציבור הערבי לאיסור 

  האפליה בשוק העבודה.

על הרשות לפיתוח כלכלי, לתגבר ולהאיץ פעולות להטיל  .4

להגברת הגיוון וקידום תעסוקה איכותית של החברה הערבית 

במגזר הפרטי. לצורך כך, תיבחן הפעלה של מיזם או מיזמים 

  משותפים לצורך הגברת השתתפות והגיוון במגזר הפרטי.

והתעשייה, לפעול  משרד הכלכלהלהטיל על זרוע העבודה ב .5

כות התעסוקה ולצורך כך בין היתר, תפעיל כלי סיוע להגברת אי

למעסיקים כגון כלים לגיוס והכשרת עובדים ותמריצים 

לקליטתם. בוסף, זרוע העבודה, תחל לממש המלצות לחיבור 

  אקדמיה ותעסוקה בדגש על החברה הערבית.

 והייטקטכולוגית  חדשות

החברה  לאור זאת שהממשלה רואה ערך לאומי בהגברת השילוב של  .ח

דוח עליהם הצביע ש לפעריםהייטק ובהמשך ההערבית בעף 

משרדית לקידום חדשות והייטק בחברה -ההמלצות של הוועדה הבין

הממשלה מאמצת את העקרוות של כיווי הפעולה  הערבית,

המפורטים בדוח ומחה את משרדי הממשלה כמפורט להלן לפעול 

 להשגת המטרות הבאות:

5התלמידים הערבים הזכאים לבגרות ברמת הגדלת שיעור  .1

  יחידות במקצועות מתמטיקה, אגלית ובמקצועות המחשב.

הגדלת שיעור בוגרי התארים במקצועות הייטק מקרב החברה  .2

 הערבית.

הגדלת שיעור המועסקים הערבים בעף ההייטק מסך  .3

 המועסקים בעף.

 . הגדלת מספר היזמים הערבים המובילים מיזמים טכולוגיים .4

  :משרדית-הוועדה הביןלהלן קישור להמלצות 

https://www.gov.il/he/departments/news/arabs_economy_growth_paln. 

את הודעת משרד החיוך, משרד החדשות המדע  רושמתהממשלה   .ט

וזרוע העבודה כי יפעלו למען השגת  משרד הכלכלהוהטכולוגיה, 

  המטרות לעיל, בהתאם לפירוט שלהלן:
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  פירוט  מטרות
גורמים 

  אחראים

העלאת 

שיעור 

התלמידים 

הערבים 

הזכאים 

לבגרות 

5 -ברמת

יחידות 

במקצועות 

מתמטיקה, 

באגלית 

ובמקצועות 

המחשב 

והעלאת 

הציוים 

במדד פיז''ה 

לאורייות 

מדעית 

ומתמטית 

בחברה 

  הערבית

לפעול לצמצום 

פערים דרך חיוך 

פורמלי -פורמלי וא

לרכישת 

מיומויות מדעיות 

תלמידי החברה ל

הערבית. בוסף, 

יורחבו מגמות 

הלימוד הקיימות 

  בחברה הערבית.

משרד החיוך 

ומשרד 

החדשות, 

המדע 

  והטכולוגיה
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סיוע 

לצעירים 

ערבים בעלי 

השכלה 

פורמאלית 

במציאת 

תעסוקה 

שהולמת 

את 

  השכלתם

סיוע לסטודטים 

ובוגרי תארים 

במקצועות הייטק 

למצוא תעסוקה 

ידי -בהייטק, הן על

יצירת הזדמויות 

לרכישת יסיון 

תעסוקתי רלווטי 

ידי הקיית -והן על

כלים למציאת 

עבודה איכותית. 

בוסף, יורחבו 

מסלולי רשות 

ההשקעות 

הרלווטים 

לתמרוץ מעסיקים 

, לקליטת מתמחים

בין  שיוסכם כפי

, רד הכלכלהמש

הרשות לפיתוח 

כלכלי ומשרד 

  .האוצר

רשות 

החדשות, 

 משרד הכלכלה

והתעשייה 

(זרוע העבודה), 

רשות 

ההשקעות 

משרד ב

 הכלכלה

  והתעשייה

קידום מו"פ 

יישומי 

כמוע 

צמיחה 

בחברה 

  הערבית 

לפעול לחיזוק 

מרכזי המחקר 

היישומי בחברה 

הערבית, לרבות 

חיזוק המימד 

המסחורי/כלכלי 

בפעולתם, וכן 

לפעול להקמת 

מרכזי מחקר 

יישומי וספים 

  בחברה הערבית

משרד 

החדשות 

המדע 

  והטכולוגיה
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שילוב 

ערבים בעלי 

השכלה 

במקצועות 

 STEM-ה

בעף 

  ההייטק

לפעול להסבת 

בעלי השכלה 

-ממקצועות ה

STEM  שעובדים

במשרות בשכר 

מוך לתפקידים 

  בהייטק.

משרד 

החדשות 

המדע 

, והטכולוגיה

רשות 

החדשות, 

 משרד הכלכלה

  והתעשייה

עידוד יזמות 

  ערבית

לפעול לעידוד 

יזמות הן בצד 

היזם והן בצד 

המשקיע על ידי 

הקמה של 

אקסלרטורים, 

מרכזי פיתוח 

-טכולוגיה והיי

טק, מרכזי מו''פ, 

חממות ומועדוי 

משקיעים ועל ידי 

הקיית כלים 

ליזמים בתחילת 

  דרכם.

משרד 

החדשות 

המדע 

, טכולוגיהוה

רשות החדשות

  

 יעדים להגשמת המטרות המויות לעיל יוגדרו על ידי צוות תעסוקה.  .י

הממשלה רושמת לפיה את הודעת , לעיל ט' בסעיףביחס למפורט   .יא

רשות החדשות כי בהתאם לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשות 

, סמכויותיה והאמצעים 1984-טכולוגית בתעשייה, התשמ״ד

האמור לעיל, העומדים לרשותה, רשות החדשות תבחן ותקדם את 

לשם סיוע לקידום, במישרין או בעקיפין של מחקר, פיתוח וחדשות 

. בוסף, אין באמור בהחלטה זו כדי בתעשייה בישראל טכולוגית

 לפגוע בעצמאות ובסמכויות של רשות החדשות.

החלטהכל הפעולות לעיין פיתוח הון אושי לרבות הכשרות מתוקף   .יב

היוועצות בזו, המופיעות בפרק חדשות טכולוגית והייטק תבוצעה 

 .עם זרוע העבודה
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די הממשלה השותפים ליישום לפגוע בסמכויות מי ממשר באמוראין   .יג

 פרק כפי שהייתה להם ערב קבלת ההחלטה.

., לפות לות"ת כדי שתבחן את 2בהמשך למטרה האמורה בסעיף ח.  .יד

האפשרות להציב יעדים הוגעים לשיעורי אוכלוסיית המיעוטים 

ההשכלהשתית למערכת -הרב תוכיתבמקצועות הייטק במסגרת ה

תשפ"ח. זאת, מבלי לפגוע בעצמאות -הגבוהה לשים תשפ"ג

 ובסמכויות של מל"ג/ות"ת.

  כללי

יושקעו יישום רכיבי "פיתוח כלכלי ועידוד תעסוקה" לצורך  .טו

  :הבאים התקציבים

מהתקציב  25%להחות את האגף למעוות יום להקצות סך של  .1

המיעוטים, המתקבל באגף לצורך הקמת מעוות יום ביישובי 

ובהתייחס לסכום המוקצה כאמור, תבחן הקצאה ייעודית עבור 

כמו כן, צוות הסרת  תכון מעוות יום בהתאם לצורך ולמימוש.

החסמים המפורט בסעיף ז' לפרק החיוך יפעל גם להסרת 

חסמים לקידום ביוי מעוות יום. בוסף, האגף יפעל בצורה 

ברה הערבית ביחס אקטיבית להעמדת מידע זמין ועדכי לח

 לזכויות ההורים בכל הוגע לסבסוד שכר הלימוד במעוות יום.

זרוע העבודה תשקיע במהלך שות התוכית ממקורותיה סך של  .2

ביישובי תעסוקתי הכוון מרכזי הפעלת עבורח "מיליון ש 280

מעים  פיתוחו וטכולוגיות מקצועיות הכשרות, המיעוטים

לשיפור השפה העברית. ככל שזרוע העבודה הקצו את הסכומים 

מיליון  750כאמור, משרד האוצר יקצה לזרוע העבודה סך של 

 ח בשות התוכית ליישום סעיפי התוכית המפורטים לעיל.”ש

ח "מיליון ש 25(רשות ההשקעות) יקצה סך של  משרד הכלכלה .3

מיליון  25סך של לשה למסלולי תעסוקה ומשרד האוצר יקצה 

-2023ח לשה למסלולי תעסוקה עבור כל אחת מהשים "ש

משרד הכלכלהתוך שה וחצי ממועד החלטה זו יבחו . 2022

ובשיתוף הרשות לפיתוח כלכלי ואגף התקציבים במשרד האוצר

את אפקטיביות מסלולים אלו ביחס לכלי סיוע חלופיים בתחום 

התעסוקה. מצאו הצדדים כי קיימת אפקטיביות למסלולים 

כאמור יפו לוועדת ההיגוי בבקשה שתסיט תקציבים לא 

ממומשים במסגרת החלטה זו לטובת המשך תקצוב מסלולים 

 .תוכיתאלו ביתר שות ה
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ה משרד האוצר למשרד המעבר", יקצ תוכיותלקידום ושא " .4

ח בשות התוכית והמשרד "מיליון ש 95לשוויון חברתי סך של 

 ח בשות התוכית."מיליון ש 5לשוויון חברתי יקצה סך של 

יקצה משרד  ,)3(-)1(ו פיםבסעילקידום הושאים המפורטים  .5

ח בשות התוכית "מיליון ש 45הצעירים סך של  לרשותהאוצר 

 ח בשות התוכית."מיליון ש 45ל ורשות הצעירים תקצה סך ש

לקידום תוכיות ביחס לשירות התעסוקה, לרשום את הודעת  .6

ח בשות "מיליון ש 30שירות התעסוקה כי יקצה סך של 

מיליון ש"ח בשות  30התוכית, ומשרד האוצר יקצה סך של 

 התוכית.

משרד האוצר יקצה לציבות שוויון הזדמויות בעבודה סך של  .7

7.5תקצה סך של  והציבותח בשות התוכית "שמיליון  7.5

 ח במהלך שות התוכית."מיליון ש

לצורך קידום מיזמים להגברת הגיוון בשוק הפרטי, יקצה משרד  .8

ח במהלך "ש מיליון 35האוצר למשרד לשוויון חברתי סך של 

  שות התוכית.

תוכיתקידום  לצורךלעיל,  י"ב בסעיףמבלי לגרוע מהאמור  .9

בתת פרק ההייטק אימפקט לחברה הערבית המפורטת 

  :אחריותו שתחתוהחדשות הטכולוגית 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לצורך קידום הושאים בתת   .א

פרק ההייטק והחדשות הטכולוגית שתחת אחריות רשות 

החדשות, משרד האוצר יקצה לרשות החדשות סך של 

לרשום את הודעת  ח בשות התוכית. בוסף,"מיליון ש 200

מיליון ש"ח מתקציבה  50רשות החדשות כי תקצה סך של 

 . תוכיתבשות ה

והחדשות ההייטק פרק בתת הושאים קידום לצורך  .ב

המדע, החדשות משרד אחריות שתחת הטכולוגית

מיליון ש"ח  125האמור יקצה סך של  המשרד, והטכולוגיה

של סך מתקציבו בתקופת התוכית ומשרד האוצר יקצה 

 .מיליון ש"ח למשרד בתקופת התוכית 125

מתוך תקציב זה יקצו משרד החדשות, המדע והטכולוגיה   .ג

ליון ש"ח, והמשרד ימ 2ומשרד האוצר כל אחד סך של 

לצורך  מיליון ש''ח וספים 2לשיתוף פעולה אזורי יקצה 
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וקידום הפעילות החיוכית ביית ושיגור לויין "רמדאן" 

 .רביתהע בחברה החלל םבתחו הלווית

לרבות ביצוע מחקרי הערכה, לצורך יהול עבודת צוות תעסוקה,  . 10

מיליון  2פרסום, כסים יקצה המשרד לשוויון חברתי סך של 

  ש"ח בתקופת התוכית. 

בושא מבי הייטק,  3780לצורך יישום החלטת הממשלה   . 11

2023משרד האוצר יקצה למשרד לשוויון חברתי במהלך שת 

  מיליון ש"ח. 10סך של 

כלל התקציבים יוקצו בפריסה שווה על פי השים אלא אם  . 12

  אמר אחרת.

התקציבים שיוקצו על ידי משרד החיוך לצורך יישום פרק זה  . 13

וך. הם כמפורט בפרק החי 

מתקציב הפרסום של רשות  25%רשות המסים תמשיך בהפיית  . 14

המסים לעיין מעק הכסה (מס הכסה שלילי) לחברה הערבית 

  .בקרב החברה הערבית תוכיתלטובת הגדלת היצול של ה

ם כי בכל יהממשלה מחה את משרדי הממשלה הרלווטי . 15

חלוקת מלגות לסטודטים, יועקו מלגות קיום ייעודיות 

(על פי  הערביתלסטודטים מעוטי יכולת מקרב החברה 

). לצורך כך, הממשלה רושמת את הודעת שייקבעוהקריטריוים 

לפחות מתקציבי  25%המשרד לשוויון חברתי כי יפעל להקצות 

המלגות שמחולקות לסטודטים על ידי רשות הצעירים או האגף 

 לאזרחים ותיקים לחברה הערבית.

ואגף התקציבים במשרד האוצר יסכמו עם כל הרשות לפיתוח כלכלי   .טז

יום את פירוט המעים הדרשים  90אחד ממשרדי הממשלה בתוך 

שימומו ממקורות התוכית וההקצאה התקציבית לכל אחד 

מהמעים, מדדי התוצאה והתפוקה השתיים עבור כל אחד מהצעדים 

שהוחלט עליהם וההתאמות הדרשות בכל אחד מהמעים כפי שקבע 

סגרת דוחות הצוותים הבין משרדיים ה"ל ותדווח על כך לצוות במ

תוכית העבודה בתחום התעסוקה והצעירים").  -התעסוקה (להלן 

יובהר כי תוכית העבודה תוכל לכלול שיויים ביחס לצעדים 

משרדיים ככל שרכיביה יהיו -המפורטים בהמלצות הצוותים הבין

  בהלימה למטרות וליעדי התוצאה כאמור.

  עסקים בחברה הערבית  פיתוח . 10



  
      

  מזכירות הממשלה

 

  

30  /109 

משרד הכלכלהם ביאת הסוכות לעסקים קטים וביוי להחות  .א

והתעשייה להמשיך את פעילות הסוכות לעסקים קטים וביויים 

17% התוכיתאחת משות  בכל ולהקצותהערבית  מהחברה

ח"מיליון ש 11-כהמוקצה יעמוד על  הסך"ף (מעו סיפי מתקציבי

בשה) המופעלים על ידי הסוכות לעסקים קטים וביויים ביישובי 

 התוכית. 

ם לתת מעה לאתגרים ילהחות את הסוכות לעסקים קטים וביוי  .ב

הייחודים של העסקים מהחברה הערבית וזאת באמצעות פיתוח 

מסלולי ייעוץ ייחודים, מעקים ותמריצים מבוססי הצלחה שיקדמו 

הקטים והביויים בחברה הערבית. מסלולי  את יכולות העסקים

הייעוץ, המעקים והתמריצים יקודמו בתיאום ובהסכמת אגף 

התקציבים והרשות לפיתוח כלכלי. לצורך קידום פעילות זו יקצה 

מיליון  11משרד האוצר לסוכות לעסקים קטים וביויים סך של 

תקציב זה ח בתקופת התוכית). "מיליון ש 55 הכולח בשה (סך "ש

 לא יהווה תקציב תוספתי לתגבור פעילות הבסיס של סיפי המעוף. 

או מי מטעמו לעמוד בראש צוות משה שבו  החשב הכללילהחות את   .ג

חברים הסוכות לעסקים קטים, הרשות לפיתוח כלכלי, רשות 

החברות הממשלתיות, משרד המשפטים, ציבות שוויון הזדמויות 

  ימים: 150ך בעבודה במטרה לבחון תו

החסמים העומדים בפי עסקים מהחברה הערבית לגשת למכרזי  .1

ממשלתיות חברות שלוכן למכרזי רכש  לתייםרכש ממש

 ולהמליץ על צמצומם. ותאגידים ציבוריים

להציע אסטרטגיה של העלאת המודעות והגישות של עסקים  .2

של רכש למכרזי וכןמהחברה הערבית למכרזי הרכש הממשלתי 

 ולאופן יישומה. ותאגידים ציבוריים ממשלתיות חברות

לקבוע יעדים מדידים להגברת ההשתתפות של העסקים  .3

 הממשלתי. רכשמכרזי הבמהחברה הערבית 

שרה באמצעות יועצים ומומחים להמליץ על כלי ליווי, סיוע והכ .4

 הערבית להשגת היעדים שקבעו. מהחברהו את העסקים שילו

ייה לפעול להמשך פעילות קרן והתעש משרד הכלכלהלהחות את   .ד

האשראי לעסקים זעירים בחברה הערבית, השמה דגש על מתן 

אשראי לעסקים בבעלות שים ערביות לצורך שדרוגם ופיתוחם. 

ח "מיליון ש 15 הכולח מדי שה ובסך "מיליון ש 3-הקרן תורחב ב

משרד הכלכלהבתקופת התוכית. לצורך כך, משרד האוצר יקצה ל
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משרד הכלכלהח מדי שה ו"מיליון ש 1.5של  והתעשייה סך

מיליוי ש"ח מדי שה ממקורותיו. מהל  1.5והתעשייה יקצה סך של 

הרשות לפיתוח כלכלי או מי מטעמו יהיה חבר בוועדת ההיגוי לקרן 

 האשראי.

פעילות  תוכיתוהתעשייה לקדם בשות ה משרד הכלכלהלהחות את   .ה

במטרה  הכוללאומיים ו-הבין עסקים מהחברה הערבית בשווקים

להגדיל את היקף הייצוא של העסקים בחברה הערבית. הפעילות 

עידוד השיווק לחו''ל  תוכיותבמעקים ב תיעדוףתכלול בין היתר 

והתעשייה. לצורך  משרד הכלכלהאשר מוהלים במיהל סחר חוץ ב

משרד ח מדי שה ל"מיליון ש 6כך, משרד האוצר יקצה סך של 

והתעשייה יקצה ממקורותיו סך  משרד הכלכלהתעשייה ווה הכלכלה

מילוי ש"ח מדי שה. מהל הרשות לפיתוח כלכלי או מי מטעמו  5של 

 יהיה חבר בוועדת ההיגוי למסלולים שיקודמו.

כלה והתעשייה והשרה לשוויון חברתי ימו ועדה מייעצת הכלשרת   .ו

ם מקרב בעלי עסקים מהחברה הערבית שתפקידה לייעץ למשרדי

ביישום התוכית לקידום העסקים בחברה הערבית ובתוכיות 

 ממשלתיות עתידיות הוגעות למגזר העסקי בחברה הערבית. 

 חיזוק התעשייה והעלאת פיריון העסקים . 11

הרשותוהתעשייה ומהל  משרד הכלכלהלרשום את הודעת מכ"ל   .א

כלה כי לשם הטמעת חדשות הכללהשקעות ולפיתוח התעשייה ו

וטכולוגית, הגדלת הפריון ועידוד הצמיחה בחברה הערבית עסקית 

משרד כלה בהכלבאמצעות רשות ההשקעות ולפיתוח התעשייה ו

והתעשייה אשר יביאו להגדלת הפריון, יוקצה תקציב  הכלכלה

ם ברשות להשקעות יבמסלולים קיימים או במסלולים ייעודי

כמו בין העקרוות של המסלולים יסו כלה.הכלולפיתוח התעשייה ו

רשות ההשקעות והרשות לפיתוח כלכלי ואגף התקציבים במשרד 

ימים מקבלת החלטה זו ויחלו לפעול החל משת  90תוך בהאוצר 

. הסיכום יכלול מדדי תוצאה ומדדי תפוקה ברורים. לצורך 2022

יישום סעיף זה, רשות ההשקעות תקצה במהלך תקופת התוכית 

תקציבה ומשרד האוצר יקצה ח מדי שה מ"מיליון ש 10סכום של 

ח לרשות ההשקעות מדי שה (סך היקף "מיליון ש 10סכום וסף של 

 ח בשות התוכית). "מיליון ש 100המסלולים יעמוד על 

והתעשייה הגדרת התאים הייחודים  משרד הכלכלהסעיפי  לטובת  .ב

משרד לרבות הגדרת "עסק מהחברה הערבית", יקבעו על ידי יחידות 

שייה לפי העיין, בהיוועצות עם הרשות לפיתוח כלכלי, והתע הכלכלה

לצד ההתאמות הדרשות לכל הוראת מכ"ל או כלי סיוע, תוך שימת 
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לב להיבטים שוים לפי העיין, למשל, שיעור עובדים, בעלות, מיקום 

 גיאוגרפי וכו'. 

 אזורי תעשייה  . 12

והתעשייה לפעול לתכון, פיתוח,  משרד הכלכלהאת  להחות  .א

כמשמען מפורטות תוכיותתכות, י, הכת סקרי השדרוגהרחבה, 

") התכון"חוק  (להלן: 1965–"ההתשכ בייהבחוק התכון וה

אסטרטגיות, שיווק וקידום של אזורי תעשייה ואזורי  תוכיותו

תעשייה  ואזורי תוכיתהמלאכה (להלן: 'אזורי תעשייה') ביישובי 

חלוקת אליהם ביחס אשראחרות,  מקומיות רשויות עם משותפים

על כל שטח אזור התעשייה משותף, הקיים או שיתקיים,  הכסות

אזורי –(להלן  תוכיתהלרשויות  33%בהיקף של לכל הפחות  היא

ובלבד שתקציב שיועמד לפי סעיף זה ישמש רק תעשייה משותפים) 

תוכיותם וצורכיוי , בהתאם למיפזאת. תוכיתאת רשויות ה

עבודה תוכיתל ובהתאםובהליכי תכון סטטוטוריות מאושרות 

לפיתוח הרשות עם בשיתוף, תעשייה אזורי במיהל תגובש אשר

בכפוף  הכולותוכית עבודה בתחום אזורי תעשייה)  –(להלן  כלכלי

 :המפורטים לעקרוות בהתאםלהוראות כל דין ו

התוכית תכלול פיתוח ו/או טיפול כאמור ברישא של לכל  .1

דומים באזורי התעשייה ביישובי התוכית  700הפחות 

העבודה תכלול רשימה של  תוכיתבמסגרת תקופת התוכית. 

כל אזורי התעשייה המאושרים סטטוטורית ובתהליכי תכון 

 המוכרים למיהל אזורי תעשייה.

לים, הוראות המכ"ל אופן התקצוב ייעשה בהתאם לה .2

שיבטיחו העבודה של מיהל אזורי תעשיה  תוכיותהמתוקות ו

  . העבודה תוכיתשב התעשייה אזורי תוחהשגת היעדים ופי

םבקריטריוי ,בין היתר ,בחןיבחירת אזורי התעשייה ת .3

, סטטוס הבעלות על הקרקע, התייחסות הבאים: סטטוס תב"ע

לרמת ההסכמות עם בעלי קרקע פרטית, היקף תביעות בעלות 

במקרים בהם וכן ישימות הפיתוח בהתאם לקריטריוים אלו. 

בקיום חוקי עזר יותה הפיתוח יעשה על קרקע פרטית, יהפיתוח 

טים ברשות המקומית המאפשרים גביית היטלים לפיתוח וורל

הפיתוח יותה בגיבוש מתווה מוסכם קע פרטית. העשה על קר

והתעשייה, משרד האוצר, הרשות לפיתוח  משרד הכלכלהבין 

 כלכלי ותוך התייעצות עם משרד הפים. 
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תוכיותוהתעשייה לפעול לקידום  משרד הכלכלהלהחות את  .4

מתאר כולליות.  תוכיותמפורטות לאזורי תעשייה בהתאם ל

אם בקרקעות מדיה באזורים אלה, יתושיוי ייעוד ו/או שיווק 

 עם הרשות לפיתוח כלכלי ורמ"י (רשות מקרקעי ישראל).

לבחון במקרים המתאימים ובהסכמה עם אגף התקציבים  .5

הקמה, סיוע, חיזוק ותקצוב מיהלות אזוריות אזורי תעשייה 

100-משותפים וגם של אזורי תעשייה משמעותיים הגדולים מ

זאת בהתאם להלים והוראות מכ"ל ו תוכיתה ביישובי דום

יה. עיתוי תקצוב המיהלות יאשר יגובשו במיהל אזורי תעש

ובלבד שתקציב עשה בהלימה לשלב השיווק ומימוש האזור יי

 .תוכיתשיועמד לפי סעיף זה ישמש רק את רשויות ה

אזורי תעשייה לפעול לעדכון הוראות  להחות את מיהל .6

המכ"ל הוגעות למעקי השתתפות בהוצאות פיתוח כך 

שתכלול תעדוף לעסקים מהחברה הערבית בהתאם להגדרתם 

(ב) לעיל וזאת במסגרת התקציב שיוקצה לכך במסגרת 11 בסעיף

החלטה זו. יודגש כי המעק ייתן רק באזורים בהם מיהל 

המפתח והמשווק ובהתאם להוראות  אזורי תעשיה הוא הגורם

 המכ"ל המותאמות והרלווטיות. 

, להחות את מהל אזורי תעשייה )1('א סעיף ביעדי העמידה לצורך  .ב

35-מיפחת  אוהתעשייה להקצות מתקציבו סך של משרד הכלכלהב

(סך של  בשה לפיתוח אזורי תעשייה ביישובי התוכית ח"מיליון ש

וכית). בוסף, משרד האוצר יקצה מדי הת תקופתב ח"מיליון ש 175

למהל אזורי  בשה ח"ש מיליון 60סך של  תוכיתבשות השה 

 תעשייה. 

יוקם צוות משה להסרת חסמים בראשות מהל אזורי תעשייה,   .ג

הרשות לפיתוח כלכלי ובשיתוף משרד הפים, מהל התכון, רשות 

העבודה  מקרקעי ישראל, אשר תפקידו לעקוב אחר יישום תוכית

לתחום אזורי תעשייה. הצוות ימליץ על הצעדים הדרשים על מת 

וכן יבחן את התקדמות ויישום הביצוע.  תוכיתלעמוד ביעדי ה

הצוות יעסוק בין היתר בהסרת חסמים מול רשויות מקומיות, גופי 

תשתית וגופים רגולטורים המעכבים את פיתוח אזורי התעשייה 

 ובחסמים בקרקע פרטית.

מיהל אזורי תעשייה רשאי לקבל החלטות בושא הסטת תקציבים   .ד

בין אזורי תעשייה בהסכמת אגף תקציבים באוצר, והרשות לפיתוח 

הלי היחידה. וכלכלי ובהתאם ל 
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צוות בראשות מהל מיהל אזורי תעשייה, מהל הרשות לפיתוח   .ה

את  2024כלכלי ואגף תקציבים יבחן בסוף המחצית הראשוה לשת 

יצול התקציבים התוספתיים. ככל שהצוות השתכע כי אין  רמת

אפשרות ליצול התקציבים שהושקעו ימליץ לוועדה המתמדת 

תוכיתהתוספתיים בהתאם לפוטציאל  להסיט חלק מהסכומים

 העבודה של מיהל אזורי תעשייה.

 דיור ושיכון  . 13

תוכיתיחידות דיור בקרקע מדיה ביישובי ה 5,000לשם ביצוע שיווק של 

1,000-(במתווה העולה ב 2026יחידות דיור בשת  9,000עד  2022בשת 

שיווקים בכל שה), ולשם שיפור התשתיות ופתרוות הדיור ביישובי 

רשות , מהל התכון,והשיכון הביוי משרדאת  להחותהתוכית, 

כל  לביצוע פעולל כלכלי לפיתוחעם הרשות  בהתייעצות ,מקרקעי ישראל

 :2026 שת תוםאלה עד 

   תכון

מהל התכון יפעל להשלמת התכון המתארי ביישובי התוכית,   .א

. לצורך כך, משרד האוצר יקצה המתאריבהם דרש עדכון התכון ש

 ח בתקופת התוכית."מיליון ש 10סך של 

דיור יחידות 25,000לשם קידום תכון סטטוטורי מפורט של לפחות   .ב

מהל  ,מרובת בעלים או קרקע מעורבת מרובת בעלים פרטית בקרקע

ואישור , וחלוקה איחוד לרבותתכון יקדם תכון חדש ותכון מסדיר 

רישום, תוך מתן עדיפות למתחמי מגורים שבהם  צורכיל תוכיות

יחידות דיור לדום. לשם ביצוע האמור, משרד  6הצפיפות עולה על 

 ח. "מיליון ש 50האוצר יקצה למהל התכון סך של 

בקרקע דיור יחידות 60,000לשם תכון סטטוטורי מפורט של לפחות   .ג

, בעלים מרובת פרטית קרקע או מרובת בעלים מעורבתקרקע , מדיה

משרד הביוי יקדם תכון חדש ותכון מסדיר, לרבות איחוד וחלוקה 

רישום, תוך מתן עדיפות למתחמי מגורים שבהם  צורכיל תוכיותו

יחידות דיור לדום. לשם ביצוע האמור, משרד  6הצפיפות עולה על 

, בוסףח. "מיליון ש 100האוצר יקצה למשרד הביוי והשיכון סך של 

ישראל תפעל לקידום תכון כאמור בקרקעות אלו  רשות מקרקעי

 מתקציבה. ח"ש מיליון 50ולצורך כך תקצה 

למתחמי תוכיותקידום  לרבותלהתחדשות עירוית  תוכיותתכון   .ד

בהתאם למכפיל מיימלי שייקבע על ידי צוות  התחדשות עירוית
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להתחדשות  לשם ביצוע האמור, משרד האוצר יקצה לרשות. היישום

 ש"ח. מיליון 55 שלסך  עירוית

להחות את מכ"ל משרד הביוי והשיכון ומכ"ל רשות מקרקעי   .ה

לקדמם  יישובי התוכית,בתוך  ישראל לפעול לאיתור מתחמים

ימים ממועד  90במוסדות התכון, ולהציגם לצוות היישום בתוך 

 קבלת החלטה זו.

סגירה של ) לקדם מפ"י -מהל מרכז מיפוי ישראל (להלן  את להחות  .ו

קיימות ומאושרות באמצעות הכה, הגשה  תוכיותפערי רישום ב

והסדרי קרקעות  רישום צורכיל תוכיות 400 -ואישור של כ

האוצר יקצה  משרד לשם ביצוע האמור, .במתחמים ביישובי התוכית

   ח."שמיליון  12 של סך"י למפ

  פיתוח

עדיפות באזוריד עלויות הפיתוח ביישובי התוכית וסבסלהעמיק את   .ז

, 25.11.2018מיום  4302 ת הממשלה מס'(כהגדרתם בהחלט לאומית

רשות  ידי ל, בקרקע המוהלת עאו בכל החלטה שתבוא במקומה)

קרקע שבפיתוח כךרוויה בקרקעות מדיה,  בייהלמקרקעי ישראל 

עמודיהוסף , גובה הסבסוד לדום יחידות דיור 6 מעל של בצפיפות

בכל מקרה, גובה  .)60% הכול(ובסך  הפיתוח מעלויות 10%על 

ח. הוראות "ש 120,000הסבסוד ליחידת דיור לא יעלה על סך של 

לקובץ  4.7סעיף זה לא יחולו על יחידות דיור שישווקו במסגרת פרק 

החלטות מועצת מקרקעי ישראל. לשם ביצוע האמור, משרד האוצר

החלטת  לפי, ישראל מקרקעי לרשות אויקצה למשרד הביוי והשיכון 

מכ"ל משרד הביוי והשיכון ומהל רשות מקרקעי ישראל סך של 

 מיליון ש"ח. 200

ביצוע פיתוח ושיקום תשתיות בשכוות ותיקות, לרבות יקוז מי גשם   .ח

והסרת  בטיחות ומפגעי תקשורת, חשמל תשתיותלמיעת הצפות, 

לב בשים צוות היישוםלכללים שיקבע  בהתאםן וביצוע, חסמי תכו

התמיכה להיקף, האמורות מהתשתיות שהית האוכלוסייה לגודל

התקציבית  התמיכה שיעורחדשות,  דיור יחידות שיווק בפעולות

התשתיות הקיימות במרקם  ומצב הפרויקטהדרש מתוך עלות 

  .תיקוהו

במרקם הוותיק ובשכוות חדשות בהתאם  תקצוב מוסדות ציבור  .ט

לכללים שיקבע צוות היישום בשים לב לגודל האוכלוסייה שהית 

מהמוסדות האמורים, להיקף התמיכה באיכלוס יחידות דיור 

יקט ה התקציבית הדרש מתוך עלות הפרוחדשות, שיעור התמיכ
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ומצב מוסדות הציבור הקיימים במרקם הוותיק וסך עלות מוסד 

לים הכוללעיין תקצוב מוסדות ציבור בשכוות חדשות  .הציבור

  .ישראל מקרקעי רשות עם בתיאוםקבעו יי

, משרד האוצר יקצה למשרד )ט(-ו )ח(לשם ביצוע האמור בסעיפים   .י

או לרשות מקרקעי ישראל, לפי החלטה של מכ"ל  הביוי והשיכון 

685סך של  משרד הביוי והשיכון ומהל רשות מקרקעי ישראל 

 . בשות התוכית מיליון ש"ח

פיתוח שצ"פים במרקם הוותיק ובשכוות חדשות, בקרקע פרטית   .יא

, קטהפרויהתקציבית הדרש מתוך עלות  התמיכה שיעורל בשים לב

שצ"פים הוכמות  מצב מספר התושבים שעשויים ליהות מהשצ"פ,

 אותו אזור וסך עלות הפרויקט.ב יםהקיימ

ווקיוש בייהקידום ל ואזוריים משמעותיים תשתיות חסמי הסרת   .יב

הביוי משרד ידי על קבעויוי מופויכפי ש חדשות, דיור יחידות

במשרד האוצר  התקציבים ואגף ישראל מקרקעי רשות, והשיכון

לגודל לב בשיםוידווחו לצוות היישום. מיפוי כאמור יבוצע 

התמיכה להיקף, האמורות מהתשתיות שמושפעת האוכלוסייה

התקציבית  התמיכה שיעורחדשות,  דיור יחידות שיווק בפעולות

ובסעיף. לשם ביצוע האמור בסעיף זה קטהפרויהדרש מתוך עלות 

מקרקעי לרשות או , משרד האוצר יקצה למשרד הביוי והשיכון)יא(

מיליון ש"ח. משרד הביוי והשיכון  275סך של  ,העיין לפי, ישראל

מיליון ש"ח וספים באופן   396ורשות מקרקעי ישראל יקצו סך של 

 שיסוכם מול אגף התקציבים. 

יחידות דיור  12,500תכון מפורט לביצוע תשתיות ציבוריות של עד   .יג

קבעו ישי םמאושרות בקרקע פרטית בהתאם לקריטריוי תוכיותב

 יישום.על ידי צוות ה

מרובת  פרטית בקרקע תשתיתייםעלויות פיתוח לפרויקטים  סבסוד  .יד

בעלים, לרבות מעקי ראש שטח בפרויקטים מעורבים (קרקע מדיה 

"ח ש 40,000יחידות דיור, לפי עלות של עד  15,000כ  עבורופרטית), 

הרלווטית לאותו פרויקט,  בתוכית בממוצע דיור יחידתעבור כל 

. על אף האמור, צוות פרויקטאותו  עלותמ 60%לא יעלה על  ואשר

היישום יהיה רשאי לקבוע כי רף הסבסוד בפרויקטים מסוימים 

. סבסוד 75%ובלבד שלא יעלה על  60%-יעמוד על שיעור גבוה מ

קטים ברשויות שבתחומן קייםאמור ייתן תוך מתן עדיפות לפרויכ

ק עזר חוק עזר לגביית היטלי פיתוח או התחייבות להתקת חו

כאמור, ולעיין סבסוד פיתוח בקרקע פרטית הצגת אישור מימוי של 

הרשות המקומית האמורה ליתרת עלות הפרויקט, בין היתר, 
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כללים יקבע היישום צוות. באמצעות טילת הלוואה מתאגיד בקאי

  :הבאים לשיקולים בהתאם, הסבסוד להקצאת

 .מתן עדיפות לקרקע מעורבת מדיה פרטי .1

 .הפרויקט וצפי הוצאת היתרי בייהזמיות  .2

 .קטים בצפיפות דיור גבוההמתן עדיפות לפרוי .3

משרד האוצר יקצה למשרד  )יד(-ו )יג(לשם ביצוע האמור בסעיפים   .טו

הביוי והשיכון או רשות מקרקעי ישראל לפי החלטת מכ"ל משרד 

מיליון ש"ח.  600הביוי והשיכון ומהל רשות מקרקעי ישראל סך של 

לאישור מועצת  הביאאת יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ל להחות  .טז

לפחות גג  הסכמי 5מקרקעי ישראל הצעת החלטה לחתימה על 

קבעו על ידי מועצת יבהתאם לקריטריוים שיהמיעוטים  ביישובי

מקרקעי ישראל. כמו כן, להחות את יו"ר המועצה להביא בפי 

מועצת מקרקעי ישראל תיקון להחלטת הסכמי הגג המאפשרת 

יחידות דיור  3,500חתימת הסכמי גג בחברה הערבית בהיקף של 

 ומעלה. 

בחון הגדלה של שיעור בי מועצת מקרקעי ישראל ללהחות את יו"ר   .יז

מסך הזכויות המוקצות לציבור (תוך  75%-רוויה ל הבייהמקום ב

מתן אפשרות להגדיל שיעור זה על ידי ההלת הרשות) ביישובי 

תושבים, לכלל הארץ. 30,000מיעוטים שאוכלוסייתם מוה עד 

. לסוגיה הוגעים המשפטיים להיבטים לב בשיםעשה ית הבחיה

, להביא את ההחלטה הצורך ובמידת תוצאותיה לפי, הבחיה לאחר

 לאישור מועצת מקרקעי ישראל. 

 ארוכת טווח  שכירות

בייתפיתוח תשתיות ו בגין תוכיתליישובי ה ותמריצים מעקים מתן  .יח

דירה  פרויקטמסגרת ב תוכיתיישובי הב טווח ארוכתדיור לשכירות 

, בכפוף להסכם המסגרת של החברה ולקריטריוים שייקבעו להשכיר

על ידי צוות היישום. לשם ביצוע האמור, משרד האוצר יקצה למשרד 

 . מיליון ש"ח 60הביוי והשיכון סך של 

 סיוע בשכר דירה

הגשת הזכאות לסיוע בשכר דירההשיכון יפעל להביוי ומשרד   .יט

בחברה הערבית דרך העלאת מודעות ופתיחת מרכזים להגשת בקשות 
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. לצורך כך, משרד האוצר יקצה זכויות למיצוי התוכית ביישובי

 ליון ש"ח בתקופת התוכית. ימ 5השיכון הביוי ולמשרד 

 פתוחים לשטחים הקרן

מהל רשות מקרקעי ישראל, לפיה יביא בפי ההלת  הודעתלאמץ את   .כ

מכספי הקרן  30%הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים הצעה לפיה 

המיועדים לרשויות מקומיות יוקצו, בהתאם לחוק רשות מקרקעי 

ישראל, ליישובי מיעוטים בכל שה עד ששיעור הוצאות הקרן ביישובי 

ת מהקמתה יהיו מסך הוצאות הקרן לרשויות מקומיו המיעוטים

שווים לכל הפחות לשיעורם באוכלוסייה בכפוף לכך שיוגשו בקשות 

מתאימות. לאחר מכן יוקצו לפחות כשיעור המתגוררים ביישובי 

. ההלת הקרן תוכיתמכספי הקרן בכל שה ליישובי ה המיעוטים

.תבחן ביצוע התאמות וצעדים לסיוע ומימוש יצול האמור בסעיף זה

  כללי  

עם חברות מהלות ויועצים מויציפליים, הדסיים  להתקשר  .כא

ותכויים לשם ביצוע החלטה זו. לשם ביצוע האמור, משרד האוצר 

 מיליון ש"ח.  20 יקצה למשרד הביוי והשיכון סך של

לבצע בקרה הדסית ותקציבית, על ידי משרד הביוי והשיכון   .כב

האוצר יקצה ובהתקשרות עם גורמי חוץ. לשם ביצוע האמור, משרד 

 מיליון ש"ח. 20למשרד הביוי והשיכון סך של 

לבצע מיתוג, פרסום והגשת מידע. לשם ביצוע האמור, משרד האוצר   .כג

 מיליון ש"ח. 15יקצה למשרד הביוי והשיכון סך של 

, יפעל משרד הביוי והשיכון לשלב במסגרת ההחלטה יישום לצורך  .כד

שיש להם מהחברה הערבית או מתכים צוותי התכון מתכים 

 כרות עם החברה הערבית.יה

התכון  למיהלתכון, משרד האוצר יקצה  להליכי וליווי ייעוץ לצורך  .כה

 מיליון ש"ח. 10סך של 

פרסוםהקצאת תקציב לפי פרק זה תיעשה, ככל היתן, באמצעות   .כו

קולות קוראים לגורמים הרלווטים בכל ושא, ובשים לב לעלויות כל

  ם בפועל. צורכיאחד מהפרויקטים וה

 הבטחת יישום

 :הגברת זמיות קרקעות המדיה
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  להחות את רשות מקרקעי ישראל לבצע את כל אלה:

ותבחן  תוכיתה יישוביולה בלב  בייהביצוע פיילוט לאיתור קרקעות   .כז

מעורב  שימושבאת התכותם לשמש כקרקעות בייעוד ציבורי או 

. ביצוע הפיילוט ייעשה תוך ערך המקרקעין , באופן שישמור עלציבורי

ותוך שילוב בייהם אחרים לרבות עתודות קרקע לצורכיאיזון עם 

הרשות המקומית בתכון קרקעות אלה בייעוד משולב  ככל היתן של

 ציבורי. 

בבעלות  תוכיתביישובי ה כלים ליהול אפקטיבי של קרקעות יצירת  .כח

 משותפת עם פרטיים, לרבות הצורך בתיקוי חקיקה.

ביצוע פיילוט לבחית האפשרות לחילופי קרקע על פי דין, בין   .כט

שבשוליתקפה  תוכיתול רשות מקרקעי ישראל בביהמגרשים 

תקפה בבעלות פרטית מוסדרת  תוכיתהיישוב לבין מגרשים על פי 

בלב היישוב בייעוד שאיו ציבורי. ביצוע הפיילוט ייעשה תוך איזון 

, ותוך שילוב הרשות בייהם אחרים לרבות עתודות קרקע לצורכיעם 

ותוך שמירה  המקומית בתכון קרקעות אלה בייעוד משולב ציבורי

כויות ל מבלי לגרוע מסמועל הלימה בערך הקרקעות המוחלפות, והכ

 .השרים לפי כל דין

  צוות יישום ובקרה

ומהללהקים צוות יישום בראשות מכ"ל משרד הביוי והשיכון   .ל

הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים שעם חבריו יימו: 

הל רשות מקרקעי ישראל או  כ"ליתמציגה, מ ון אוהל התכמ

היועצת , הממוה על התקציבים במשרד האוצר או ציגו, ציגו

המשפטית למשרד הביוי והשיכון או ציגה, חשב משרד הביוי 

וציג ציבור מהחברה הערבית, אשר ימוה על ידי  והשיכון או ציגו

מכ"ל משרד הביוי והשיכון בהתייעצות עם יו"ר ועד ראשי הרשויות 

כפי שמפורט בסעיף ), אשר תפקידיו, בין היתר, צוות יישום -(להלן 

 , לרבות:הההחלט יהול

 קביעת קריטריוים לביצוע החלטה זו. .1

 ביצוע פעולות ליישום החלטה זו.  .2

קביעת יעדים וספים ליישום ההחלטה ומדדים לבחית יישומה.  .3

תוכית עבודה מפורטת שתית ורב שתית לכלל רכיבי פרק אישור  .4

  .זה
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 ביצוע בקרה על יישום החלטה זו.  .5

מית בהליכי התכון לפעול לשיתוף ולמעורבות הרשות המקו .6

 והבייה ביישוב, בכפוף לכל דין.

קבלת החלטות ביחד עם ציגים רלווטים ממשרדי ממשלה  .7

אחרים לשם הסרת חסמי תשתיות משמעותיים ואזוריים לקידום 

 בייה ושיווק יחידות דיור. 

ם שיתגלו צורכיהסטת תקציבים מסעיף אחד למשהו, בהתאם ל .8

 במהלך ביצוע ההחלטה. 

  עבודת צוות היישום יהיו כדלקמן:דרי ס  .לא

מעת לעת ציגי משרדים ממשלתיים או גורמים  ןראש הצוות יזמ .1

מקצועיים אשר וכחותם דרשת ליישום ההחלטה, בהתאם 

 לשיקול דעתו. 

 החלטות צוות היישום יפורסמו לציבור.  .2

יתקיים, מעת לעת, שיח משותף ("שולחן עגול") עם ציגי החברה  .3

 .הערבית

מכ"ל משרד הביוי והשיכון לפעול לתיקון הסכם את להחות   .לב

בתיאום  "חברה לפיתוח עירוי בע"מ -ערים "ההתקשרות עם חברת 

, כך שתחום פעילותה יורחב גם לעיין או ציגו החשב הכלליעם 

  הקמת מוסדות ציבור וביצוע פעולות במרקם הוותיק.

  בתכון חסמים הסרת

 כופר הפרשה: – ציבור רכיולצקרן   .לג

התכון חוק -לן(לה 1965-, תשכ"הבייהאת חוק התכון וה לתקן

-"טתשס        ), וחלוקה(איחוד  והבייה התכון תקות ואת), והבייה

  :אלה עקרוות לפי, 2009

תוכית איחוד וחלוקה ביישובי החברה  המאשרכון תמוסד  .1

התכון  לחוק 1ישוב מיעוטים לפי סעיף יהערבית (כהגדרת 

רכי ויבחן במהלך הליכי התכון את אחוז ההפרשה לצ ,)בייהוה

כל. , שיהיה אחוז הפרשה אחידהמוחת לפיו תוכיתבציבור 

ההפרשה אחוז את יפריש תוכיתב הכללים הזכויות מבעלי אחד

 .להלן למפורט בהתאם לווהכ, הקבוע
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בהפרשת קרקע מכל  ,ככל היתן, רכי ציבור תילקחולצ ההפרשה .2

 . תוכיתולים בהכלאחד מבעלי הזכויות 

רכיולצ ההפרשה את לבצע יתן לא שבהם, מיוחדים במקרים .3

, מסוים זכויות מבעל קרקע הפרשת ידי על שקבע בשיעור ציבור

כופר שטחי  - (להלן כספי"כופר"  תשלום ידי על החסר יושלם

ציבור), בסכום שווה ערך לשווי המקרקעין שיש להפרישם לפי 

השיעור שקבע. קודת השוויון היא שיעור ההפרשה שקבע מוסד 

התכון, ולא תופרש קרקע בהיקף גבוה יותר מהשיעור שקבע 

בלתי  בייהמבעלי מגרשים פויים, אשר אין במגרש שלהם 

 חוקית.

להיות  צריךשהיה  החסרי הקרקע ערוך שומה ביחס לשווי שמאי .4

כופרציבור, בהתאם לשיעור שקבע, ויקבע את  צורכימופרש ל

בשיעור קרקע הפריש שלא מי לשלם שדרשהציבור  שטחי

 .שקבע

' וד' ג סעיף לפי שקבעה כפי ההפרשה שווי את לשלם המפר על .5

צורכיכופר הפרשה) לוועדה המקומית לטובת קרן ל -(להלן  לעיל

. תוכיתהציבור באותה  צורכילמימוש  דועוציבור, שכספיה יי

ידי הוועדה המקומית בדומה לאופן בו מוהלים -הקרן תוהל על

 כספי היטל ההשבחה ובחשבון פרד. 

-כ    שקבעה לו שומה לכופר הפרשה ייקבע זמן מוגבל של  למפר .6

ימים לשלם את כופר ההפרשה. בדומה לתשלום היטל  30

- . על השומהבייההיתר  תי תשלום הכופר ימע קבלהשבחה, א

בחיתה ודרכי הערעור עליה יחולו ההוראות החלות על תשלום 

 היטל השבחה בשיויים המחויבים. 

מחמירות ביחס למפר שלא שילם כופר הפרשה,  הוראות קבעויי .7

לפי השומה לא ישולם במועד  הקבועל שהתשלום וככ -ובכלל זה 

ה) ישייקבע, יראו בו כחוב מס שלא שולם ופקודת המיסים (גבי

גבייה להבטחת וספות דרכים ייבחו כןתחול על תשלום זה. 

 . היעיל

ייקבע כי במקרים חריגים בלבד, בהם בשל מיעה להפריש  בוסף .8

בייהאת השיעור שקבע במספר משמעותי של מגרשים בשל 

קית שבוצעה בהם, וצר חסר משמעותי בהיקף השטחים בלתי חו

ההכרחיים לצורכי ציבור, שיש הכרח להשלימו באמצעות הפרשה 

פויים, יהיה הכרח הלי המגרשים עבשיעור גבוה יותר מב

בתשלומי איזון, וקודת הייחוס תהיה השיעור שקבע מוסד 
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התכון. הוועדה המקומית תהיה רשאית לספק את מימון 

הדרש לתשלומי האיזון החריגים כאמור מכספי כופר  הבייים

 ההפרשה. 

ייקבעו כללים ברורים המבטיחים כי האמור לא יביא לעידוד  .9

בייה בלתי חוקית, בין אם בציון מועד קובע או כל חלופה אחרת 

 אשר יש בה לקיים את האמור.

תוצאות אחר לעקוב מת על, שעה כהוראת יוסח החקיקה תיקון . 10

 .פועלב החקיקה

תוכיתותמרוץ רישום זכויות הבעלים בפועל ביישובי ה האצה  .לד

 בלשכת רישום המקרקעין: 

החשיבות הרבה שמוצאת הממשלה בקידום רישום זכויות  וכח

על מת שהמרשם ישקף  וזאת ,תייםיהמקרקעין על שם בעליהם האמ

מת ועל בטוחות בקבלת להקל מת על, האמיתיאת המצב הקייי 

   :שכלול של שוק הדל"ן בחברה הערבית לאפשר

ישובים שבהם יקידום מהלכי רישום זכויות מרוכזים ב לצורך .1

עשות ומתוכות להיעשות תוכיות איחוד וחלוקה בטווח הזמן 

לקבוע באמצעות החיות של מוסדות התכון או בדרך  -הקרוב 

מוקדמות הודעות תשלחהמקומית  הרשותאחרת לפי כל דין, כי 

של מהיר רישום לבצע להם ותקרא והתושבים היעד לאוכלוסיית

הליכי  במסגרת, במקביל. המקרקעין רישום בלשכת זכויותיהם

בחיה ברשות  ערךיתשיתוף הציבור המוקדמים להליך התכוי, 

לרישום והסדר מקרקעין לריכוז מאמץ לרישום הזכויות, וזאת 

איזון כאשר במטרה להגיע למועד עריכת טבלאות ההקצאה וה

הזכויות כבר רשומות, ולו במשותף, כך שיתן יהיה לשקפן 

זה תהליך, תוכית'במצב הכס' בטבלת ההקצאה והאיזון של ה

 יהווה חסם לקידומו.  ולא הרגיל התכון להליכי במקביל יבוצע

לקידוםיעשה מאמץ יקה ובמקביל לקידום תוכיות איחוד וחל .2

  :להלן כמפורטהמהיר  הרישום

לרישום והסדר זכויות האפשרות לשילוב הרשות  תיבחן  .א

בקרקע) בהליך מיפוי הבעלויות הרשות –להלן במקרקעין (

םוזאת בהתא ,העשה במסגרת ההליך התכוי פרטית

לרשות הודעות למשלוחלסמכויותיהם לפי כל דין ובכפוף 

פקדים לכסי ליהכל והאפוטרופוס ישראל מקרקעי

יפוי הבעלויות מוצאות ת. דרשולקבלת עמדתם ככל ה
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ההליך ובמסגרתם תכויים צורכיבפועל אשר עשה ל

לבדוק את  שתוכלמת -, עלהרשות את גם ישמשו, התכוי

הכולוטיב הזכויות במקרקעין של הטועים לבעלות, 

תיים ב'מצב היוצא' יבמטרה לרשום את בעלי הזכויות האמ

תוכיתב והאיזון ההקצאה טבלאות של') הכס מצב'ב(וכן 

בקיום צורך שיהיה מבליהמקרקעין,  פקסילשם רישום ב

. כל התוכית אישור לאחר הזכויות טיב של מחודשת בחיה

זאת בשים לב לכך שמיפוי הבעלות המתבצע בהליך התכון 

הובעות  במגבלותהוא חלקי בלבד ובסיסו שיתוף ציבור 

 .  מכך

יםהוגע יםהלו ובמידת הצורך יתוקהאמור לעיל  לצורך  .ב

   .לעיין

, לא לעיל 'ב -ו' אקטים  היבטי קידום הרישום בסעיפים  .ג

יהוו חסם ולא ייצרו עיכובים לקידום הליך התכון 

לשות או לפגוע כדי התכוי הליךולא יהיה ב ,הסטטוטורי

 .המקרקעין על הקיים מהרישום

ם במשרדי הממשלה, יבאמצעות הגורמים הרלווטי לבחון  .ד

של מוחלט ליתוק האפשרות זה ובכלל וספות הקלות

, הכס רישום לבין מקרקעין מיסוי חובות תשלום בין הזיקה

ממו יידרש לא בכסיו הזכויות את לרשום הפרט שבבוא כך

 .אלו חובות בגין תשלום על אישור

לאחר  םכסו לתוקפיעדים והמשימות של הרשות יוהמ  .ה

 סיכום על היבטי תקיה ותפעול.

כלים יישומיים לתוכיות איחוד וחלוקה בקרקע פרטית מסמך   .לה

 שובים הלא יהודיים:יבי

הממשלה קוראת לכל מוסדות התכון, למשרדי הממשלה ולרשויות 

בכפוף לכל דין ומבלי לגרוע  ,ככל האפשר ,המקומיות לפעול

וחלוקה בקרקע  איחוד, בהתאם למסמך דיןמסמכויות השרים לפי 

החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, מתאוריה  שובייביפרטית 

,2021" של מהל התכון מאוגוסט ישומייםכלים " –לפרקטיקה 

המייצר מתודולוגיה אחידה לקידום תכון מפורט בקרקע פרטית 

שובי החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. המסמך מפרט דרכים יבי

התחשבות שובים אלה, תוך יאיחוד וחלוקה בי תוכיותליישום 

במורכבות הוצרת בשל ריבוי בעלויות פרטיות שאין רשומות בלשכת 
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רישום המקרקעין, בדפוסי הדיור המותאמים לאוכלוסייה זו 

  ובהוראות הדין.

אחד מהבעלים והשלכותיה:  ידי למוקדמת ע בייה –בעלים במשותף   .לו

שתהבהם עשאיחוד וחלוקה במקרים  תוכיותלשם סיוע בקידום 

תוכיתמוקדמת כדין על ידי אחד הבעלים בחלקה במושע, לפי  בייה

הזכויות  ובידוליפירוק המושע במוקדמת מאושרת, ולשם סיוע 

פתרוות  יםיהרלווטלבחון במשרדי הממשלה  - הרישום צורכיל

התוכית הקודמת המאושרת  לפילה של החלק המבוה הכלשיאפשרו 

זאת גם אם אין ו, חדשהה בתוכיתה קבמתחם המיועד לאיחוד וחלו

בין החלק המבוה לפי התוכית הקודמת ובין התוכית החדשה זיקה 

  תכוית. 

 :תוכיתמועדים לסיום הטיפול ב  .לז

א לחוק התכון 109זירוז ההליך התכוי, לתקן את סעיף  לשם

תוכית, כך שייקבע כי ככל שלא החליטה הוועדה המחוזית בבייההו

חודשים ממועד הגשתה, תועבר  18 שבסמכותה בתוך תקופה של

אוטומטי, להמשך דיון במועצה  באופן ימיםמסו במקרים תוכיתה

שיועברו לדיון וזאת לפי  תוכיותמגון לסיון  ייקבעהארצית. 

, ובכללם מספר יחידות הדיור המתוכות. ברוריםקריטריוים 

למועצה הארצית, יועברו סמכויותיה של  תוכיתמשהועברה ה

אוטומטי למועצה  באופן תוכיתהוועדה המחוזית לגבי אותה 

המועצה  .ות שמיעת ההתגדויות וההכרעה בהןהארצית, לרב

הארצית רשאית להמשיך בהליכים מהשלב שאליו הגיעה הוועדה 

  המחוזית. 

 :התוכית ביישובי הפיתוח היטלי גביית העמקת  .לח

לקבוע, יןיהע לפי, השיכוןהביוי ו ושר הפים רתש את להחות .1

פיתוח מימוש ולהגברת הפיתוח היטלי גביית להגברת הלים

לתושבים עידוד מגוי קביעת לרבות, תוכיתה ביישובי

 :להלן כמפורט, בייה היתרי להוצאת ולרשויות

היטלי לגביית הסמכותלבחון את האפשרות להעברת  •

אפקטיביות הוכיחו לא אשר, מקומיות רשויות של הפיתוח

.המרחביות הוועדות לידי שייקבעו פרמטרים לפי, בגבייה

לחיזוק הוועדות המרחביות, הן מבחיה  לפעולככל שכן, 

ארגוית והן מבחית התשתיות הטכולוגיות לצורך ביצוע 

 מטרה זו. 
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על ידיהשתתפות הרשויות המקומיות בעלות הגבייה  שיעור •

 . 10%עמוד על י , ככל שיבצעו זאת,רחביותהוועדות המ

שרת הפים תבחן את תיקוי החקיקה הדרשים ליישום  •

 האמור לעיל.

פרטית בקרקע פיתוח סבסוד יןילע מקלים כללים לקבוע •

), מדיה קרקע עם פרטית קרקע( מעורבת בבעלות וקרקע

שמבצעות לרשויות, ארוך לטווח אשראי אישור לרבות

הוועדות באמצעות ובין בעצמן בין, העזר חוקי לפי גבייה

שלב בין המימוש פערי על לגשר במטרה זאת. המרחביות

 .ההיטלים גביית לשלב הפיתוח

את הרשויות להובלת מהלכים יזומים לרישוי בייה  לעודד •

קיימת, אשר מצאת בתחומי תוכיות מפורטות 

שמאפשרות זאת, באמצעות התאמת מגון תמרוץ

ועדת השרים הרשויות המקומיות שקבע במסגרת החלטת 

מס'  לעיי תכון, בייה, מקרקעין ודיור (קביט דיור)

למאפייי הרישוי הקיימים  3.4.2014) מיום 44(דר/1533

 ביישובי התוכית. 

עם בתיאוםלהחות את שר הביוי והשיכון ושרת הפים להפיץ,  .2

ימים ממועד קבלת החלטה זו  90, בתוך כלכלי לפיתוח הרשות

תזכיר חקיקה שיקבע דמי פיתוח מיימאליים שרשות מקומית או 

יהיו מחויבים לגבות עבור עבודות פיתוח לבייה  מרחביתועדה 

חדשה, תוספת בייה, בייה בהתאם לתוכית להתחדשות עירוית 

–או ביצוע עבודות פיתוח מבעל כס בתחומה, חלף כל אלה (להלן 

 ): יתוח מיימלייםדמי פ

 חוק עזר עירוי היטל סלילת כבישים ומדרכות. -

 חוק עזר עירוי היטל תיעול ויקוז. -

 חוק עזר עירוי היטל שטחים ציבוריים פתוחים.  -

יחול בתחומן של רשויות שלא חל בתחומן חוק עזר בתוקף  החוק

 לגביית היטלי הפיתוח. 

למאפייים קבע בשים לב יגובה דמי הפיתוח המיימליים י

טופוגרפיים, היקף תשתיות על הדרשות, צפיפות הבייה 

  ומורכבות ביצוע עבודות הפיתוח שיחולו בכל רשות מקומית.
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  חיזוק הוועדות המקומיות ויחידות ההדסה ברשויות התוכית . 14

להגדיר כי ועדות התכון והבייה לעיין סעיף זה הן ועדות התכון   .א

1965-לחוק התכון והבייה התשכ"ה 19וסעיף  18והבייה לפי סעיף 

 . תוכיתומלבד שהן כוללות אחת או יותר מרשויות ה

מקצועי לוועדות  כוח אדםלהקצות בטווח המיידי משאבים לתוספת    .ב

, לצורך ייעול הליכי הרישוי והתכון. היקף בייההמקומיות לתכון ול

יתתוכהתקים שיוקצו לכל ועדה ייקבע בהתאם לצורך ביישום ה

 ימים מיום קבלת ההחלטה. 90תוך ב

התכון לגבש וליישם, בשיתוף ובהובלת ועדות  מיהלעל  להטיל  .ג

על סמך  בייה היתרי הוצאתל תוכיתהמקומיות,  בייההתכון וה

בייהיפעלו ועדות התכון וה תוכית. במסגרת המאושרות תוכיות

 לעידוד הוצאת היתרים באופן יזום.

לחיזוק והעצמה של  תוכיתתכון לגבש וליישם להטיל על מיהל ה  .ד

בוועדות המקומיות וביחידות ההדסה  בייהמערך התכון וה

(בכפוף  תכלול תוכיתכוח האדם. ה לתגבור וכן, תוכיתברשויות ה

  ובהתאם לתקציב שיוקצה):

הקצאת משאבים  מחלקות הדסה ברשויות המקומיות: .1

מקצועי למחלקות ההדסה ברשויות  לתוספת כוח אדם

  .תוכיתה

הקצאת משאבים לתוספת : בייההוועדות המקומיות לתכון ו .2

ולרשויות  ולבייהמקצועי לוועדות המקומיות לתכון  כוח אדם

19וסעיף  18ולות בהן, לרבות ועדות מקומיות לפי סעיף הכל

, לצורך ייעול תהליכי 1965-, התשכ"הבייהלחוק התכון וה

 רישוי והתכון. ה

: הקצאת משאבים לחיזוק התשתית תשתית טכולוגית  .3

ובוועדות  ביחידות ההדסה ברשויות המקומיותהטכולוגית 

 . בייההמקומיות לתכון ו

: הקצאת משאבים להתאמת התשתיות הפיזיות תשתית פיזית .4

שייקלט ביחידות ההדסה ברשויות  לכוח אדם(סביבת עבודה) 

  .בייההמקומיות ובוועדות המקומיות לתכון ו

מקצועיות הכשרותהקצאת משאבים עבור הדרכות ו: הכשרות .5

ברשויות המקומיות,  ההדסה יחידותב תפקידים לבעלי
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המקצועי היעד לקהל, ובוועדות המחוזיות המקומיות בוועדות

 .הרחב ולציבור

: הקצאת משאבים לצוות ובקרה הטמעה, לליווי מעטפת .6

, הייעוץ הארגוי ויהול בייהמקצועי מתחומי התכון וה

תקציבי לליווי והטמעה מקצועית, ארגוית ותקציבית של 

 וכן בקרה על יישומה, מימושה וקידומה. תוכיתה

הקצאת משאבים  :בייההקמת ועדות מקומיות לתכון ו .7

עדה מרחבית ומוקמת לתמיכה ברשות מקומית המתפצלת מוו

-לה ועדה מקומית פרדת, וכן לוועדה המרחבית העוברת רה

 ארגון בעקבות פיצול זה. 

תוכיתמאושרות וה תוכיותעל סמך  בייהלהוצאת היתרי  תוכיתה  .ה

:חיזוק הוועדות המקומיות ויחידות ההדסה ברשויות בתחום

הרשותמשרד הפים,  בשיתוף התכון מיהל ל ידיע תגובשהתוכית 

במשרד התקציבים ואגף , משרד הביוי והשיכוןכלכלי לפיתוח

האוצר, תוך היוועצות עם גורמים ברשויות המקומיות הערביות, 

וועד ראשי הרשויות הערביות.  בייהגורמים בוועדות התכון וה

ותגדיר מדדי ביצוע שמטרתם לבטא  ומדדים יעדיםתכלול  התוכית

הליךמים בטיפול בבקשות להיתר ואישורן וכן קיצור לוחות הז

הגדלת  שיאפשרו, המקומיות הוועדות בסמכות אשר תוכיותאישור 

יום לוועדה  90התוכית תוגש תוך מספר יחידות הדיור המאושרות. 

  .המתמדת

לצורך ביצוע סעיף זה יקצה משרד האוצר למיהל התכון תקציב   .ו

.תוכיתבפריסה שווה על פי שות הח "מיליון ש 180תוספתי בסך של 

  ה פיסית בחברה הערביתהכל . 15

1.3.2021 מיום 852ת הממשלה מס' להחלט 3בהמשך לאמור בסעיף 

ה הפיסית בחברה הערבית הכלובהמשך לעבודת צוות המשה להגברת ה

משרדי -בין       צוות  במסגרת( בראשות מכ"לית המשרד לשוויון חברתי

) ולאור פערים הפיסיתה הכללאומית להגברת ה תוכיתלגיבוש ויישום 

  -בגישות החברה הערבית לשוק האשראי למשכתאותהקיימים 

 הממשלה מחה את שר האוצר לפעול כדלקמן:  .א

להביא להכפלת שיעור הממשלה קובעת שהיעד לושא זה הוא  .1

מקבלי המשכתאות מהחברה הערבית המתגוררים ביישובי 

דירות אשר אים זכאים ים, כך שרוכשי תוך חמש שבהתוכית 

בשל חסמים מביים ובין היתר, בשל הקושי  הלקבל משכת
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עדר סחירות, יהיו ילרישום הכס במרשמי המקרקעין או ה

  מגופים פיסיים. הזכאים לקבלת אשראי בתאי משכת

להקים ועדה בראשות מכ"ל משרד לצורך השגת היעד ה"ל,  .2

האוצר, ובהשתתפות ציג אגף התקציבים במשרד האוצר, ציג 

במשרד האוצר, ציג משרד ראש הממשלה, ציג  החשב הכללי

משרד המשפטים, ציג המפקח על הבקים, ציג הרשות להלבת 

לבחית במגזר המיעוטים הרשות לפיתוח כלכלי  מהלהון ו

חברה הערבית לאשראי לדיור וסוגיית הגברת גישותה של ה

 האשראי החוץ בקאי.

הוועדה תגבש המלצות אפשריות ומגוון כלים לרבות כלים  .3

ים, לפתרון הסוגיה בטווח הקצר ירגולטוריים, פיסיים ותקציב

ם, הסיכוים צורכיובטווח הארוך, וזאת בשים לב למכלול ה

היקף והמדייות הממשלתית בושא ובמטרה להביא להגדלת 

מקבלי המשכתאות מהחברה הערבית המתגוררים ביישובי 

  התוכית.

 ימים. 160תוך בההמלצות תוצגה בפי ועדת השרים  .4

מיפוי, מרכז מקרקעין זכויות והסדר לרישום רשות ראשלהחות את   .ב

ישראל והרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים הבות מודל 

לצורך הרישום ביישובי התוכית. לצורך כך,  קטוריםלהעסקת פרוי

במשרד מקרקעין זכויות והסדר לרישום לרשותמשרד האוצר  יקצה

ח מדי שה ”מיליון ש 4סך של  תוכיתבמהלך שות ה המשפטים

 יקטורים.להעסקת הפרו

לרשום הודעת המפקח על הבקים בבק ישראל כי בכוותו לבחון   .ג

ימצא יידרש ויי לדיור ככל שהתאמות של הרגולציה ביחס לאשרא

 לכון.

והמשה ליועץ המשה לגיד בק ישראל ושל  לרשום את הודעתם של  .ד

לגיבוש משרדי-הבין הצוות בראש העומדים ,המשפטי לממשלה

פיה מגובשת, ל ,פיסיתה ההכלה להגברת לאומית תוכית ויישום

שלתוכית אסטרטגית לצמצום פערים  במסגרת עבודת הצוות,

הגברת האורייות  באמצעות לרבות פיסית ההכלב הערבית החברה

הפיסית, צמצום שימוש במזומן והגברת השימוש באמצעי תשלום 

, דרך סכומים יוקצו, שדרש ככל .ימים 60תוך ב, וזאת מתקדמים

15שלא יעלו על  התוכית ליישום זו החלטה ממקורות ביצוע הסטות

  .מיליון ש"ח
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  תשתיות

 ביוב . 16

הממשלה מחה את כלל המשרדים בהחלטה זו, המממים במסגרת   .א

ההחלטה הקמת מבי ציבור המחוברים לתשתיות מים וביוב, 

להקצות במסגרת ההחלטה מימון לעלויות חיבור המבים האמורים 

כן מחה פים הקבועים לכך בדין. לתשתיות מים וביוב בהתאם לתערי

הציבור לגורמים  את המשרדים האמורים להבטיח שמסירת מבי

האמורים לעשות בהם שימוש שיהיה כגד התחייבותם לשאת 

  בעלויות השוטפות בגין שירותי המים והביוב.

וכח פערי היקף התחברות לתשתיות הביוב בין יישובי המיעוטים אל   .ב

הממשלתית למים  הרשותמול כלל היישובים, הממשלה מחה את 

עים העומדים לשירותיה רשות המים) לפעול באמצ –ולביוב (להלן 

כדי להביא להגדלה משמעותית של שיעור משקי הבית המחוברים 

לתשתיות הביוב, כך ששיעור משקי הבית ביישובי המיעוטים, 

המחוברים למערכת הביוב ושיעור משקי הבית בכל אחד מהיישובים 

 .90%המצאים בתחומו של תאגיד מים וביוב יעמוד על 

תשתיות ביוב המוגשים לאישורה על  יקטיתתקצב פרו המיםרשות   .ג

ידי התאגידים או המועצות האזוריות המשרתים את יישובי 

, לרבות הקמה, הרחבה ושדרוג מט"שים ותחות שאיבה התוכית

 וכן פיתוח ושדרוג תשתיות ביוב היוצרות חסמי דיור.

מיליון ש"ח.  1,250היקף התוכית והפרויקטים יעמוד על סך של   .ד

התקציבים יוקצו ויועברו בהתאם לוהלי רשות המים. תקצוב 

תוכיתח במשך שות ה"מיליון ש 850לא יפחת מסך של  הפרויקטים

מיליון ש"ח  170ממקורות רשות המים, בהיקף מצטבר של לפחות 

בשה, בכפוף להגשת פרויקטים לרשות המים ולאישורם. בוסף, 

. החלק תוכיתבמהלך שות הש"ח ליון מי 400משרד האוצר יקצה 

היחסי המצטבר מהתקציב התוספתי יועמד, בכל שה, בכפוף 

להעמדת החלק היחסי המצטבר מסך התקציב על ידי רשות המים, 

עד אותה שה, ובהתאם לקצב הגשת הפרויקטים לרשות המים 

עשה בכפוף יואישורם על ידי הרשות כאמור. תקצוב הפרויקטים י

יקטים על ידי תאגידים ומועצות אזוריות לאישור רשות להגשת הפרו

 המים. 
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ביישובי המיעוטים, המצאים בתחום מועצה אזורית, שאיה זכאית   .ה

 יבחן תקצוב והקצאת משאבים בצורה יהלי רשות המים, ולסיוע לפי

 היישוב. צורכיפרטית בהתאם ל

הפרויקטיםלוועדה המתמדת על  ,אחת לשה ,רשות המים תדווח  .ו

בביצוע  אושרו, הסכומים ששולמו וחסמים, ככל שתגלוש

 הפרויקטים.

  תחבורה . 17

וכח הפערים הקיימים בתחומי תשתיות התחבורה, התחבורה הציבורית, 

הגישות אליה והבטיחות בדרכים בין היישובים בחברה הערבית 

   ליישובים היהודים, ובפרט ביישובים העירויים:

  כבישים עירויים:  .א

את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להשלים הממשלה מחה  .1

האסטרטגית התחבורתית ליישובי המיעוטים  תוכיתאת הכת ה

האסטרטגית לצירי  תוכיתתיבי איילון") וכן את ה תוכית("

  .2023יחל משת  תוכיות. יישומן המלא של ה2025העדפה 

 לקידום יתו דגש מיוחד לפרויקטים שותים מעה תוכיותה .2

תחבורתית הולמת ליישובי המיעוטים תוך מתן דגש רשת 

לתחבורה בת קיימא לרבות שבילי אופיים, לפיתוח רשתות 

תחבורה ציבורית התומכות צירי מערכת תחבורה עתירת וסעים 

(מתע"ן) ותחות רכבת/רכבת קלה (רק"ל), לקידום תעסוקה, 

להסרת חסמי דיור ולפיתוח כלכלי ביישובים בחברה הערבית 

ון צירים ראשיים). התוכית תתעדף פרויקטים עם ישימות (כג

גבוהה בדגש על כבישים שבתחום תוכיות איחוד וחלוקה 

  מאושרות. 

קריטריוים לקביעת סדרי עדיפויות בביצוע הפרויקטים יגובשו  .3

בין משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, חברת תיבי איילון, אגף 

של מגזר  ח כלכליהתקציבים במשרד האוצר והרשות לפיתו

  יום. 90בתוך  המיעוטים

ת ותוכיות תוכית האסטרטגיהתוכיות המוכות לביצוע ב .4

שתוכו על ידי הרשויות ועומדות בתאים שיקבע משרד 

התחבורה והבטיחות בדרכים ועולות בקה אחד עם עקרוות 

,המיעוטים ביישוביהתוכית האסטרטגית של תיבי איילון 

באמצעות תקציב  2022משרד האוצר כבר בשת  יתוקצבו על ידי

מיליון (מיליארד) ש"ח. מתוך תקציב זה, יוקצה  1,000בסך של 
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תוכיותח לטובת תכון ויישום ”מיליון ש 60סך של  2022בשת 

משרד תוכית תוכן על ידי תמרור ברשויות המקומיות. ה

בשיתוף עם הרשות לבטיחות והבטיחות בדרכים התחבורה 

  .בדרכים

, האוצר והרשות לפיתוח והבטיחות בדרכים משרדי התחבורה .5

, יבדקו את האפשרות לתקצב של מגזר המיעוטים כלכלי

וזאת מבלי לגרוע  2021 פרויקטים, החל מהרבעון האחרון של

בהתאם והבטיחות בדרכים משרד התחבורה ממחויבות 

המוארכת.  30.12.2015מיום  922להחלטת הממשלה מס' 

החלטה בדבר הקצאה של עד מיליארד ש"ח הממשלה תקבל 

, בהתאם לקצב התקדמות ביצוע 2023וספים במהלך שת 

ובכפוף להסכמות שיגובשו בין משרד האוצר, הרשות  תוכיתה

והבטיחות  ומשרד התחבורהשל מגזר המיעוטים  לפיתוח כלכלי

א לחוק יסודות התקציב, 40, ובכפוף להוראות סעיף בדרכים

בכפוף  החלטה בושא תובא לאישור הממשלה.. 1985-התשמ"א

2023תובא ברבעון הרביעי לשת  2023-2022לביצוע בשים 

הצעת החלטה לתקצוב המשך התוכית. לא אושר תקצוב 

ואילך, משרד התחבורה  2023סכומים וספים כאמור לשת 

20%יקצה לפיתוח כבישים עירויים סך של והבטיחות בדרכים 

ים עירויים (מחוץ למטרופוליים) לטובת מתוך השקעה בכביש

 המיעוטים. ביישוביפיתוח תשתיות כבישים עירויים 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יגבש הסדרים תקציביים  .6

שיאפשרו את מימוש מלוא ההשקעה מהתקציבים שהוקצו, בין 

האסטרטגיות  תוכיותהיתר באמצעות מגוי הסטות בהתאם ל

הסלים ובין סעיפי ההחלטה יתאפשרו אך ורק ה"ל. ההסטות בין 

במסגרת התקציבים המופיעים בהחלטה, וללא קשר לסלים 

 תקציביים אחרים של המשרד.

 כבישים חוצי יישובים:  .ב

והבטיחות בדרכים לקבוע כי משרד האוצר יקצה למשרד התחבורה 

ח לצורך פיתוח כבישים חוצי”מיליון ש 72.5תקציב של  2022בשת 

יישובים ביישובי התוכית. עם גיבוש תוכית החומש הבאה של תיבי 

א לחוק יסודות 40ישראל (ככל שתתגבש ובכפוף להוראות סעיף 

יישובי התוכית  צורכי), יבוצע מיפוי ל1985-התשמ"א ,התקציב

ביחס לכבישים חוצי יישובים. התוכית שתגובש כאמור תקח 

מיליון  72.5ות השקעה של ם אלו ותתקצב לכל הפחצורכיבחשבון 

. השקעה זו צפויה 2026-2023ח בשה בשדרוג כבישים אלו בשים "ש



  
      

  מזכירות הממשלה

 

  

52  /109 

לשפר את איכות זרימת התועה בכבישים אלו, לאפשר מעבר 

תחבורה ציבורית מתועדפת, להגביר את רמת הבטיחות וכן לתרום 

והחברתי לתושבי היישובים ולמשתמשי הכבישים  הכלכלילפיתוח 

  הדוים.

 בורה ציבורית: תח  .ג

לטובת שיפור התחבורה  תוכיתיוקצה תקציב בשות ה .1

  הציבורית בדגש על יישובים עירוים במטרופוליים:

מתוך הכרה בצורך הדחוף להביא לשיפור במצב התחבורה   .א

הציבורית לחברה הערבית יקדמו משרד התחבורה 

במגזר והבטיחות בדרכים והרשות לפיתוח כלכלי 

האסטרטגית לרשת  תוכיתה מימוש שלהמיעוטים 

. למטרה זו, יוקצה מתקציב 2030האוטובוסים לשת 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים באופן הדרגתי עד סך 

מיליון  40ח לבסיס התקציב (תוספת של ”מיליון ש 200של 

ח בשה) ומשרד האוצר יקצה למשרד התחבורה באופן "ש

התקציב (תוספת ח לבסיס "מיליון ש 150הדרגתי עד סך של 

ח "מיליון ש 50ח בשה). בוסף, יוקצו עד "מיליון ש 30של 

ח בשה). "מיליון ש 10מהסטות מקווי שירות קיימים (

תקציב תוספות השירות לתחבורה הציבורית עבור שות 

מותה באישור של הצעת החוק לקביעת תשלום  תוכיתה

ר חוק ככל שלא עבבעד כיסה ויציאה ממטרופולין גוש דן. 

זה, יוקצה התקציב התוספתי בהתאם להחלטת הוועדה 

חברתי -לפיתוח כלכלי תוכיותהמתמדת לקידום ושאים ו

 בחברה הערבית.

במטרה לפעול ליצירת קפיצת מדרגה משמעותית   .ב

במרחבים האורביים ולהאצת העמידה ביעדי הממשלה 

בהיבטי רמת שירות, היצע ושימוש בתחבורה  2040לשת 

250עד  )א(וקצה מתוך הסכום הקוב בסעיף ציבורית י

ח בשה) עבור "מיליון ש 50-ח לבסיס התקציב (כ"מיליון ש

אלף  40-תיעדוף ביישובי המיעוטים לערים בעלות למעלה מ

ם יתושבים מקרב החברה הערבית, למרחבים אורבי

אלף תושבים מקרב החברה  80רצופים המוים יחד מעל 

מגדילים את הקישוריות הערבית ולמרחבים וספים ה

תן דגש למרחבים ית תוכיתלמטרופוליים המרכזיים. ה

ת תשתיות לתפעול אוטובוסים ות ומתוכובהם מבוצע

 וצירי העדפה. 
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החומש ולטובת המשך שיפור  תוכיתבוסף, במסגרת   .ג

השירות ביישובי המיעוטים שאים כללים בסעיף הקודם, 

 )10קוב בסעיף (א)ח מתוך הסכום ה”מיליון ש 50יוקצו 

 ח בשה). ”מיליון ש

, משרד התחבורה והבטיחות 2022-2021במהלך השים   .ד

בדרכים יקדם ביישובי המיעוטים תכון וביצוע של 

תשתיות תח"צ "רכות", שועדו לתמוך בפרויקטי התשתית 

האסטרטגית התחבורתית  תוכיתשיקודמו במסגרת ה

תקציב שיופה האסטרטגית לצירי העדפה. סך ה תוכיתוה

ח, ”מיליון ש 50לצורך זה יעמוד על  2022-2021בשים 

אוצר עבור מתוך התקציב התוספתי שיתן על ידי משרד ה

יסוכם על תקציב תוספתי עבור כבישים עירויים. ככל ש

50, יופה מתוכו סך של 2023כבישים עירויים גם בשת 

והדבר דרש ח לצורך זה בשה זו. כל זאת, ככל ”מיליון ש

 . והבטיחות בדרכים בהתאם למדייות משרד התחבורה

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  תוכיתה שותבמהלך   .ה

יפעל להרחבת ולהגשת שירות התחבורה הציבורית 

ביישובי המיעוטים, וכן לצורך הגשת תחות אוטובוס 

חמשעבודה  תוכיתלאשים עם מוגבלות, וזאת בהתאם ל

על ידי הרשות לתחבורה ציבורית. סך  שתגובש שתית

והבטיחות משרד התחבורה  יהתקציב שיופה על יד

מיליון  15לצורך כך יעמוד על  2026-2021בשים בדרכים 

ליון ימ 20ח, וסף על כך, משרד האוצר יקצה סך של ”ש

 ש"ח בשות התוכית. 

, משרד התחבורה והבטיחות 2027-2021במהלך השים   .ו

אוטובוסיםהקמת מתקי תשתית לתפעול בדרכים יפעל ל

ביישובי התוכית המורחבת, אשר מהווים תאי להמשך 

ההרחבה והפיתוח של שירות התחבורה הציבורית. סך 

והבטיחות התקציב שיופה על ידי משרד התחבורה 

מיליון  300לצורך כך יעמוד על  2027-2021בשים בדרכים 

האסטרטגית  תוכיתח. התקציב ייתן בהתאם ל”ש

, ויתן יהיה להסיטו לקידום צירי 2040למתקי תשתית 

העדפה לתחבורה הציבורית ביישובי המיעוטים, ככל 

.והבטיחות בדרכים והדבר דרש מבחית משרד התחבורה

, משרד התחבורה והבטיחות 2027-2021במהלך השים   .ז

בדרכים יפעל להקמת צירי העדפה לתחבורה ציבורית. 
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העמדת תוספות השירות הדרשות ומימוש בכפוף לזאת, 

. סך התקציב שיופה על ידי פעימות תפעוליות מתאימות

2027-2021בשים והבטיחות בדרכים משרד התחבורה 

התקציב ייתן ח. ”מיליון ש 200לצורך כך יעמוד על 

, ויתן 2025האסטרטגית לצירי העדפה  תוכיתבהתאם ל

יהיה להסיטו לקידום מתקי תשתית לתפעול אוטובוסים 

ביישובי המיעוטים, ככל והדבר דרש מבחית משרד 

 .והבטיחות בדרכים התחבורה

לצורך הסברה, שיתוף ציבור, פיתוח קהילתי בתחום   .ח

התחבורה הציבורית וקשרי קהילה, במטרה לחשוף את 

ע את השימוש בתחבורה הציבורית הציבור ולהטמי

ח בשות "מיליון ש 12ביישובי החברה הערבית, יוקצו 

ח מתקציב משרד התחבורה "מיליון ש 6. תוכיתה

ח תקציב תוספתי ממשרד "מיליון ש 6-והבטיחות בדרכים ו

האוצר. העברת התקציב ממשרד האוצר מותית בהצגת 

בדרכים. משרד התחבורה והבטיחות  תוכית פרסום על ידי

המשרד ימשיך להגיש בשפה הערבית כל מידע הדרש 

 לצורך תכון וביצוע סיעות.

ח ממקורות משרד התחבורה "מיליון ש 13תקציב בסך   .ט

לתקי מהל  תוכיתישמש בשות הוהבטיחות בדרכים 

מחלקת תחבורה ציבורית ברשויות המיעוטים שמספר 

שבחרו שובים אחרים יאלף או בי 25תושביהן עולה על 

, ולתוכית הכשרה והתמקצעות של ציגי )א(במסגרת סעיף 

2022לאחר שת  תוכיתהרשויות המקומיות. המשך ה

על ידיבמהלך השה  תוכיתיהיה מותה בבחיה של ה

 משרד התחבורה ואגף התקציבים.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  תוכיתבמהלך שות ה  .י

הכשרה להגדלת מספר ההגים ובכלל  תוכיתיפעל לקיים 

זה הגים מהחברה הערבית לצורך קידום התחבורה 

100-ב הכולתתוקצב סך  תוכיתהציבורית. לצורך כך, ה

 .תוכיתח תוספתי לאורך שות ה”מיליון ש

הממשלה מטילה על זרוע העבודה, מיהל אזורי תעשייה במשרד  .2

ר המיעוטים במגזכלה והתעשייה, הרשות לפיתוח כלכלי הכל

והרשות הארצית לתחבורה ציבורית ובהתייעצות עם המשרד 

למתן מעה  תוכיתימים  120תוך בלהגת הסביבה לגבש 

להסעת עובדים המתגוררים ביישובי מיעוטים למרכזי תעסוקה. 
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הסעות העובדים לא יופעלו במסגרת שירות התחבורה 

טעם הציבורית ותתאפשר הפעלתן במסגרת היסעים שיופעלו מ

מועסקים העובדים. למטרה זו, משרד  בהםמרכזי התעסוקה 

האוצר יתקצב את המשרד הרלווטי שייבחר להפעלת התוכית 

ח בשה). ”מיליון ש 2( תוכיתח על פי שות ה”מיליון ש 10-ב

תובא לתיאום עם המפקח על התעבורה לפי יישומה.  תוכיתה

ת בדרכים והבטיחובוסף, במסגרת עבודת משרד התחבורה 

לטיוב הקווים המשרתים את ציבור הוסעים בחברה הערבית 

 ייבחו מחדש הקווים שמגיעים לאזורי התעסוקה. 

90בתוך ד התחבורה והבטיחות בדרכים לפרסם, להטיל על משר .3

, במגזר המיעוטים אום עם הרשות לפיתוח כלכלייימים, בת

ות תזכיר חוק שיאפשר עצירת תחבורה ציבורית בהגדרת תח

מסוג חדש בעל תקים מקלים, בתאים מסוימים, כך 

שתתאפשר הגדלת כיסוי השירות בערים. המשרד ימשיך ויפעל 

לטיוב ואפקטיביות הקווים המשרתים את ציבור הוסעים 

בחברה הערבית ובתוך כך, בחית הקווים שפתחו בחומש 

 הקודם ותכום מחדש לפי הצורך.

  הסעת המוים:  .ד

לקבוע כי תחת טירה תתוקצב לביצוע עם  תחת רכבת טירה: .1

והבטיחות בדרכים הוצאת המכרז, לשם כך משרד התחבורה

 ח לקידום ביוי התחה.”מיליון ש 150יקצה ממקורותיו סך של 

  מסילת משה: .2

למקטע הדרומי של מסילת  תוכיתלקבוע כי ככל שתאושר ה

, יקדם משרד תוכיתמשה, ובהתאם לחלופה שתקבע ב

אום עם משרד האוצר את אופן יה והבטיחות בדרכים בתהתחבור

  מימוש המקטע הדרומי, כך שייתן שירות רכבתי למרחב.

  חוצה ואדי ערה: 65מערכת הסעת המוים לאורך כביש  .3

65לקבוע כי תוקם מערכת תחבורה ציבורית לאורך כביש   .א

 חוצה ואדי ערה. 

הסדרת הקישוריות לתחות התחבורה הציבורית מפים   .ב

הגעה  לאפשרעל מת  ,שובים הממוקמים לאורך הצירייה

ים ובכלים אישיים, בהליכה ברגל ותחבורה ציבורית יבאופ
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פימית תוך חיזוק הרשת הפימית (שבילי אופיים, חה וסע 

 וכד').

לשם כך יקצה משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   .ג

ח עבור השלב הראשון ”מיליון ש 557ממקורותיו תקציב של 

2022של קידומי זמיות לפרויקט וקידום תכון. במהלך שת 

ובכפוף להתקדמות הפרויקט, תתקבל החלטה על שיטת 

  ).PPPתקצובו (תקציבי או 

  בטיחות בדרכים:  .ה

לאור שיעור המעורבות הגבוה והעקבי של אוכלוסיית המיעוטים 

לבטיחות בתאוות דרכים, הממשלה מחה את הרשות הלאומית 

    בדרכים לבצע תוכית ממוקדת בקרב החברה הערבית.

  תתמקד בתחומים הבאים: תוכיתה .1

הקמת מרכזי הדרכה; הקמת מתחמי הדרכה לבטיחות   .א

קידום מיזמים להורדה והעלאה  בדרכים בבתי הספר;

  בטוחה בסביבות בתי ספר יסודיים.

תוכיותייעודית לחברה הערבית, שילוט חוצות,  הסברה  .ב

  להפחתת ההיפגעות כתוצאה מתאוות.

לימוד ייעודיות לבתי הספר בחברה  תוכיותחיוך:   .ג

הערבית הכוללות מערכי שיעור ויחידות לימוד מתוקשבות, 

סדאות הורים ותלמידים, פעולות חיוכיות בקרב חיכי 

  תועות הוער וארגוי הוער וכו'.

דבים יהול הבטיחות במרחב העירוי: הקמת צוותי מת  .ד

עירויים לבטיחות בדרכים, חיזוק מטות הבטיחות 

העירויים, הכשרות והשתלמויות למהדסי רשויות 

  מקומיות בתחום הבטיחות בדרכים וכו'.

מידע ומחקר: ביצוע חקירות עומק לתאוות שהתרחשו   .ה

בחברה הערבית; מחקרי העמקה, הערכה וליווי בושאי 

ת והגים צעירים מיקוד של אחריות הורית, חגירה, מהירו

וחיזוקים תשתיתיים דרשים לדיווח תאוות מבוסס 

  מיקום סלולרי.
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הפגעיםבמספר  9%יעדי התוכית יהיו כדלקמן: הפחתה של  .2

מהחברה הערבית באופן קשה או קטלי ביחס למספרם הממוצע 

  .2020-2016בשה בין השים 

יתתוכהעבודה לושא הבטיחות בדרכים בשות ה תוכיתהיקף  .3

 ח ויתוקצב באופן הבא:”מיליון ש 140יעמוד על 

מתקציבי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (למעט  30%  .א

 מהלה) יופו למתן מעים בחברה הערבית. 

לעיל, משרד האוצר יתגבר תקציב  בכפוף לעמידה בסעיף (א)  .ב

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בממוצע, בכל שה 

 ח.”מיליון ש 15בסך של  תוכיתבשות ה

 :יישום מגון  .ו

יוקם צוות משה בראשות מכ"לית משרד התחבורה והבטיחות 

תשתיות, הרשות  תכון ופיתוח  בדרכים ובהשתתפות ציגי מיהל

והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,  לתחבורה ציבוריתהארצית 

הרשות לפיתוח כלכלי, אגף התקציבים במשרד האוצר, חברת תיבי 

 "צוות התחבורה").  –ישראל וחברת תיבי איילון (להלן 

 תיירות . 18

ובכלל זאת  תוכיתמשרד התיירות יפעל לפיתוח התיירות ביישובי ה  .א

כלכלי לפיתוח רשותשתגובש עם ה תוכיתבהתאם ל,  בעיר צרת

 .ואגף התקציבים באוצר

תתייחס לפיתוח תשתיות תיירות ציבוריות, אכסון מלואי,  תוכיתה  .ב

יגובשו  תוכיתמרכיבי ה ח אדם ופעולות לעידוד התיירות.והכשרת כ

ויאושרו  ואגף התקציבים באוצר בתיאום עם הרשות לפיתוח כלכלי

  בהתאם ובכפוף להלים הקבועים במשרד התיירות.

מיליון ש"ח  7מיליון ש"ח, מהם  14יעמוד על  יתתוכהיקף ה  .ג

מיליון ש"ח תקציב ייעודי שיוקצה על  7-ממקורות משרד התיירות ו

  ידי משרד האוצר.

עבודה מפורטת שתכלול ביצוע  בוסף, משרד התיירות יבה תוכית  .ד

קטים מביים ליישובי התוכית שיזוהו כפוטציאליים ויגיש פרוי

הוועדה המתמדת תדון בתוכית ותפעל אותה לוועדה המתמדת. 

מתוך מקורות  אשר יוסטו למציאת מקורות תקציביים ליישומה

  זו. החלטה



  
      

  מזכירות הממשלה

 

  

58  /109 

  מתקדמות תקשורת תשתיות . 19

לאור הפערים בין תשתיות התקשורת ביישובים הערבים ליישובים 

היהודים וחשיבות חיבור היישובים הערבים לרשת תקשורת איכותית 

2020בספטמבר  13מיום  371הממשלה מספר ומהירה, בהמשך להחלטת 

("חוק  2020-התשפ"א, לחוק התקשורת (בזק ושידורים) 74 ולתיקון מס'

א 14התקשורת"), ולשם הקדמת פרישת רשת מתקדמת, כהגדרתה בסעיף 

לחוק התקשורת ("רשת סיבים אופטיים"), בקרב משקי הבית הערבים 

ורת מתקדמות באזורי התמרוץ לוכח חשיבותן של תשתיות תקש

כתשתית חיוית בתחומים רבים בחיי האזרח ומתוך חשיבותן כגורם 

השוויון ולהרחיב -אי ריפריה למרכז אשר יכול להקטין אתהמקרב את הפ

את אפשרויות התעסוקה, תוך חיסכון בעלויות סיעה וגודש בכבישים, 

הממשלה רואה חשיבות יתרה בהגשת תשתיות תקשורת מתקדמות, 

  ליישובים הערביים. לאור כל זאת:ובייהם, 

על מת שקצב  לבחון דרכי פעולה להחות את משרד התקשורת  .א

יהיה דומה לקצב  תוכיתפרישת רשת הסיבים האופטיים ביישובי ה

קבוע ל ובתוך כך ,פרישת רשת הסיבים האופטיים בכלל האוכלוסייה

ממשקי הבית ביישובים הערביים לרשת  80%להגשת ממשלתי יעד 

,שים. שר התקשורת ידווח לממשלה 5ורת מתקדמת בתוך תקש

ביישובים הערביים במסגרת  פריסהעל קצב התקדמות ה ,אחת לשה

  ובמסגרת מכרזי קרן התמרוץ. "בזק"של חברת  פריסהחובת ה

לרשום את הודעתו של שר התקשורת כי הוא יבחן שימוש בכלים   .ב

העומדים לרשותו לצמצום הפער בקצב פריסת הסיבים  הרגולטורים

האופטיים בין יישובי המיעוטים לבין כלל האוכלוסייה, ככל שיתן 

 ובכפוף לכל דין.

משרד  יתלהחות את שר התקשורת להקים צוות בראשות מכ"ל  .ג

משרד האוצר  התקשורת (להלן: "הצוות")  בהשתתפות  ציג

. הצוות ימליץ לשר עוטיםמגזר המיוהרשות לפיתוח כלכלי של 

א'יום על הדרך היעילה להשגת היעד בסעיף  120תוך בהתקשורת 

 לעיל. בתוך כך, הצוות יבחן את: 

השפעת הכרה בטכולוגיות חלופיות כרשת מתקדמת;  .1

תמחור מופחת של תשתיות פאסיביות ואקטיביות על 

 .ת לפריסההכלכליהכדאיות 

התגברות על מל; אפשרות לפריסה בתשתיות מים ביוב וחש .2

  .חסמי תכון ובייה
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ת של פרישת הסיבים הכלכלידרכים להגברת הכדאיות  .3

 .שובים הערביםביי

 שיויי חקיקה ורגולציה דרשים; .4

ל שעלה הצורך גם את ההיקף והצוות יבחן, בין היתר, את הצורך, וככ  .ד

ג(א) 14והאופן בו דרש להגדיל את קופת התמרוץ, כהגדרתה בסעיף 

, בין היתר גם באמצעות מקורות וספים על תשלום התקשורתלחוק 

היו וי ,ג לחוק התקשורת, אשר יוקצו על פי כל דין14החובה שבסעיף 

של רשת סיבים אופטיים שבאזורי  פריסהמיועדים להקדמת ה

התמרוץ כאמור ("כספים חיצויים"). ככל שחלופה זו תאומץ על ידי 

משלה על כך שמשרד האוצר הצוות, היא תובא לבחיה ואישור המ

א 40יקצה את הכספים החיצויים באמצעות הלוואה בכפוף לסעיף 

יקבע י. אופן ההקצאה 1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה

בהסכמה בין משרד התקשורת, משרד האוצר והרשות לפיתוח כלכלי

ת רשת סיבים סעל מת להביא להקדמת פרי הכולו במגזר המיעוטים

בי התוכית שבאזורי התמרוץ בהתאם ליעד הקבוע אופטיים ביישו

 בסעיף א לעיל.

 מקיימת ארגיה . 20

בתחום ארגיה  תוכיתוכח הפערים מהם סובלים יישובי ה  .א

מקיימת, הממשלה מחה את משרד הארגיה לגבש תוכית רב 

בהיוועצות עם הרשות  תוכיתשתית לטובת פרויקטים ביישובי ה

והמשרד להגת הסביבה בתחום במגזר המיעוטים לפיתוח כלכלי 

ארגיה מקיימת, לרבות התייעלות בארגיה, ייצור ארגיה 

 מתחדשת, מעבר לתחבורה קייה, העלאת מודעות ומגוי יישום.

יעדי תוכית העבודה בתחום ארגיה מקיימת למועד סיום שות   .ב

 הם כדלהלן: תוכיתה

הארגיה בכסי  הרשויות המשתתפות יקטיו את צריכת .1

 .2026שעה בשת  מגוואט 33,000הרשויות בהיקף כולל של 

סך ההספק המותקן ממקורות ארגיה מתחדשת יעמוד על לכל  .2

  .מגוואט 8-הפחות

עמדות טעיה מהירות  15-עמדות טעיה איטיות ו 130-יותקו כ .3

לרכב חשמלי בשטחי הרשויות, לרבות מרכזי תעשייה, בכפוף 

  לכל דין. 
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לצורך השגת יעדי תוכית העבודה בתחום ארגיה מקיימת, תקצוב   .ג

 יהיה באופן הבא: תוכיתהתוכית בשות ה

מיליון  6.28משרד הארגיה יקצה מתקציבו מדי שה סך של  .1

ח ומשרד האוצר יקצה למשרד הארגיה מדי שה סך של ”ש

ח לאמצעים להתייעלות בארגיה ברשויות ”מיליון ש 6.28

  .תוכיתה

מיליון  2.2שרד הארגיה יקצה מתקציבו מדי שה סך של מ .2

2.2ח ומשרד האוצר יקצה למשרד הארגיה מדי שה סך של ”ש

ח לאמצעים לייצור ארגיה מתחדשת ברשויות ”מיליון ש

 .תוכיתה

מיליון  0.5משרד הארגיה יקצה מתקציבו מדי שה סך של  .3

0.5של  ח ומשרד האוצר יקצה למשרד הארגיה מדי שה סך”ש

ברשויותח להתקת עמדות לכלי רכב חשמליים ”מיליון ש

  .תוכיתה

ח ”מיליון ש 1.05משרד הארגיה יקצה מתקציבו מדי שה סך של   .ד

מיליון  1.05ומשרד האוצר יקצה למשרד הארגיה מדי שה סך של 

ולים בסעיף זה לרבות מהלי הכלח למגון ליישום הצעדים ”ש

פרויקטים ולהעלאת מודעות לתחום באמצעות ארגיה ומהלי 

 הסברה, חיוך והכשרה.

תוכיתמשרד הארגיה יגבש מגון ביצוע יעיל לצורך השגת יעדי   .ה

העבודה בתחום ארגיה מקיימת ורשאי, בהסכמה עם הרשות 

לפיתוח כלכלי ואגף התקציבים במשרד האוצר, להסיט סכומים בין 

 הסעיפים אם וכח שלא יתן להשיג מימוש מיטבי של התקציבים.

  חקלאות . 21

והל במסגרת, להקצות הכפר ופיתוח החקלאות משרד להחות את  .א

מתקציב  ח”ש מיליון 50של כולל סך  יקוז לרשויות התמיכות

הפיתוח המיועד לפעולות לצמצום זקי שיטפוות ויהול אגי 

יהול  פרויקטישם תמיכה ב, לתוכיתאיטגרטיבי, במהלך שות ה

תוכיתיישובי ה אתאזוריים המשרתים באופן מהותי  גר

  .המורחבת

שר החקלאות ופיתוח הכפר לפעול לחיזוק  חלטתאת ה אמץל  .ב

שות, במהלך התוכית ביישוביהחקלאות והתשתיות החקלאיות 

הלי התמיכה של משרד החקלאות ובאופן הבא: במסגרת  התוכית

השקעות מעקייכללו י תוכיתופיתוח הכפר שיפורסמו בשות ה
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, חקלאיות דרכיםשיקום ל בהתייחס בחקלאות שוות ותמיכות

ובריאות לרווחת בעלי החיים, החי הווטריריות התשתיות וםקיד

השתתפות במימון ביטוח זקי טבע  ,הזיתים עףתמיכה ב, הציבור

הקמה , בעפי החקלאות ייעודי ופיתוח מחקר בבקעת טופה,

פתרוות, צמיחה בתי הקמת, לחקלאות ראשית מים צרת שיקוםו

מבי ושדרוג העתקה, בתכון תמיכה, חקלאית בפסולת לטיפול קצה

 ועוד.  חיים בעלי

היה בהיקף של י קטן (ב) התקציב שיועמד לתמיכות כאמור בסעיף  .ג

החקלאות משרד. לצורך כך, התוכית בתקופת ח”ש מיליון 76

מתקציבו ומשרד האוצר  ח”ש מיליון 36יקצה סך של  ופיתוח הכפר

 . ח”ש מיליון 40סך של  ופיתוח הכפר יקצה למשרד החקלאות

כלכלייסכם עם הרשות לפיתוח ופיתוח הכפר משרד החקלאות   .ד

על תוכית עבודה ואגף התקציבים במשרד האוצר במגזר המיעוטים 

, מדדי תוצאה )ב(ליישום התמיכות האמורות בסעיף קטן  מפורטת

ימים מקבלת  90וזאת בתוך ואבי דרך לבקרה ומעקב על יישום 

בהסכמהשא לושא של תקציבים מו הסטה. תתאפשר החלטה זו

החקלאות ומשרדבמגזר המיעוטים  כלכלי לפיתוח הרשות בין

  ופיתוח הכפר ובאישור אגף התקציבים במשרד האוצר.

צוות  ,ימים 30תוך ב ,את שר החקלאות ופיתוח הכפר למותהחות ל  .ה

של משרדי שיפעל בהתייעצות עם ציגי החברה הערבית וציגות -בין

החקלאים הערביים לצורך בחית החסמים העומדים בפי 

תקציבים הגישה לתמיכות מבמימוש  הערביםהחקלאים 

ממשלתיים. הצוות יפעל להסרת החסמים תוך גיבוש מגון יישום 

משרד החקלאות  יתמיטבי. הצוות יהיה בהובלה משותפת של מכ"ל

. בצוות םבמגזר המיעוטי ופיתוח הכפר ומהל הרשות לפיתוח כלכלי

לי ואגף התקציבים במשרד הכליהיו חברים גם ציגי אגף החשב 

בתיאום עם אגף התקציבים  ,יגיש את המלצותיו האוצר. הצוות

יום מיום מיויו ולא  90 וךתב לוועדה המתמדת ,במשרד האוצר

ימים ממועד החלטה זו. המלצות הצוות יהוו חלק  120-יאוחר מ

 בלתי פרד מיישום החלטה זו. 

תוכית האב של להורות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר לקדם את   .ו

רשות היקוז קישון (להלן  בשיתוףיקט בית טופה כפי שגובשה פרו

יקט. לצורך כך, להקים ועדת ) ובהתאם לעקרוות הפרוהפרויקט –

היגוי משותפת בראשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר והרשות 

וחברים בה המשרד להגת , במגזר המיעוטים לפיתוח כלכלי

ומהל התכון (מחוז צפון),  , אגף התקציבים במשרד האוצרהסביבה
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ציגי רשויות מקומיות מיישובי המיעוטים וציגי החקלאים 

הערביים. הוועדה תהיה רשאית להזמין לדיויה כל ציג כפי שתראה 

יקט וכן תוכית העבודה של הפרולכון. ועדת ההיגוי תאשר את 

 אחר יישומה. תעקוב 

משרד האוצר יקצה למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב בהיקף   .ז

, בפריסה שווה לשות התוכית, לצורך מימוש ש"חמיליון  50של 

לעיל  )ו(יקט האמור בסעיף תוכית העבודה המאושרת של הפרו

ובכלל זאת: שיקום הדרכים החקלאיות בבקעה, הסדרה העמקה 

ויקוז מעברים מעל לתעלת המוביל וגידור של תעלת האפס, הקמת 

וגי והתיירותי בהתאם לשיקול דעת המשתלב עם הפיתוח האקול

. לצורך כך, משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפעל לביצוע ועדת ההיגוי

 התקשרות עם גוף ביצועי מתאים, לפי כל דין.

 כבאות והצלה . 22

לפעול לחיזוק יכולות הגה מאש והגברת היכולת המבצעית של הרשות

על מת להביא לצמצום פערים  תוכיתהארצית לכבאות והצלה ביישובי ה

  בזמי התגובה לאירועים מבצעיים:

פים  ןלהחות את הרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחו  .א

4-תחות משה ו 8לביוי והצטיידות של  תוכיתלהוציא לפועל 

לצורך כך, . תוכיתבמהלך שות ה תוכיתתחות מתדבים ביישובי ה

ח ”מיליון ש 22.8-ח חד פעמי ממשרד האוצר ו”מיליון ש 58.5יוקצו 

 חד פעמי מתקציבי הרשות הארצית לכבאות.

להגדיל את מספר עובדי כבאות והצלה מהחברה הערבית לרבות   .ב

שיעור העובדים מהחברה  כיהיעדים  מוצביםלוחמי אש. לצורך כך, 

מסך העובדים המגויסים  20%-הערבית החדשים שיגויסו לא יפחת מ

עובדים חדשים וספים  137מדי שה. כחלק מתהליכי הגיוס יתווספו 

התקציב וכוח , וזאת על בסיס תוכיתמהחברה הערבית בשות ה

 . האדם הקיים ברשות הארצית לכבאות והצלה

מאש בשיתוף עם הרשויות המקומיות לבצע פעולות הסברה והגה   .ג

המורחבת. פעולות אלו יכללו הרחבה של הדרכות,  תוכיתביישובי ה

ם צורכיימי קהילה, הפעלת מתדבים וזאת בהתבסס על מיפוי 

לצורך כך, תקצה הרשות שתערוך הרשות הארצית לכבאות והצלה. 

ח חד פעמי ”מיליון ש 1.5 תוכיתלכבאות והצלה במהלך שות ה

 ח חד פעמי.”מיליון ש 1.5ורותיה ומשרד האוצר יקצה ממק

  שלטון מקומי ושירותים מויציפאליים
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  שלטון מקומי . 23

הממשלה מחה את משרד הפים ומשרד האוצר להקים צוות   .א

ידי שרת הפים ובהסכמת שר האוצר, -בראשות ציג שימוה על

בהשתתפות מכ"ל משרד הפים, הממוה על התקציבים או מי 

מטעמם ומכ"לית המשרד לשוויון חברתי או מי מטעמה, אשר יבחן 

ויביא הצעה לעדכוים ותיקוים לוסחת חלוקת מעק האיזון 

לרשויות מקומיות ("וסחת גדיש") לאור השיויים שחלו מאז 

 שקבעה. 

רד הפים ומשרד האוצר, כי הממשלה רושמת את הודעת מכ"ל מש  .ב

בכוותם לפעול לביצוע שיויים ועדכוים בקריטריוים ובהחיות 

יום. במסגרת  90לתשלום המעק המותה מתוך מעק האיזון בתוך 

פי -זו ייבחו בין היתר יצירת מדרגות בשחרור המעק המותה (על

ת בחיה ביארית), הכרה בביצוע והטמעה של סקר כסים והתחשבו

במגמות גבייה, הן שיפור והן ירידה. ככל שיידרש לצורך כך תיקון 

החלטות ממשלה בושא המעק המותה, יובאו השיויים הדרשים 

 להחלטת הממשלה עד המועד האמור.

ליון ש"ח וספים ימ 20-ו 2021מיליון ש"ח בשת  120להקצות סך של    .ג

מיום 551בכפוף לקבלת החלטת ממשלה מס'  2021בשת 

לטובת  2026-2022בכל אחת מהשים ₪ מיליון  200-ו 24.10.2021

המורחבת. אופן הקצאת  תוכיתתגבור התקציב השוטף של רשויות ה

אום של צוות משותף למשרד הפים, אגף יהתקציב יבוצע בת

תקציבים במשרד האוצר, מכ"לית המשרד לשוויון חברתי או ציג 

יעודית. לצורך כך יקצה משרד מטעמם. תקציבים אלו יוקצו בתקה י

ליוי ימ 200-ו 2021ליוי ש"ח בשת ימ 100האוצר למשרד הפים 

 . 2026-2022ש"ח בשים 

ככל שיגדל סכום מעק האיזון בתקציב משרד הפים לאור השיויים   .ד

ידי הממשלה בהתאם -שרו עלבוסחת חלוקת מעק האיזון, כפי שיאו

המורחבת  תוכיתרשויות ה , מימון הגידול בחלקן של(א)לסעיף 

התקה הייעודית בתקציב מעק האיזון יבוא מ 2026-2022לשים 

 (ג).כמפורט בסעיף 

לקידום מסלול  ,יום 60בתוך  ,משרד הפים ומשרד האוצר יפעלו  .ה

מהיר לקבלת אישור לטילת הלוואות בקאיות בידי רשויות 

פיתוח, בכפוף  צורכיול גירעוןכיסוי  צורכיהתוכית המורחבת ל

לקביעת תבחיים ופרמטרים המביאים בחשבון את מצבה הכספי של 

יקטי פיתוח. גירעון הצבר, זמיות פרוהרשות המקומית, היקף ה

במסגרת זאת, תיתן התייחסות גם לאישור לטילת הלוואות לכיסוי 
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ימים. משרד הפים יפעל בהמשך לכך, גירעון תחת תאים מסו

 יום. 60-על המסלול האמור ותאיו בתום ה לפרסום חוזר מכ"ל

משרדי שהוקם בתחום הרשויות -בהמשך לעבודת הצוות הבין  .ו

המקומיות הערביות, בראשות מכ"לית המשרד לשוויון חברתי 

ובהשתתפות מכ"ל משרד הפים, הממוה על התקציבים ומהל 

, לקבוע כי מטרת העל של במגזר המיעוטים הרשות לפיתוח כלכלי

העבודה בתחום השלטון המקומי היא שיפור רמת השירותים  תתוכי

. להשגת המטרה, תוכיתהורמת החיים של התושבים ברשויות 

משרד הפים יפעל באמצעים העומדים לרשותו לצורך צמצום הפער 

הרשויות ביןבהוצאה לתושב ביכוי ההשתתפות הממשלתית 

 .דומה אקוומי-סוציו במעמד הרשויות ליתר הערביות

מטרה זו, הממשלה מחה את משרד הפים לפעול בין  להשיגעל מת   .ז

 היתר לקידום הושאים הבאים:

 הגדלת ההכסות העצמיות של הרשויות המקומיות. .1

בחית הקריטריוים בהקצאות קיימות במעק האיזון, הקרן  .2

  לצמצום פערים ומעקי הפיתוח.

שמיועדים הגברת הגישות של הרשויות למשאבים הממשלתיים  .3

 להן והגדלת המיצוי והמימוש.

שיפור התשתיות הארגויות והיהוליות והגדלת יכולות הביצוע. .4

ייעול הוצאות הרשויות על מתן שירותים מויציפאליים  .5

 לתושביהן.

  שיפור ההיערכות לחירום. .6

קידום שיתופי פעולה אזוריים לטובת שיפור רמת השירותים  .7

 וקידום פיתוח כלכלי אזורי.

(להלן: צוות המשה) בראשות משרד  משה שלטון מקומים צוות יוק  .ח

ואגף  המיעוטים במגזר הרשות לפיתוח כלכלי שותפיםהפים בו 

ימים מיום  90תוך בהתקציבים במשרד האוצר. צוות המשה ישלים 

לעיל  )ז(-ו )ו(אישור ההחלטה את קביעת המדדים לאמור בסעיפים 

ולבחית השגתם לרבות התייחסות למדדי תפוקה ותוצאה. הצוות 

.ייוועץ עם גורמים ברשויות המקומיות וועד ראשי הרשויות הערביות
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יקבע קריטריוים והלים להסטות  משה שלטון מקומיצוות   .ט

תקציביות בין הסעיפים בפרק זה תוך התחשבות ומדידת הביצוע 

  .בפועל

  אלימויציפ-פיתוח כלכלי

לפיתוח כלכלי,  תוכיתלאמץ את הודעת משרד הפים לפיה תגובש   .י

תוכית. התוכיתפיתוח מקורות הכסה ומועי צמיחה ברשויות ה

  תכלול את המרכיבים הבאים:

  מיפוי והסרת חסמי פיתוח.  .1

קידום ושאי חובה ובהם סקרי כסים מבוססי מערכות  .2

ולהגברת  הארוהחיוב גיאוגרפיות וכלים וספים להרחבת בסיס 

  הגבייה.

מעקי פיתוח כולל מתן אפשרות לרשויות לעשות בהם שימוש  .3

לקידום פרויקטים תשתיתיים מתוכים אשר חסר מימון 

   להשלמתם.

 כלכליים מיבים ומועי צמיחה. קידום פרויקטים .4

קידום פרויקטים כלכליים אזוריים באמצעות האשכולות  .5

בשיתוף משרד הכלכלה  התוכית יישובי עבורהקיימים 

 .והתעשייה

רשויות מקומיות באמצעות תחרותיות על משאבים  תמרוץ .6

וספים. תמרוץ זה ייקבע על סמך ביצוע בפועל של פרויקטים 

כלכליים, של ושאי חובה כפי שיגדיר צוות המשה וכן של 

  לפיתוח ארגוי. תוכיותהתקדמות ב

בהתאם צוות משה שלטון מקומי  על ידיהמפורטת תגובש  תוכיתה  .יא

 לעקרוות הבאים:

  . כלי שלההכלמעה דיפרציאלי בהתאם לגודל הרשות ולחוסן  .1

רשויות בהתאם לעמידה במדדי ביצוע מקובלים (גביית תמרוץ   .2

ארוה, ביצוע סקרי כסים, יצול תקציב הפיתוח, אכיפת גבייה 

  לפי חוקי עזר ועוד)

בים כאבן דרך ראשוה כפי שיגדיר תחומי ליבה מחיי -אבי דרך  .3

  צוות היישום
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התוכית תכלול מעה ליהול, בקרה, פיקוח וסל סיוע לרשויות .4

המקומיות לקידום הפרויקטים לרבות העסקת יועצים חיצויים 

 ופרויקטורים.

,קבעו אמות מידה להקצאה וחלוקה של התקציבים בגין סעיף זהיי  .יב

בקרה ואופן מתן התמיכות ע תוך התייחסות למגוי תכון, ביצו

ופרסום הקולות הקוראים לרבות דרכי הגשת הפרויקטים על ידי 

 הרשויות המקומיות.

בהשתתפות ציגי ולי במשרד האוצר הכליוקם צוות בראשות החשב   .יג

אפשרויות  יבחןמשרד הפים וציגי הרשות לפיתוח כלכלי אשר 

  .להגדלת הגישות של רשויות המיעוטים לאשראי בקאי

יוקם צוות  לצורך הגדלת היקף הדיור הממשלתי ברשויות המיעוטים  .יד

לי וציגים ממשרד הפים, הרשות לפיתוח כלכלי הכלבראשות החשב 

ומשרד הביוי והשיכון אשר ימפה את הדיור  המיעוטים במגזר

הממשלתי הקיים ברשויות המיעוטים ויבחן את הצורך בהגדלת 

מיעוטים לצד הסרת חסמים. היקף הכסים הממשלתיים ברשויות ה

120תוך ב ,השיכוןהביוי והצוות יעביר המלצותיו לשר האוצר ושר 

 .תוכיתויפעל ליישמן בשות ה ,ימים

 חיזוק ההון האושי ברשויות המקומיות הערביות 

לצורך שיפור התשתית הארגוית והיהולית והגדלת יכולות הביצוע   .טו

  : תוכיתברשויות ה

כלכלי תמשיך להפעיל את מיזם "מווארד" הרשות לפיתוח  .1

(מיזם לפיתוח כלכלי ברשויות מקומיות ערביות הכולל הגברת 

ממשלתיים, הן ביחס למשאבים ההיקף מימוש המשאבים 

העומדים במסגרת תוכיות החומש והן ביחס למשאבים 

ולהרחבת  2026-2022 שיתים על ידי הממשלה ככלל) לשים

בהתאם לתאי המיזם. לצורך כך  יתתוכהמיזם לכלל רשויות ה

מיליון  50יקצה משרד האוצר למשרד לשוויון חברתי סך של 

ש"ח בתקופת התוכית במתווה יורד. לרשויות המקומיות 

המשתתפות במיזם יוגדרו יעדים ומדדים. המשך ההשתתפות 

וככל שהיא  2026-2024של רשות מקומית במיזם מכוח תקציבי 

מצאת במיזם לפחות ש ה בהוכחת האפקטיביות שלתיים יות

  וקביעת אסטרטגיית יציאה. גבייההמיזם ל
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לפיתוח  תוכיתלגבש להחות את צוות משה שלטון מקומי  .2

תכלול  תוכית. התוכיתההון האושי וההון הארגוי ברשויות ה

  את המרכיבים הבאים:

השלמה של תהליכי פיתוח ארגוי ברשויות המקומיות   .א

כים חדשים לפי המודל הארגוי של משרד והתחלה של תהלי

 הפים.

שיפור תהליכי העבודה הרשותיים באמצעים דיגיטליים   .ב

   והגשת שירותים לתושב.

הגדלת ההשתתפות של עובדי הרשויות המקומיות הערביות   .ג

 עתודות לישראל.  תוכיותבהכשרות משרד הפים וב

ברשויות ביצוע הכשרות והדרכות ייעודיות לבעלי תפקידים   .ד

 המקומיות הערביות.

הקמת צוות משותף לממוה על השכר במשרד האוצר, משרד   .ה

להסרת   המיעוטים במגזרהפים והרשות לפיתוח כלכלי 

 איוש ומסלולי התקדמות. חסמי

בחית גיבוש מעטפות אזוריות לחיזוק יכולות הרשויות   .ו

המקומיות הערביות בתחומי התכון, היהול והביצוע 

 שכולות האזוריים.באמצעות הא

לפיתוח ההון האושי  תוכיתהערכה ומדידה ל תוכית גיבוש  .ז

  ברשויות המקומיות הערביות.

משה שלטון צוות  על ידיתגובש  )2(האמורה בסעיף  תוכיתה .3

ועד ראשי הרשויות הערביות בהתאם תוך היוועצות עם מקומי 

 לעקרוות הבאים:

הבשלותמעה דיפרציאלי בהתאם לגודל הרשות, רמת   .א

 והמחויבות.

 .תוכיותהגדרה של תאי סף מחייבים לכיסה ל  .ב

  פתרוות אזוריים עבור רשויות שיוגדרו קטות.  .ג

שלבית כאשר המעבר לשלב השי יבוצע -דו תוכיתהגדרת   .ד

  ברשויות אשר ישלימו את השלב הראשון בהצלחה. 

  תוכיתתקציבי ה
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והמועצות  תוכיתתגבור מעקי הפיתוח של רשויות הלצורך   .טז

(בעבור  תוכיתהאזוריות שבאחריותן יישובים המים על יישובי ה

מויציפלי -קידום פיתוח כלכלי ועבורבלבד),  תוכיתפיתוח יישובי ה

, יקצה תוכיתוחיזוק ההון האושי ברשויות ה תוכיתברשויות ה

. תוכיתח בשות ה"ן שמיליו 400משרד האוצר למשרד הפים 

חלוקת הסכומים בין הרכיבים תיעשה בהסכמת כלל חברי צוות 

 המשה לשלטון המקומי.

מיליון  270לעיל, משרד הפים יקצה ממקורותיו  האמורבוסף על   .יז

 המורחבת. תוכיתעבור רשויות ה תוכיתח בשות ה"ש

  חירום

האוצר לצורך שיפור ההיערכות לחירום ברשויות, יקצה משרד   .יח

תוכיתח מדי שה על פי שות ה”מיליון ש 4למשרד הפים סך של 

לושא תכלול קביעת מדדים  תוכיתח). ה”מיליון ש 20(סך כולל של 

 מקומית לחירום. רשותלמוכות 

  עלמין ובתי דת מבי ושיפוץ הקמה

ח"מיליון ש 30 תקציב וסף של על משרד הפים להקצות להטיל  .יט

לטובת הקמה ושיפוץ מבי דת  מעבר לתקציב המופה על ידו כיום

משרד האוצר למשרד  יקצה כך לצורך .תוכיתובתי עלמין ביישובי ה

 .תוכיתבפריסה שווה על פי שות ה ח"ש מיליון 30הפים 

  הגשת מוסדות ציבור

ח לצורך הגשת "מיליון ש 50להטיל על משרד הפים להקצות   .כ

יישובי המיעוטים. לצורך כך יקצה משרד האוצר מוסדות ציבור ב

  . תוכיתח בפריסה שווה על פי שות ה"מיליון ש 50למשרד הפים 

 ייעודים ליישובים תוכיות . 24

 זרקא -'סר אג

והעצמה לפיתוח תוכית תגובש כי כלכלי לפיתוח הרשות את להחות  .א

הייחודיים לאתגרים מעה הותת זרקא-א'סר ג היישוב של כלכלית

מגמות מיוף תוך) ועוד גבוה פטירה שיעור, אבטלה(עוי,  היישוב של

החוף על היחיד הערבי היישוב היותו ובשל בו המתקיימות הפיתוח

תגובש תוכיתה. ממומש בלתי ופוטציאל אדירים טבע כסי עם

פיתוח, היתר בין ותכלול הפים ומשרד האוצר משרד בהסכמת

קידום, תיירות מבוססי כלכליים צמיחה מופי פיתוח, החוף רצועת
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את המעכבים חסמים להסרת ומרכיבים מקומיים ועסקים תעסוקה

. ימים 90 תוךב השרים ועדת לאישור תובא תוכיתה. היישוב פיתוח

מיליון 8 של סכום שייקבעו למשרדים האוצר משרד יקצה כך לצורך

, כך על וסף. התוכית תקופת פי על שווה בפריסה שה מדי ח”ש

. היישוב חיזוק לצורך שייועדו זו ממשלה החלטת מתוך מעים יוגדרו

 .לאומית עדיפות לחוק כפופה שתגובש תוכיתה

 צרת

לוכח חשיבותה של העיר צרת, הממשלה מחה את הרשות לפיתוח   .ב

להביא החלטת ממשלה ייעודית בהמשך  המיעוטים במגזרכלכלי 

 לעיר צרת.

  של הרשויות המקומיות הערביות  הביצוע יכולות הגברת . 25

להחות את כל אחד ממשרדי הממשלה כי העמדת סיוע תקציבי   .א

לרשויות המקומיות בהתאם להחלטה זו, תבוצע תוך מתן עדיפות 

לסיוע בשווה כסף וביצוע באמצעות המשרד הממשלתי או גוף אחר 

הפרויקט בשים לב למהות ולמאפייי  הכולשייבחר על ידי המשרד ו

ולמאפייי הרשות המקומית ולצורך לפעול לסיוע וליווי לרשויות 

המורחבת להפחתת הלחצים של גורמי פשיעה עליהן,  תוכיתה

הממשלה  תוכיותלהגברת המשילות בתחומן וליישום אפקטיבי של 

בתחומי אחריותן. על אף האמור, משרדי הממשלה יוכלו לקבוע 

בהם תתאפשר העמדת הסיוע כללים למקרים שימים  90בתוך 

בתקצוב ישיר בין לכלל הרשויות שעליהן חלה ההחלטה ובין לגבי 

חלקן לרבות תוך קביעת החיות לגבי הליך ביצוע ההתקשרות של 

הרשות המקומית בהתאם ובכפוף לכל דין, לרבות באמצעות 

התקשרות של הרשות עם חברה ממשלתית שתקבע הממשלה לכך או 

מה הסכם מסגרת, וזאת בשים לב ילמשרד עחברה ממשלתית שיש 

 למהות ומאפייי התקצוב ולמאפייי הרשות המקומית. 

ולעכב את יישומו,  משרד הפים, הרשות  )א(מבלי לגרוע מסעיף   .ב

במשרד האוצר  החשב הכלליואגף  המיעוטים במגזרכלכלי  לפיתוח

גיבוש מודל לביצוע פרויקטים תשתיתיים ברשויות בחון יפעלו ל

על ידיבאמצעות גופי ביצוע חיצויים (חלף ביצוע עצמי  תוכיתה

) וזאת בהתאם לצורך וככל שדרש. המודל יתייחס, תוכיתרשויות ה

בין היתר, לתחומי הפעילות השוים שבהם יש לגופי ביצוע חיצויים 

יתרון, ולאופן ההתקשרות של הרשויות המקומיות ו/או של המדיה 

ת על פי חוק חובת המכרזים לכל דין לרבועם אותם גופים בכפוף 

 .1992-התש"ב
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 הסביבה:  גתה . 26

תוכיתימים,  120תוך בלהטיל על המשרד להגת הסביבה לגבש,   .א

ביישובי  האקלים שיוי בהיבטי לרבותלשיפור מצב הסביבה, 

  סביבתית). התוכית ה –המיעוטים (להלן 

ראשות מכ"לית המשרד להגת הסביבה (או מי ב היגוי ועדתלהקים   .ב

חברתי, הפים,  לשוויוןהמשרדים מכ"לי  אתמטעמה) הכוללת 

, או תקציבים במשרד האוצרהואגף  הארגיה, הגב והגליל ההפריפרי

ציגיהם וציגי ציבור שייבחרו על ידי המשרד להגת הסביבה. ועדת 

ההיגוי תייעץ למשרד להגת הסביבה בוגע לתוכית הסביבתית. 

תוכיתלפות למשרדים וספים ולזמם לדיוים.  תרשאי הוועדה

תגובש, בין היתר, בהתאם לעקרוות  העבודה בתחום הגת הסביבה

 הבאים: 

 של שיתוף ציבור מקדימים בקרב החברה הערבית.קיום הליכים  .1

קידום פתרוות למשק הפסולת בהתאם לאסטרטגיית הפסולת  .2

 של המשרד.

 העצמת יכולות בקרב הרשויות המקומיות.   .3

 שיפור השירות היתן לתושב.  .4

הגברת הפיקוח והאכיפה בתחום הגת הסביבה ביישובי  .5

 המיעוטים. 

עידוד מהיגות מקומית, העלאת מודעות וביית יכולות בתחום  .6

 הגת הסביבה בקרב האוכלוסייה. 

 התוכית הסביבתית. ישל הפעילויות שוא הבטחת קיימות  .7

הסביבתית, הממשלה פוה לההלת הקרן  תוכיתלצורך מימוש ה  .ג

לשמירת היקיון בבקשה כי תבחן, בכפוף לחוק שמירת היקיון, 

מיליון  300והתקות שעל פיו, הקצאה של סכום של עד  1984-תשמ"ד

ח לתקופת התוכית, עבור המשך הסדרת משק הפסולת ביישובי ”ש

המיעוטים, לרבות עבור הקמה ושדרוג של תשתיות לטיפול בפסולת 

בהתאם לתוכית שתוגש לקרן לשמירת היקיון, על  הכולומחזור, 

ת הסביבה באותם ושאים העבודה בתחום הג תוכיתבסיס 

 ושתאושר על ידה.

למשרד להגת הסביבה סך של  תוכיתהאוצר יקצה בשות ה משרד  .ד

שה) עבור ביצוע  מדי ח”מיליון ש 50(סך של  ח”מיליון ש 250



  
      

  מזכירות הממשלה

 

  

71  /109 

פעילויות ייעודיות לשיפור מצב איכות הסביבה, היערכות לשיוי 

מיעוטיםהירוקה ופעולות חיוך והסברה ביישובי  בייהאקלים, 

 . הסביבתיתלתוכית  בהתאם

שפורטו בחלקים מעים מע מכפל מעים, ילה יובהר כי על מת  .ה

במגזר יתואמו עם הרשות לפיתוח כלכלי אחרים של החלטה זו 

 ים. יוהמשרדים הרלווטהמיעוטים 

  הגב והגליל  הפריפריה פיתוח . 27

להקצות  והגלילמחה את המשרד לפיתוח הפריפריה הגב  הממשלה  .א

-2026מיליון ש"ח ובשים  103סך של  2022בשת  תוכיתה רשויותל

מסך תקציבים המופים על ידו לרשויות המקומיות  30%סך של  2023

2023משת  תוכיתבישראל. יובהר כי התקציב המוקצה לרשויות ה

, אלא אם יחל קיטון 2022לא יפחת מהתקציב המוקצה בשת 

בתקציב הכולל של המשרד. לצורך השגת יעד זה, יקצה משרד האוצר 

מיליון ש"ח מדי שה  27למשרד לפיתוח הפריפריה הגב והגליל 

הדבר ייעשה  –ל שמדובר בתקציבי התמיכה וככ. תוכיתמשות ה

 . בכפוף למבחי התמיכה

 הגב והגליל יפעל כדלקמן: ,רד לפיתוח הפריפריההמש  .ב

שהוא מפרסם לחברה  "קוראיםההקולות "המשרד יפעל להגשת  .1

הערבית ויפעל דרך הפצה ייעודית והסברה מותאמת למקסום 

 פוטציאל ההגשות מצד הרשויות.

המשרד ידווח אחת לשה לוועדה המתמדת על אחוז ההקצאות  .2

מתוך סך ההקצאות  תוכיתהתקציביות שהועברו לרשויות ה

 התקציביות שבוצעו ועל אחוז היצול הכספי לפי רשות.

ול תקציב המשרד שיאפשר ביההמשרד יפעל להסדרת מגון  .3

 .תוכיתשקיפות בוגע להקצאות התקציביות לרשויות ה

הקיימים ייחודים צורכים מיפוי ,יום 120 תוךב ,יערוך המשרד .4

למיצוי הערביות ברשויות יםהקיימ והחסמים התוכית שובייבי

"הקוראים הקולות" את להתאים ויפעל הממשלתיים המשאבים

היישובים של הייחודים צרכיםלו למעים ידו על המפורסמים

 המיעוטים. במגזר כלכלי לפיתוח רשותל יועבר הדוח. והרשויות

מיום  468מעבר להקצאות המוגדרות בהחלטת הממשלה מס'  .5

50המשרד לפיתוח הפריפריה הגב והגליל יקצה , 25.10.2020

לעידוד  בערים תוכיותלטובת הפעלת  2021בשת ש"ח מיליון 
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שיתוף פעולה, קיום משותף, תמיכה בדו קיום וחיזוק הקשרים 

וזאת בתיאום עם הרשות לפיתוח כלכלי בין יהודים לערבים

לא תופעל ברשויות מקומיות להן יתן  תוכית. ההמיעוטים במגזר

ש"ח  מיליון 40. מעה בושאים אלה בהחלטות ממשלה אחרות

במגזר כלכלי ופיתוח לקידום פרויקטים לטובת יוקצו וספים

לרשויות הכסות או בהוצאות חיסכון המייצרים, המיעוטים

 .התוכית

הרשות משרד פיתוח הפריפריה, הגב והגליל בשיתוף על  להטיל  .ג

תוכית עבודה לפיתוח  להכיןלפיתוח כלכלי ואגף התקציבים באוצר 

תכון, קידום תוכיות מפורטות, איחוד אזורי תעסוקה שתכלול 

וחלוקה, פיתוח, הקמה של תשתיות על, הרחבה, שדרוג, הכת סקרי 

אזורי  -(להלן  תכות וקידום של אזורי תעסוקה, מסחר ושירותיםיה

תוכיותם וצורכיזאת, בהתאם למיפוי  וכיתתעסוקה) ביישובי ת

תוכית עבודה בתחום  –סטטוטוריות מאושרות ופוטציאליות (להלן 

 .אזורי תעסוקה)

תוכית העבודה בתחום אזורי תעסוקה תהיה בהתאם לעקרוות   .ד

מפורטת  תוכיתבחן על בסיס יהתעסוקה ת אזורי בחירתהבאים: 

יות/כוללות ובהתאם מתאר כולל תוכיותבתוקף או על בסיס 

לשיקולי ישימות הפיתוח, סטטוס הבעלות על הקרקע, התייחסות 

לרמת ההסכמות עם ובין בעלי קרקעות פרטיות, ובין המחזיקים 

כמו כן, במקרים בהם הפיתוח יעשה על  .בקרקע, חסמי תשתיות וכד'

טיים ברשות ווקרקע פרטית, יותה הפיתוח בקיום חוקי עזר רל

שרים גביית היטלים לפיתוח העשה על קרקע המקומית המאפ

  פרטית.

מיליוי 50, משרד האוצר יקצה למשרד )ד(-ו )ג( לצורך יישום סעיפים  .ה

ש"ח וספים בתקופת התוכית והמשרד יקצה ממקורותיו 

 ליוי ש"ח וספים.ימ 50סך של  )א(המפורטים בסעיף 

 שובים המעורביםיהי . 28

כלכלי ומשרד ראש הממשלה כי לרשום את הודעת הרשות לפיתוח   .א

, שתית ליישובים מעורבים-רב תוכיתלהצעה  במשותף גבשוי

ימים מיום קבלת  150תוך בלאישור הממשלה  במטרה שתובא

 החלטה זו. 

בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרדי  תגובש תוכיתה  .ב

,יםיבהיוועצות עם משרדי הממשלה הרלווט, ויםיהממשלה הרלווט
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ותוך קיום מהלכי היוועצות עם בחרי ציבור מהשלטון המקומי, 

 הציבור בערים המעורבות וארגוי חברה אזרחית. 

-2026ש"ח לשים יליון מ 300 עד התוכית שתגובש תהיה בהיקף של  .ג

משרדי הממשלה  ממקורותש"ח יהיו יליון מ 150 עד, מתוכם 2022

ם יוקצו על ידי משרד ח וספייליון ש"מ 150-ו תוכיתשייקחו חלק ב

האוצר ממקורות החלטה זו. יובהר כי תקציבים תוספתיים שהוקצו 

למשרדי הממשלה כמפורט בהחלטה זו אים יכולים לשמש כמקורות 

 המשרדים לצורך סעיף זה. 

  .2007-, התשס"זעדיפות לאומיתאזורי לחוק כל זאת בכפוף   .ד

  והצ'רקסים הדרוזים היישובים . 29

29.12.2019מיום  4798מס' , 959להחלטות הממשלה מספר  בהמשך

הממשלה מחה את משרד ראש הממשלה  1.8.2021מיום  291מס' ו

ומשרד האוצר להביא החלטה מפורטת המשכית לפיתוח כלכלי 

ליון ש"ח ימ 3,000ולהעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים בגובה 

ון ש"ח וסכום וסף של ליימ 1,500מתוכם יקצה משרד האוצר סכום של  

"הסכום  –ליון ש"ח יאוגמו מתקציבי המשרדים (להלן ימ 1,500

המשלים"). ככל שלא יאוגם חלק מהסכום המשלים, יפחת התקציב 

הכולל שיוקצה לביצועה של ההחלטה בהתאם. תקציבים ליישובים  

הדרוזים והצ'רקסים ולחברה הדרוזית והצ'רקסית שכללו בהחלטה זו 

  מסגרת של התוכית. יופחתו מה

,          לאומית עדיפותאזורי  לחוק כפופה תהיה שתגובש תוכיתה

 .ככל הדרש , 2007-התשס"ז

 היישובים הבדואים בגב . 30

מיום  2397 ומס' 11.9.2011מיום  3708המשך להחלטות הממשלה מספר ב

ם הייחודיים של האוכלוסייה צורכימתן מעה ל ולצורך 12.02.2017

 מחה: הממשלההבדואית בגב, 

חברתי של החברה הבדואית במשרד -להטיל על האגף לפיתוח כלכלי  .א

הרווחה והביטחון החברתי (להלן: "האגף לפיתוח כלכלי חברתי של 

חמש שתית  ייעודיתתוכית ימים  90לגבש תוך  החברה הבדואית")

ולהביא אותה לאישור  2026 עד לשת בגב הבדואית לאוכלוסייה

 הממשלה וזאת בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר.

יהא אחראי על האגף לפיתוח כלכלי חברתי של החברה הבדואית   .ב

, ריכוזה, תוכיתביית התכלול ביחס לחברה הבדואית בגב לרבות 
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בקרה ומעקב אחר יישומה מול משרדי הממשלה והרשויות 

תקציבים המיועדים ליישובי הבדואים המקומיות לרבות אודות ה

בגב שהוקצו במסגרת החלטה זו. הסטת תקציבים המיועדים לחברה 

הבדואית מתוך החלטה זו שיעוגו בהחלטת ההמשך תהיה בסמכות 

האגף לפיתוח כלכלי חברתי של החברה הבדואית בתיאום עם אגף 

יחס תקציבים במשרד האוצר. פירוט המגוים והוועדות שיופעלו בה

 יפורטו בהחלטת ההמשך.  תוכיתל

 לחוק עדיפות לאומית ככל הדרש. כפופהתהיה  שתגובש תוכיתה  .ג

מיליון ש"ח שמחציתו  5,163 על יעמוד תוכיתה של התקציבי היקףה  .ד

בגב תוספתי ויכלול את התקציבים המיועדים לחברה הבדואית

 .מתוך סעיפי החלטה זו

ביחס לצוותי המשה שמו בהחלטה, בכל דיון שיעסוק בושאים   .ה

-כלכלי הוגעים גם לחברה הבדואית בגב, יהיה חבר האגף  לפיתוח 

חברתי בחברה הבדואית, ממשרד הרווחה והביטחון החברתי ובפרט 

, תעסוקה, תחבורה, מדע, ותרבות בצוותים: חיוך, בריאות, ספורט

 ופים. הגת הסביבה

 ים הבדואים בצפוןהיישוב . 31

, לצורך מתן מעה 25.10.2020מיום  469מס'  ממשלההת בהמשך להחלט

  ם הייחודיים של היישובים הבדואים בצפון, הממשלה מחה:צורכיל

העבודה ליישובים הבדואים  תוכיתהרשות לפיתוח כלכלי תגבש את   .א

בצפון לתקופת התוכית, בתיאום עם משרדי הממשלה וציגות 

הרשויות הבדואיות בצפון. התוכית תתבסס על מקורות החלטה זו 

1,400-מ      ותקציבה בתום התקופה יעמוד על היקף שלא יפחת 

 מיליון ש"ח. 

ליישובים העבודה תוכיתתוקם ועדת היגוי למעקב אחר יישום   .ב

כ"לית המשרד לשוויון עמוד מתאשר בראשה  בצפון הבדואים

בוועדה יהיו חברים ציגי משרדי הממשלה השותפים ליישום חברתי. 

ועדת  לישיבות. תקציבים במשרד האוצרהההחלטה, לרבות ציג אגף 

ציגות של פורום ראשי הרשויות הבדואיות  כמשקיפים יוזמוההיגוי 

ס באופן קבוע אחת לשה לצורך מעקב אחר בצפון. הוועדה תתכ

 העבודה, כולל ביצוע תקציבי והסרת חסמים. תוכיתיישום 

32 . ההחלטה: יהול 
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 כללי

או חבתהמורבהחלטה זו המיועדים ליישובי התוכית  תקציבים  .א

בין החלקים השוים בחברה הערבית, ככל  יחולקו המיעוטים ליישובי

 היתן, לפי חישוב חלקם באוכלוסייה.

תבוצע בהתאם לחוק יסודות  כל הסטת תקציבים מתוך החלטה זו  .ב

 התקציב ובהסכמת אגף התקציבים.

הרשות לפיתוח כלכלי ואגף התקציבים במשרד האוצר יסכמו עם   .ג

תוכיות פיתוח  2023משרדי הממשלה במסגרת תקציב המדיה לשת 

כלכלי של החברה הערבית ביישובי התוכית בסך שותר על -חברתי

מס' ממשלההלהגיע למקורות המשרדיים הדרשים לפי החלטת מת 

מתוך תקציבי המשרדים ויביאו אותם לאישור  1.8.2021מיום  292

  . 2023הממשלה עד אישור תקציב המדיה לשת 

ם ודרישות צורכייגבשו  ,כלכלי לפיתוח הרשות בשיתוף ,החשב הכללי  .ד

לצורך מעקב, דיווח ובקרה על ביצוע  מערכת מרכב"ה להתאמת

תקציבי החלטה זו לרבות התמיכות וההקצבות היתות לרשויות 

 המקומיות.

מערכות המידע שיפותחו יכללו תוי הקצאה וביצוע תקציבי   .ה

בהתייחס למשרדי הממשלה והרשויות המקומיות ותאפשר דיווח 

מלא  בקרה, מעקב ויהול החלטה זו. תוים אלה ישוקפו באופן

שת במהלך לפעילות כסויי אלו מערכותלמשרד לשוויון חברתי. 

2022. 

,בתיאום עם הרשות לפיתוח כלכלי ,אגף התקציבים במשרד האוצר  .ו

יום ממועד קבלת החלטה  60תוך ביחה את המשרדים הממשלתיים 

זו על אופן הקצאת התקציבים בתוך התקות המשרדיות על מת 

לפשט את המעקב והבקרה אחר ביצועי התוכית באמצעות מערכות 

כספית בהתאם  וחשבי המשרדים יבצעו בקרה החשב הכללי .המידע

יוודאח החלטה זו, בוסף וקטים שמבוצעים מכלסמכותם בגין הפרוי

כי בכל משרד מבוצעת בקרה כספית ובמקרה הצורך  הכלליהחשב 

יחה את המשרדים על אופן ביצוע בקרה כספית על החלטה זו לצורך 

 דיווח מלא אחר החלטה זו.

ביקורת בהתייעצות  תוכיתבמשרד האוצר יקבע  החשב הכלליאגף   .ז

, זו החלטהביצוע לעם משרד הפים והרשות לפיתוח כלכלי בוגע 

.שימוש במשאבים המוקצים במסגרתה ומעקב אחר ביצועהלרבות: 
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מיליון 1.5 של סך האוצר במשרד התקציבים אגף יקצה, כך לצורך

 .החשב הכללי לאגף בשה"ח ש

  הוועדה המתמדת

בזאת ועדה מתמדת, שבראשה תעמוד מכ"לית המשרד  מוקמת  .ח

הרשות לפיתוח כלכלי, מכ"ל  מהללשוויון חברתי, ויהיו חברים בה 

משרד ראש הממשלה, הממוה על התקציבים או ציג בכיר מטעמם. 

ועדה וועדה תכוס, לכל הפחות, פעמיים בשה. לישיבות הוה

ועד ראשי הרשויות קבע, ציג קבוע מטעם  דרךהמתמדת יוזמן, 

המקומיות הערביות. יו"ר הוועדה תהיה רשאית להזמין לישיבות 

עדה בהרכב וציגים וספים על פי צורך וכן לכס את הוועדה וה

  מצומצם. 

 עדה המתמדת וסמכויותיה יהיו כדלקמן:והו תפקידי  .ט

שה את תוכית העבודה השתית ליישום  מדי לדון ולאשר .1

תוכיתה לעדכון תוכיות וכן מושא החלטה זו תוכיתה

המשרדים אלו יוגשו לוועדה על ידי  תוכיות. שתית-הרב

פברואר מדי בעד אחד  המשההרלווטים או צוותי  והיחידות

אלו יוגשו בהתאם לוהל  תוכיות. 2022שה, החל בשת 

יום ממועד  60תוך בשתפרסם הרשות לפיתוח כלכלי בושא 

 קבלת החלטה זו.

ים, שיויים והתאמות ילאשר, בתיאום עם המשרדים הרלווט .2

מלצו ע"י צוותי המשה, העבודה המפורטות שהו תוכיותב

 עדה המתמדת.והמשרדים הרלווטים או ביוזמת הו

או  םילדון בדוח שתי שיגישו המשרדים והיחידות הרלווטי .3

בהתייחס  2023מרץ מדי שה החל בשת צוותי המשה עד אחד ב

ליישום החלטה זו בשה החולפת, ובכלל זה בהתייחס לביצוע 

העבודה, עמידה ביעדים ובמדדים, אופן וזיהוי הקצאת  תוכית

התקציבים ומימוש התקציבים. דוחות אלה יוגשו בהתאם לוהל 

שתפרסם הרשות לפיתוח כלכלי. אין באמור כדי לגרוע מחובות 

 הדיווח לפי חוק עדיפות לאומית.

 לבצע פיקוח ומעקב ליישום החלטה זו. .4

ם ההחלטה בושאים להכריע במחלוקות שהתעוררו במהלך יישו .5

 שלא הגיעו לכדי פתרון במסגרת צוותי המשה.
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לפעול להסרת חסמים בביצוע ההחלטה וזאת מבלי לגרוע  .6

, מוסדות התכון וגופים מסמכויות משרדי הממשלה

 על פי דין. רייםוסטטוט

ככל שבמהלך יישום החלטה תמצא הוועדה המתמדת כי קיים  .7

הפעילות של החלטה זו צורך בהסטת תקציב תוספתי בין תחומי 

בהתאם להתקדמות הביצוע, זמיות ביצוע ושיקולים מקצועיים 

או לחילופין, ככל  ,שיביאו להשגת יעדי התוכית וספים

אין מקדמות את  1שתוכיות העבודה שהוצגו בהתאם לסעיף 

תוכל הוועדה לבצע הסטות תקציב בין תחומי  היעדים שקבעו,

בהתאם לחוק  לותוספתי והכהפעילות, לעכב המשך תקצוב 

במשרד האוצר בהסכמת אגף התקציבים ו יסודות התקציב

לא פוגע  האמור ובשיח עם מכ"לי המשרדים הוגעים בדבר.

בסמכותה של השרה לשוויון חברתי ככל שוכחה לדעת שדרש 

לבצע שיויים והסטות של תקציבים בין פרקי ההחלטה להביא 

 הצעת החלטה בפי הממשלה.

ף על היעדים והמדדים שקבעו אל מול המשרדים בוס .8

יעדים וספים עבור  ולאשר ועדה לקבועוים, רשאית היהרלווט

החלטת הממשלה, בכפוף לכך שאלו דרשים לצורך מימוש 

 תכלית ההחלטה.

בחלוף שתיים ממועד קבלת החלטה זו ובהסתמך על ממצאים  .9

ך עדה המתמדת את הצורומפעילות מעקב ובקרה, תבחן הו

או שיויה, וככל הדרש יובאו הדברים לאישור  תוכיתבעדכון ה

עדה את הצורך בגיבוש והממשלה. בחלוף ארבע שים, תבחן הו

 .תוכיתצעדי המשך ל

יו"ר הוועדה המתמדת רשאית לזמן ישיבה בהשתתפות מכ"לי  . 10

המשרדים הממשלתיים המשתתפים ביישום ההחלטה על מת 

  ן מרכיבי התוכית.וועץ, לדווח ולסכרן ביילה

  תי המשהוצו

 פעמים בשה.  3ליישום ההחלטה יתכסו לכל הפחות  המשהצוותי   .י

יפעלו בהתייעצות עם ציג ועד ראשי הרשויות המקומיות  הצוותים  .יא

 הערביות וארגוי חברה אזרחית. 

מבלי לגרוע מכל תפקיד אחר שהוטל על צוותי המשה כמפורט   .יב

צוותי המשה וסמכויותיהם יהיו כדלקמן:תפקידי בהחלטה זו לעיל, 
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לעקוב אחרי התקדמות המעים שבהחלטה זו, לבחון עמידה  .1

ביעדים שהוגדרו ולפעול לזיהוי והסרת חסמים בתחומי 

 עיסוקם.

החלוקה אתלאשר מדי שה תוכית עבודה מפורטת ו .2

ליישום הרלווטית בשה שהוקצו הסכומים של התקציבית

 .המשרדים ובין התוכית רכיבי בין ההחלטה

לפעול באופן אקטיבי להשגת יעדי התוכית שבתחומי  .3

 עיסוקם.

לבחון את אמות המידה הקבעות להקצאת תקציבים. בכלל  .4

תי כלכלי יבחן השימוש באמת מידה של אשכול חבריזה, 

כלכלי רשותי במקרים הרלווטים. -יישובי חלף אשכול חברתי

השלמת גיבוש יעדים ככל הדרש במועד קבלת ההחלטה,  .5

יום מיום קבלת ההחלטה והבאתם לאישור  90תוך בומדדים 

 עדה המתמדת. והו

 מעקב ובקרה שתקציבים שהוקצו משמשים ליעדם כדרש. .6

ושיויים  תוכיתהתקדמות העדה המתמדת על ולדווח לו  .7

 העבודה המפורטות. תוכיותאו תקצוב  הבביצוע

חסמים רוחביים פי הוועדה המתמדת מחלוקות, להביא ל .8

 וליישם את החלטות הוועדה המתמדת.

ככל שצוותי המשה ימצאו צורך בהסטת תקציבים בתוך  .9

תחומי הפעילות שבתחומם, ובהתאם להתקדמות הביצוע 

שיביאו להשגת יעדי הצוות  ושיקולים מקצועיים וספים

, יוכל הצוות לבצע הסטת תקציב בתוך תחומי בצורה מיטבית

 הפעילות, וזאת באישור ציג אגף התקציבים. 

צוות המשה רשאי, ככל שיש בכך צורך, להקים צוותי עבודה  . 10

 לסיוע בעבודת צוות המשה. 

הצוותים יזמו מעת לעת ציגי משרדים ממשלתיים או  יראש . 11

לטה, ליישום ההחגורמים מקצועיים אשר וכחותם דרשת 

 . םבהתאם לשיקול דעת

או לקדם, בהתאם לשיקול דעת הצוות, מהלכי היוועצות  . 12

 .תוכיתבוגע ליישום ה או איסוף תוים שוטפיםמחקר 
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על מת להבטיח גיוון בהרכב צוותי המשה, השרה לשוויון  . 13

חברים בצוותי לציגי ציבור וספים חברתי רשאית למות 

חיית היוהמשעץ המשפטי לממשלה ה וזאת בשים לב לה

  לעיין מיויים.

השרה לשוויון חברתי רשאית למות צוותי יישום וספים  . 14

מעבר לאמור בהחלטה על מת לקדם יישום מיטבי של 

 התוכיות. 

 ושוות הרשות לפיתוח כלכלי

, ריכוזה, תוכיתכלכלי תהיה אחראית על תכלול ה לפיתוחרשות ה  .יג

 והרשויות המקומיות. ומעקב אחר יישומה מול משרדי הממשלה

ןבכל מקום שלא אמר במפורש אחרת, סמכות הבקרה והמעקב תית  .יד

 לרשות לפיתוח כלכלי.

הרשות לפיתוח כלכלי תרכז את עבודת הוועדה המתמדת ואת עבודת   .טו

 צוותי המשה אלא אם קבע אחרת במסגרת צוותי המשה.

כל מכ"ל משרד שההחלטה וגעת לעייי משרדו ימה גורם מקצועי   .טז

ירכז את עבודת משרדו בכל הקשור לדיווח לרשות לפיתוח  אשרבכיר 

העבודה  תוכיתכלכלי, לצוותי המשה או לוועדה המתמדת ולגיבוש 

יום  30תוך בויישומה. זהות גורם זה תדווח לרשות לפיתוח כלכלי 

וידווח ראשי צוותי המשהו ם המקצועימקבלת החלטה זו. הגור

ם או העבודה במשרד תוכיתלרשות לפיתוח כלכלי על התקדמות 

פעולה באופן  פוועל חסמים, פערים או כשלים בביצועה וישת בצוותם

על ידי הגורם  תוכיתמלא עם הרשות לפיתוח כלכלי. ריכוז ה

ויות המקצועי יבוצע אל מול הגורמים הממוים במשרדים ומול הרש

, בהתאם לצורך ולסוג והרשות לפיתוח כלכלי המקומיות הרלווטיות

   הפעילות שקבעה.

על מת להביא להגברת האמון של הציבור הערבי בפעילות משרדי   .יז

ת מיתוג והסברה י, הרשות לפיתוח כלכלי תקדם אסטרטגיהממשלה

ח החלטה זו (לוגו לתוכית, ולפעילות משרדי הממשלה העשות מכ

ית ואסטרטגיית מיתוג ופרסום). פעולות אלו ייעשו, בין שם לתוכ

היתר, על מת לייצר מודעות אצל הציבור לפעילות הממשלה לפיתוח 

כלכלי בחברה הערבית. הממשלה מחה את משרדי הממשלה –חברתי

על ידי הרשות  לשתף פעולה ולאמץ את המיתוג הייעודי שייקבע

וצר לרשות לפיתוח כלכלי לצורך כך, יקצה משרד הא. לפיתוח כלכלי

  .תוכיתח בכל שה משות ה"מיליון ש 2
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הרשות לפיתוח כלכלי תכס פעמיים בשה ועדת היגוי מחוזית   .יח

ברמה האזורית או  תוכיתשמטרתה הסרת חסמים ביישום ה

עדה יעמוד מהל הרשות לפיתוח כלכלי או מי והיישובית. בראשות הו

חברים בה ציגי מחוזות משרדי הממשלה והגופים  ויהיומטעמו 

ם, בדגש על משרדי ממשלה הפועלים יהממשלתיים הרלווטי

באמצעות מחוזות (פים, מהל התכון, ביוי ושיכון, רווחה וביטחון 

חברתי, רמ"י, חיוך, הגת הסביבה, בריאות). ככל שמצאו חסמים 

ובא לדיון בוועדה רוחביים המשפיעים על יישום ההחלטה, הדבר י

 המתמדת.

השרה לשוויון חברתי תדווח אחת לשה לממשלה על התקדמות   .יט

התוכית ועל הביצוע והעמידה ביעדים. דיווח זה או חלקים ממו 

. ף שלוש שים הממשלה תדון בתוכיתיפורסמו לציבור. בחלו

תוכיתבמסגרת הדיון כאמור, יוצגו לפי הממשלה אופן ביצועה של ה

ות בהשגת מטרותיה, לרבות ההטבות שיתו מכוחה; וההתקדמ

  הממשלה תבחן את הצורך בביצוע שיויים בהחלטה.

לחוק  158-154בפרק זה כדי לגרוע מתחולת סעיפים  באמוראין   .כ

עדיפות לאומית ביחס להטבות היתות מכוח חוק עדיפות לאומית  

 להחלטה זו. 'ב בספחבהחלטה זו כמפורט 

רשאי להתקשר עם גורמי מקצוע  יהיהרתי המשרד לשוויון חב  .כא

וסיוע לרשויות ולצוותי המשה או  תוכיתדרשים לקידום ה

ככל לרבות הפעלת מיזמים משותפים המשרדים ביישום התוכית, 

הדרש ובהתאם לשיקול דעת. בכלל זה יהיה המשרד רשאי להתקשר 

גופי ייעוץ, יהול עם חברות יהול לקידום פרויקטים בחרים,

יועצים מומחים בתחומי פעילות  ,מערכות מידע, ליווי ומחקר

ל בכפוף לכל ולרבות פעולות קודתיות להסרת חסמים והכ תוכיתה

 ותקותיו. 1992תש"ב  ,דין לרבות חוק חובת המכרזים

ההות מתקציבי ההחלטה ידווחו בדרך  תוכיתרשויות הכלל   .כב

לפיתוח כלכלי בהתאם ובתדירות הדרשת וישתפו פעולה עם הרשות 

ימים ממועד קבלת החלטה  60תוך בם יהלוהל דיווח שיפורסם על יד

מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי ברשות המקומית,  מובילזו. מהל/

לפיתוח כלכלי ברשויות  ,הפועל במסגרת מיזם המשרד לשוויון חברתי

ירכז ויתכלל את יישום ההחלטה ברמת  ,מקומיות בחברה הערבית

מקומית ויהיה אחראי על הדיווח לרשות לפיתוח כלכלי. הרשות ה

עדר גורם כאמור ברשות המקומית, ימה ראש הרשות עובד בכיר יבה

 אחר לביצוע האמור.
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הרשות לפיתוח כלכלי תפעל בשקיפות מרבית ותפרסם לציבור את   .כג

ועדכוים אודות סטטוס היישום  תוכיתמסגרת המדידה של ה

לל זה תפרסם הרשות את פרוטוקולי ועמידה ביעדי ההחלטה, ובכ

 ועדה המתמדת באתר האיטרט.ודיוי ה

לצורך עמידה ביעדי הבקרה, המעקב, המחקר וההערכה המלווה לצד 

המשימות השוטפות הדרשות, משרד האוצר יקצה לרשות לפיתוח 

  מיליון ש"ח.  18.6מדי שה בשות התוכית סך של  כלכלי

 קציב ת

ובכפוף לאישור תקציב המדיה  2021לצורך מימון החלטה זו בשת   .כד

המפורטים הסכומים את מתקציביהם יקצו המשרדים, 2021לשת 

  .2021 לשת זו בהחלטה

ולצורך  1985-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה40בהתאם לסעיף   .כה

א לחוק האמור, יקצו משרדי 40מימון פעולה מאזת כהגדרתה בסעיף 

קציביהם את הסכומים המפורטים בהחלטה זו ומשרד הממשלה מת

וסף כמפורט בהחלטה זו בש 2026עד  2022 יםהאוצר יקצה סכום .

משרדי הממשלה ואגף התקציבים במשרד האוצר, רשאים להסכים 

בייהם על הקצאה מתקציב שוה מהתקציב המפורט לעיל לשם 

 ביצוע הפעולה המאזת כאמור.

ורות קוהקצאת המ תוכיתובכלל כך, היישום החלטת ממשלה זו,   .כו

המפורטים בהחלטה זו, מותים באישור תקציבי המדיה לשים 

, 2021שת הכספים ל, בהתאם להצעת חוק התקציב 2022-ו 2021

  . 2021-, התשפ"א2022ולהצעת חוק התקציב לשת  2021-התשפ"א

  עדיפות לאומית

לחוק עדיפות  בהתאםכוללת כלי סיוע והטבות על בסיס גיאוגרפי זו  החלטה

בצמצום הצורך הוא בעיין החלטהה שביסוד המרכזי השיקוללאומית כאשר 

קבוצות בין או אחרים יישובים או אזורים לבין היישוב או האזור בין פערים

זאת, אחרות אוכלוסייה קבוצות לבין היישוב או האזור תושבות אוכלוסייה

לצד זאת, כללים בהחלטה כלי סיוע והטבות  .לחוק) 5(ב)(151 בסעיף כאמור

אוגרפי, כגון הטבות היתות לפרט, יהיתים לחברה הערבית שלא על בסיס ג

אוגרפי, וזאת ילמוסדות ציבור או לעסקים בחברה הערבית ללא קשר לאזור ג

  לאומית.  בהתבסס על התשתית העובדתית המובאת להלן גם לעיין עדיפות

, יישובי תוכיתה יישובי יישובי הבדואים בצפון,להחלטה זו  בהתאםכי  יצוין

עדיפות לאומית  כיישובי מוכרזיםהמורחבת ויישובי המיעוטים  תוכיתה

מפורטים תוכית. יישובי הההחלטה בגוף כמפורט םיהרלווטי בהיבטים
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–המורחבת  תוכיתיישובי ה. בצפון הבדואים יישובי את וכוללים 'א בספח

יישובי; בגב הבדואית החברה יישובי את גם תוכיתכוללים בוסף ליישובי ה

המורחבת גם את יישובי הדרוזים תוכיתבוסף ליישובי ה כוללים המיעוטים

   והצ'רקסים.

והצ'רקסי ולחברהייעודיות ומשלימות למגזר הדרוזי  תוכיות, כי יצוין

, וזאת הממשלה לאישור בהמשך מובאות להיות צפויותהבדואית בגב 

   .רכיהן הייחודיים של אוכלוסיות אלהובהתאם למאפיייהן ולצ

פערים קיימים ישראל במדית היישובים כלל לבין המיעוטים יישובי בין

  :הבאים בתחומים היתר בין ביטוי לידי הבאים ממשיים

 .ותעסוקה תעשייה אזורי של מפותחות תשתיות היעדר  .א

מהכסות משמעותית פחותות המיעוטים רשויות של עצמיות הכסות  .ב

 בחברה היהודית. מקומיות רשויות של עצמיות

היישובים בתוך ציבורית בתחבורה חוסר. ירודות תחבורתיות תשתיות  .ג

 .ואליהם

לבין המיעוטים יישובי בין ומקומיות לאומיות בין והשוואות מבחים  .ד

 .משמעותי באופן מוכות תוצאות על המצביעות החברה היהודית

  חיוך

קידום מוביליות להחיוך בחברה הערבית הוא הציר המרכזי לחיזוק ו

חברתית, חוסן חברתי והשתלבות של אזרחיה הערביים של מדית ישראל 

תלמידה לממש לבחברה. בתוך כך, תפקיד מערכת החיוך לאפשר לתלמיד ו

ת ולפתח חשיבה את הפוטציאל האישי שלהם, לגבש תפיסת עולם אישי

 . הם מגיעיםעצמאית, זאת ללא קשר לרקע ממו 

מאזרחי מדית ישראל,  21%-ם של מדית ישראל מהווים כיאזרחיה הערבי

. על פי 23%-ים מכלל מערכת החיוך עומד על כיושיעור התלמידים הערב

מספר מדדים ופרמטרים, קיימים פערים בין תלמידי ובוגרי החיוך היהודי 

שיעור הזכאים לבגרות בקרב  2019ובוגרי החיוך הערבי. בשת לתלמידי 

במגזר  73.1%לעומת  63.9%החברה הערבית (ללא מזרח ירושלים) היה 

22% ,23%ראים פערים של  2018היהודי (כולל חרדי). במבחי הפיז"ה בשת 

לרעת דוברי  ,בהתאמה ,במבחי המתמטיקה, המדעים והקריאה 28%-ו

  .הערבית

  גבוהההשכלה 



  
      

  מזכירות הממשלה

 

  

83  /109 

שיעור הסטודטים מהחברה הערבית במוסדות האקדמיים בישראל גדל 

מכלל הסטודטים לתואר  18%-בהתמדה בשים האחרוות והוא עומד על כ

מכלל הדוקטורטים  8%-מכלל הסטודטים לתואר שי וכ 16%-ראשון, כ

ו עדיין מוך משמעותיתיבישראל. על אף העלייה בשיעור הייצוג, שיעור זה ה

  .27%) אשר עומד על 29-18בהשוואה לחלקם בקבוצת הגיל הרלווטית (

  וביטחון חברתי רווחה

. לשם ההשוואה 3-ו 2אקוומי -מצאים במדד סוציו תוכיתמיישובי ה 79%

-סוציו  . פערים 3-1אקוומי -מהרשויות היהודיות מצאות במדד סוציו 24%

ה מוגברת של שירותי רווחה גם אקוומיים אלו באים לידי ביטוי בעוי ובצריכ

במבט לאומי: מספר הפשות במשק בית בחברה הערבית גבוה פי אחד וחצי 

. תחולת העוי 33%-מהחברה היהודית, אך ההכסה טו למשק בית מוכה ב

4%-, לעומת כ16%של משפחות ערביות בעלות שי מפרסים (או יותר) היה 

17.7%היו  2019-ת הרווחה בבחברה היהודית. שיעור המוכרים למערכו

מהילדים הערבים  58%-בחברה היהודית. כ 10.6%בחברה הערבית לעומת 

מהמשפחות  45%-מהילדים היהודים וכ 21%חיים מתחת לקו העוי, לעומת 

  .מהמשפחות היהודיות 13%הערביות מצאות מתחת לקו העוי לעומת 

מעטפת כלים צמצום פערים בשירותי הרווחה בחברה הערבית מצריך 

ים ירווחתיים וחברתיים תוך גיבוש מעים להתמודדות עם חסמים ייחוד

תוכיות קיימות. תחומי הפעילות לחברה הערבית וביצוע התאמות דרשות ב

זו כוללים חיזוק תשתיות ומתן מעה לחסמי רוחב  תוכיתם בהמובאי

  שהביאו, בין השאר, להתרחבות פערים קיימים.

לחיזוק החוסן הקהילתי בחברה הערבית באופן ייעודי.  תוכיתכמו כן, תפעל ה

תתמקד ברמת הפרט והחברה ותקדם מוכות לחירום תוך עידוד  תוכיתה

פעולות לקידום חוסן קהילתי וחיזוק יכולות ההתמודדות והתגובה של רשויות 

  מקומיות וכוחות מקומיים להתמודדות במצבי שגרה וחירום.

  זקה והפגת בדידות

מיליוןאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל מוה כ ,ל פי תוי הלמ"סע

מתה הערבים 65+ בי אוכלוסיית .מכלל האוכלוסייה 12%-המהווים כ ,איש

בשי. בישראל 65+ בי מכלל 8.6% -כ המהווים איש 90,700 -כ 2018 בסוף

החברה הערבית להזדקן במהירות רבה יותר מאשר  צפויההעשורים הקרובים 

בחברה הערבית צפוי להיות  65חלקם של בי + 2045לית. בשת הכלהחברה 

גיל זהמכלל בי  16.1%הערבים יהוו  65בי +ו מכלל החברה הערבית. 11.3%

  בישראל.
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עד לפרוץ  כי עולה) SHARE( השפריסקר הבריאות, ההזדקות וה מתוי

דיווחו על  הערבית בחברהמקרב האזרחים הוותיקים  30%ה, מגפת הקורו

תחושת בדידות חמורה. מאז התפרצות הקורוה חלה החמרה משמעותית 

דווחו בקרב החברה הישראלית בתופעה זו. שיעורי הבדידות הגבוהים ביותר

מהאזרחים הוותיקים דיווחו על בדידות  70%-בחברה הערבית; קרוב ל

עלייהדיווחו על  73% -ה להתפרצות. בוסף, כבהשוואה לתקופה שקדמ

בדידות מובילה בוסף, מחקרים בושא מעידים כי  בשיעור הבדידות.

   להידרדרות רפואית הן בהיבט הגופי והן בהיבט הקוגטיבי.

הרחבת התוכיות היה בבחית מקדם בריאות מיעתי שתיתן מעה מקיף 

הערבית. הרחבת  החברהבקרב ותומך להפגת בדידותם של אזרחים ותיקים 

דורית -תגביר את המעורבות החברתית, תחזק את המחויבות הבין תוכיותה

המתגוררים  ותעמיק את תחושת המשמעות בקרב האזרחים הוותיקים

  .ותצמצם משמעותית את תחושת הבדידות החברתית תוכיתבישובי ה

  בריאות

יכולות והשתלבות בחיי הבריאות היא משאב המאפשר איכות חיים, פיתוח 

היה גם גורם  ,כלה. בריאות, בפרט בשות החיים הראשוותהכלהחברה ו

 המשפיע על יכולת היעות של הפרט בין מעמדות חברתיים שוים.

בישראל פועלת מערכת בריאות אויברסלית המספקת שירותי בריאות על פי 

עדים לפערים  שוויון ועזרה הדדית. יחד עם זאת, או ,עקרוות של צדק

משמעותיים בבריאות (כמו גם בתחומים אחרים) בין החברה הערבית לחברה 

היהודית, הממשיכים להתרחב, למרות מאמצים שהושקעו על ידי מערכת 

הבריאות בשים האחרוות. כך לדוגמא ילדים בכיתה ז' בחברה הערבית 

היהודית, ויותר מילדים בחברה  1.7סובלים מהשמת יתר בשיעור הגבוה פי 

שיעורי התמותה המתוקים מסוכרת וממחלות של דרכי השימה בחברה 

הערבית כפולים מהחברה היהודית. שיעורי העישון בקרב הגברים הערבים 

בחברה הערבית . שיעור השים 5בהשוואה לגברים היהודים גבוהים פי 

רה המדווחות על דיכאון לאחר לידה כפול מהשים המדווחות על דיכאון בחב

ח אדם דובר ערבית בתחומים שוים והיהודית. לצד זאת, קיים מחסור בכ

 במערכת הבריאות בדגש על תחום בריאות הפש והתפתחות הילד.

יש לתת מעה כוללי  ,על מת לשפר את מצב הבריאות של האוכלוסייה

לגורמים השוים המשפיעים על הבריאות תוך השקעה ממוקדת בחברה 

  צם פערים אלו.הערבית במטרה לצמ

  ספורט 
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למיהל הספורט ישן שתי מטרות מרכזיות: עידוד הספורט ההישגי ופיתוח 

הל יותמיכה בספורט העממי. בכל הקשור לספורט ההישגי, מרבית פעילות המ

עשית באמצעות תמיכה באיגודי הספורט ובמכון ויגייט. הקצאות אלה 

צד זאת, ייתכן כי שיעור מטבען אין בעלות מאפייים מגזריים כלשהם. ל

מוך לעומת השיעור בקרב  החברה הערביתהספורטאים הפעילים בקרב 

היהודית. הבדל בשיעור הספורטאים הפעילים יכול לבוע כתוצאה  החברה

ים חותות לעומת התשתיות ישובים הערבימכך שתשתיות הספורט בי

ים כך שוצר חסם כיסה להשתלבותם של ספורטאים ישובים היהודיבי

 מהחברה הערבית.חדשים 

ספורטאים ערבים הים  12,798 רק, בישראלספורטאים  119,083מסך של 

מתקים ראויים פגע ביכולת לפתח  ם של עדריללא ספק ה .10.7%מהווים ה

אם  .את הספורט ההישגי, כאשר התוים כיום מאוששים את העובדה ה"ל

יש  ,ספורטאים 59,579ייחס לספורט הקבוצתי {משחקי הכדור} מתוך ת

. בספורט 17%מהווים הספורטאים בספורט קבוצתי בחברה הערבית  10,165

ספורטאים  2,633ספורטאים בעפים אישיים יש רק  59,504מסך של  ,האישי

מכלל הספורטאים בעפים האישיים במדיה  4.4%מהווים הוספורטאיות 

יישובים  15רק  .רובם במקצועות הקרב ,עפים אישיים 6-דים רק בוהם מתמק

   .ים מקיימים אגודות תחרותיות בעפים האישייםיערב

התשתיות הפיזיות ביישובי התוכית, לפיכך מוצע, בין היתר, לחזק את

בסיס הפירמידה מבחית מעורבות בי הוער הערבי בספורט וכמובן הגדלת ב

  הכשרת עתודת מאמים לרמות הגבוהות. 

 תרבות

הפעילות הקיימת בחברה הערבית בתחומי התרבות השוים איה משתווה 

הן מבחית השקעה פר פש והן  –ה ביישובים שאים ערבים יכלל לעשי

מיליון  60-כולה הית מתקציב של כמבחית היקף הפעילות. החברה הערבית 

הל התרבות (ללא רכש ותקציבים ישל מ בלבד מתקות התמיכות ש"ח

אחרים). עוד לציין כי קיימים תחומים שאין בהם פעילות כלל בחברה 

 :בין היתר ,הערבית

ש"ח אך יוןלימ 55-מוזיאוים תמכים בסכום כולל של כ 53 :מוזיאוים  .1

 תמךאין אף מוזיאון ערבי.  

ש"ח אך  מיליון 2,380סימטקים תמכים בסכום כולל של  11: סימטקים .2

  .אין אף סימטק ערבי תמך

אין אף ש"ח אך  יוןלימ 23-בתי ספר תמכים בסכום של כ 28: בתי ספר .3

 .בית ספר ערבי תמך
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ש"ח  יוןלימ 3.5-מחקר תמכים בסכום של כ מוסדות 10: מוסדות מחקר .4

 .ערבי תמךאין אף מוסד מחקר  אך

אין אף יון ש"ח אך לימ 14 -ארכיוים תמכים בסך של כ 9: ארכיוים .5

  .ארכיון ערבי תמך

אמםמות הפלסטית ופסטיבלים זוכים ותחומים כמו אמויות הבמה, הא

תמיכה להיא תמיכה יחסית מוכה בהשוואה  אך ייעודית תקהלתמיכה דרך 

 בגופים העבריים. 

הראה מחסור גדול  2015רבות והספורט בשת ם שעשה משרד התצרכיסקר 

, םיבתשתיות פיזיות היכולות לשמש את העשייה התרבותית ביישובים הערבי

מבים, היכלי תרבות וכדומה. קיימים יישובים לפי הסקר שאין בהם אף  קרי:

מתקן/מבה  0.5קיים  ,מתקן אחד לשימוש פעילות תרבות. בממוצע כללי

הרשויות הערביות מצאות בדירוג  בכל יישוב.מות והמיועד לתרבות וא

. ברוב הרשויות הערביות לא קיימת 3-1אקוומי מוך בממוצע שע בין -סוציו

מחלקת תרבות בכלל. עובדות אלו גורמות לכך שיכולת הרשויות להקצות 

חיי התרבות ביישוב  יהולובכלל  ,משאבים לפעילות התרבות מוגבלת מאוד

בעמותות  ערביות רשויותוחד. הפערים בין תמיכת למשימה קשה במי ךהופ

משמעותיים. ברוב  היהודיות הרשויותה התרבותית לבין תמיכת יובעשי

  המוחלט של המקרים תמיכת הרשות הערבית בעשיית התרבות אפסית.

   דיגיטל והגשת השירותים הממשלתייםמערך ה

ם קיים פער בין החברה הערבית לבין כלל החברה בשימוש באמצעי

ם שאים גלישה ברשתות החברתיות, בהם צריכת מידע, צרכיהדיגיטליים ל

מקרב החברה הערבית  40%-ם מקצועיים וכיוצא באלה; כצרכישימוש ל

בחברה היהודית שאיה  68%עושים שימוש באיטרט לצורכי עבודה, לעומת 

מהמשתמשים הצורכים  3%-חרדית. דוברי השפה הערבית מהווים רק כ

  משיעורם באוכלוסייה. 6שיעור מוך ביותר מפי  ,משלתייםשירותים מ

החלטה זו שמה לה למטרה לצמצם פערים אלה במספר אמצעים במיקוד 

בהגברת האורייות הדיגיטלית והגשת השירותים הממשלתיים. הפעולות 

שיבוצעו במסגרת ההחלטה יסייעו להגביר את השימוש בשירותים 

יסייעו לשיפור השירות הממשלתי לחברה הממשלתיים באופן דיגיטלי. בכך 

מדפי המידע  10%-הערבית ובחיזוק האמון. בתוך כך, יש לציין שכיום רק כ

באתרי האיטרט הממשלתיים גישים בשפה הערבית ובכך מוגבל שיעור 

וזאת כאמור, על רקע  השימוש של החברה הערבית בשירותים בסיסיים,

הגשה השפתית עצמה, הפעולות ה. זאת ועוד, מלבד אורייות דיגיטלית מוכה

יכללו היבטים הקשורים בהגשה תרבותית של השירותים, תוך ראיית ובחית 

מרמת רלווטיות  –ם ייחודיים לחברה הערבית צורכיהשירות על רקע 
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השירותים ועד רמת המשלב השפתי המותאמת לגווים השוים בחברה 

  כיוצא באלה.הערבית, עיצוב מכבד ומותאם ו

הפעולות ופריסת השירותים לחיזוק  ישו צורך משמעותי בהרחבת

בחברה הערבית, בדגש על ביצוע  המתמקדות בפרט המיומויות הדיגיטליות

פעולות יומיומיות המאפשרות צריכת שירותים והשתתפות בשוק העבודה. 

הבאוכלוסיימודד מיומויות יסוד המבחן ( PIACCמהבחים במבחי  59%

היהודית שאיה  מהחברה )הבוגרת ובייהן פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת

חרדית בישראל הוגדרו כבעלי ידע דיגיטלי ברמה ביוית או גבוהה וזאת 

מהחברה . כלומר, שיעור משמעותיבלבד בחברה הערבית 13%-בהשוואה ל

  .ותהערבית בגילי העבודה העיקריים הים חסרי מיומויות דיגיטליות בסיסי

מזה למעלה משתיים שמטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית מפעיל בוסף, 

בחים שזוכה להצלחה רבה. הקורס  ס מקוון בעברית להכה לפסיכומטריקור

איו זמין בשפה הערבית ועתה מבוקש לקבוע לוח זמים להעלאת קורס בשפה 

  .הערבית עם ההתאמות הדרשות לחברה הערבית

  תעסוקה 

תוי ההוצאות של משפחה ערבית דומים לאלו של משפחה יהודית בעוד 

ש"ח בחודש, בהתאמה), תוי ההכסות  13,406ש"ח לחודש לעומת  13,473(

שוים ומעידים על פער משמעותי: הכסת משק בית ממוצעת בחברה היהודית 

ח לחודש, ואילו הכסה ממוצעת למשק בית בחברה "ש 18,317עומדת על 

ש"ח לחודש. שיעור המשתתפים  12,224ועומדת על  33%-וכה בהערבית מ

77%בכוח העבודה מדגים גם הוא פערים משמעותיים בין יהודים לערבים. 

מהשים הערביות. שיעור  39.5%מהשים היהודיות עובדות לעומת 

מהגברים  72.8%-בהשוואה ל 84.4%ההשתתפות בקרב גברים יהודים היו 

ה בתעסוקה שהחלה עוד טרם פרוץ גברים ישה יריד הערבים. יכר כי בקרב

  פת הקורוה, וכי היא מאפיית בעיקר גברים צעירים. מג

יכולת ההשתכרות של החברה הערבית ממחישה גם כן פערים משמעותיים בין 

בהם עוסקים רבים בקרב החברה שהחברה הערבית ליהודית. משלחי היד 

מהעובדים הערבים עובדים  13%ך. הערבית הים ברובם מקצועות בפריון מו

42%בלבד מהגברים היהודים. כמו כן,  4%במקצועות בלתי מקצועיים לעומת 

מהגברים  18%-מהגברים הערבים עוסקים בתעשייה וביוי בהשוואה ל

מהשים הערביות בשוק העבודה עובדות בתחומים בלתי  11%היהודים. 

מהשים הערביות  30%-מהשים היהודיות ו 4%-מקצועיים בהשוואה ל

  מהשים היהודיות. 22%-עובדות במכירות ושירותים בהשוואה ל

בקרב החברה הערבית מוכה יותר  רמת ההשכלה ומספר שות הלימוד

תפות תככל ששיעור ההשכלה גבוה יותר, כך שיעור ההשחברה היהודית. מב
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ככל  בכוח העבודה גבוה יותר. כמו כן, יכר קשר הפוך ביו השכלה לאבטלה,

ששות ההשכלה עולות, שיעור האבטלה יורד. לבסוף, ככל ששות ההשכלה 

הפיזור הגיאוגרפי והיעדר הגישות המאפיין את  עולות, השכר הממוצע גדל.

המגורים בפריפריה יוצרים גם הם פערים בשילוב לתעסוקה בתוך החברה 

על הערבית. אחוז הגברים הערבים המשולבים בשוק העבודה בדרום עומד 

בערים המעורבות,  74.5%באזור המשולש,  69.6%בירושלים,  71.5%, 62.3%

באזור הגליל. אחוז השים הערביות המשולבות בתעסוקה בדרום  68.4%-ו

-בערים המעורבות ו 53.6%באזור המשולש, 32.3%בירושלים,  21.6%, 23.6%

  באזור הגליל.  34.8%

צא כי ישן שלוש אוכלוסיות , מ2030ביעדי התעסוקה לשת  לקידום עמידה

מרכזיות שהין בעלות הפוטציאל הרב ביותר לביצוע קפיצה משמעותית 

בהשתתפותן בשוק התעסוקה ובאיכות ההשתתפות: גברים צעירים בעלי 

השכלה תיכוית ומטה, שים צעירות בעלות השכלה תיכוית ומטה ושים 

 תיכוית ואקדמית. -צעירות בעלות השכלה על

  צעירים

, מתוכם כחצי מיליון ערבים. 34-18מיליון צעירים בגילי  2.4-בישראל חיים כ

רוב הצעירים מהחברה הערבית חיים בפריפריה גיאוגרפית וחברתית 

אקוומית וריחוק פיזי ותרבותי -המתאפיית ביישובים חלשים מבחיה סוציו

בגילי ממרכזי עבודה. שיעור הזכאות לבגרות בקרב צעירים מהחברה הערבית 

בחברה היהודית. שיעור העמידה של צעירים  79%לעומת  64%-היו כ 34-18

68%לעומת  49%בדרישות הסף של האויברסיטאות היו  34-18ערבים בגילי 

משתלבות  35-18בלבד מהצעירות הערביות בגילאי  36%אצל צעירים יהודים. 

ים צעירות ש 8%מהצעירות היהודיות. כמו כן, רק  80% בתעסוקה לעומת

ריון גבוה בתחומי הטכולוגיה, הערבית משתלבות בעפי עיסוק עם פמהחברה 

  בחברה היהודית. 20%הייטק, הדסה ויזמות לעומת 

בעוד מרבית הצעירים בחברה היהודית ממשיכים לאחר התיכון למסגרת 

שירות צבאי, לאומי או למסגרות המשך אחרות שיש בהן כדי לסייע בפיתוח 

ד ואורייטציה תעסוקתית, מידת ההשתתפות של צעירים תמות עתי

מהחברה הערבית במסגרות אלה או במסגרות מעבר אחרות מוכה מאוד 

משתלבים  10%משתתפים בשת י"ג,  1.5%ביחס לחלקם באוכלוסייה. 

14%-משתתפים במכיה ו 0.7%מבצעים שירות צבאי,  4%בשירות לאומי, 

השילוב בין היעדר מסגרת מכוות לאחר משתתפים בלימודים גבוהים. בשל 

ים, שיעור גבוה מבין הכלכלילבין רמת החיוך המוכה והאתגרים  18גיל 

הצעירים הערבים אים משתלבים במסלולי לימודים או תעסוקה מסודרת 

גברים צעירים מהחברה לאחר התיכון ומוגדרים חסרי מעש. שיעורם בקרב 

בחברה היהודית. שיעורם של  14%לעומת 21 עומד על % 24 -18י הערבית בגיל
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40%עומד על  18–24שים צעירות מהחברה הערבית חסרות מעש בגילי 

בחברה היהודית. עם זאת, בקבוצת השים קיימת ירידה מתוה  13%לעומת 

בשיעור חוסר המעש בשים האחרוות, ויתן לייחס אותה לעלייה בשיעור 

  המשתתפות בלימודים אקדמיים.

 תעסוקתיגיוון 

ים בשירות המדיה יהיעד הממשלתי הוכחי לשיעורם של האזרחים הערב

10,848, 2020-מכלל העובדים בשירות המדיה. כון ל 10%קבע על לפחות 

מכלל העובדים. התמוה  13.2%ערבים מועסקים בשירות המדיה ומהווים 

רכות המצרפית מוטה על רקע שיעור הייצוג הגבוה של עובדים ערבים במע

מיחידות שירות המדיה  26%-). בפועל, רק בכ19%-הבריאות והפים (כ

קיימת עמידה ביעד הממשלתי שקבע. בוסף, החברה הערבית מצויה 

באחוזים משמעותיים בדרג הכיסה לשירות, אך ככל שעולים במדרג הדרגים, 

ייים , בדרג הב16.8%שיעור הייצוג יורד; שיעור האיוש בדרג הכיסה עומד על 

מאוישות ע"י עובדים המהמשרות  3.2%ובדרג הבכיר  6.8%השיעור היו 

  מהחברה הערבית. 

-בחברות הממשלתיות שיעור הייצוג של עובדים מהחברה הערבית עומד על כ

והחברות לא קבעו יעדים פומביים ביחס לקידום פעולות לייצוג הולם  2%

בשורותיהן ופרסום התוים באופן שקוף. גם במגזר הפרטי, דרשות פעולות, 

דע לרבות בהיבטים משפטיים וחברתיים למתן כלים ארגויים, הכשרות, י

וליווי לטובת רתימת מעסיקים גדולים להגברת הגיוון התעסוקתי ושילוב 

  ערבים בתעסוקה איכותית במגזר הפרטי. 

  חדשות טכולוגית והייטק

אלף  321-עמד על כ 2020טק בשת -מספר השכירים המועסקים בעפי ההיי

עובדים  7,000-מהעובדים במשק. מתוכם, פחות מ 9.2%-עובדים המהווים כ

). מספר חברות ההזק בישראל עולה 2.5%-הים מהחברה הערבית (פחות מ

. 2.4%חברות המייצגות שיעור של  120-אך בחברה הערבית ישן כ 5,000על 

מיליארד  45.8-עמד על כ 2020טק הישראלי בשת -בהתאמה, שווי יצוא ההיי

30דולר אך מתוכו יצוא של חברות בבעלות ערבית בתחום זה לא עלה על 

  ).0.1%-מיליון דולר (פחות מ

  פיתוח עסקים 

אלף  50-מכלל העסקים בארץ (כ 10%-מ קטןהעסקים בבעלות ערבית  מספר

) של העסקים 95.8%אלף בישראל), כאשר הרוב המוחלט ( 575-עסקים מתוך כ

מהעסקים בחברה  72%בבעלות ערבית הם עסקים זעירים, קטים וביויים. 

  מהחברה היהודית.  35%-ן בהשוואה להערבית מתקשים בגיוס הו
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קצב ההתפתחות והפיתוח של עסקים בבעלות ערבית מוך ביחס לקצב 

הפיתוח וההתפתחות של עסקים דומים בישראל. יעילות התפעול היא הצד 

החלש ביותר מבחית איכויות היהול של החברות בבעלות ערבית בכל 

הזקקים ביותר להכשרה העפים, כאשר עפי התחבורה והמסחר הם העפים 

בושא איכות התהליכים היהוליים בחברותיהם. כמו כן, הביצועים 

הפיסיים הממוצעים של חברות שבדקו חלשים ביחס לחברות דומות 

במשק, וישו קשר ישיר מובהק בין הביצועים הפיסיים של החברות לבין 

  איכות תהליכי היהול שלהן.

מיליון דולר בשה (כון  100-איו עובר את ההיצוא מעסקים בבעלות ערבית 

מיליארד דולר לשה.  80-), מתוך כלל היצוא הישראלי אשר עובר את ה2020 -ל

  שיקום כלכלי והגשת זכויות

חייבים פרטיים.  608,000חייבים מהחברה הערבית, מתוך  200,000 -ישם כ

על שיעורם  2י רעון מהחברה הערבית עולה עד פישיעורם של חייבים חדלי פ

יה. כמו כן, התוים מלמדים כי רבים מהחייבים מהחברה הערבית יבאוכלוס

מהחייבים חוזרים  30%-רעון גם לאחר הפטר. כיחוזרים למצב של חדלות פ

  .שים לחובות 10תוך בחוזרים  50%-שים וכ 5תוך בלחובות 

על רקע תוים אלה, מוצע כי משרד המשפטים, בשיתוף המשרד לשוויון 

חברתי ואגף תקציבים באוצר, יגבשו תוכית שתכלול, בין היתר, תוכית 

לשיקום כלכלי של חייבים מהחברה הערבית ותתייחס הן לסיוע פיסי והן 

  להגשת מידע וסיוע משפטי בטיפול בחובות.

  אזורי התעשייה 

72,300ועד לתעשייה ומלאכה באזורי תעשייה בישראל היו סך השטח המי

4,660דום מתוכם הם בשטחי יישובים יהודים לעומת  67,640דום, כאשר 

מכלל השטחים המיועדים  6.5%-יישוביי המיעוטים, דהייו רק כ 38-דום ב

לתעשייה ומלאכה מצאים ביישובי המיעוטים. השטח הממוצע במטר רבוע 

לתושב ביתר היישובים  8.9לתושב ביישובי המיעוטים לעומת   3.6-עומד על כ

הראו כי ממוצע  2018במדית ישראל. תוי יחידת המחקר של הכסת מיולי 

חיוב ארוה בשטחים המיועדים לתעשייה ומלאכה לתושב ביישובים שאים 

ש"ח בלבד ביישובי המיעוטים.  29ש"ח לעומת  262יישובי המיעוטים עומד על 

בהר כי תקציב המיועד לאזורי תעשייה משותפים ישמש רק את רשויות מו

  .תוכיתה

  ושיכון דיור

120מיישמת בין היתר את מסקותיו של צוות  922בתחום הדיור, החלטה 

הימים להתמודדות עם מצוקת הדיור בחברה הערבית, שהקימה הממשלה 
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. צוות זה עמד על 21.12.14מיום  2365 מס'  ממשלההבמסגרת החלטת 

ים והציע דרכים יהחסמים הקיימים לתכון ופיתוח למגורים ביישובים הערב

  להסיר חסמים אלו או לצמצמם. 

במשרד הביוי  הוקמה מעטפת מתמחה בחברה הערבית 922במסגרת החלטה 

והשיכון וועדת היגוי ייעודית לושא הדיור בראשות מכ"ל משרד הביוי 

מערכתית לקידום התכון והפיתוח למגורים וקבעו  תוכיתוהשיכון, גובשה 

. 922כהגדרתם בהחלטה  תוכיתקריטריוים לחלוקת התקציבים בין יישובי ה

(תחום הדיור), משרד הביוי והשיכון  922בהחלטה  7במסגרת יישום סעיף 

בקרקע קידם את הושאים הבאים: תכון סטטוטורי מפורט בקרקע מדיה ו

פרטית בהיקפים משמעותיים; תכון מסדיר; איחוד וחלוקה, וזאת באופן 

המותאם לאוכלוסייה בהליכי שיתוף ציבור; מיפוי בעלים ותוך לימוד מתמיד 

וסדות ציבור ופיתוח שכוות ם היחודיים; ביית מצרכישל המורכבויות וה

ת בצפון. ווק אלפי יחידות דיור עבור החברה הערבית והבדואייוש חדשות

קידום פעולות אלה בוצע בשיתוף הדוק עם ראשי הרשויות והצוותים 

המקצועיים ברשויות אשר בשות ההחלטה הצליחו להוביל עם הציבור מגמות 

חוצות לצייה רווישל עידוד ברכי ויה, קידום איחוד וחלוקה והפרשות ה

ים ווהלא חוקית, בדגש על החשיבות לשמירת "ק בייהציבור, צמצום ה

  כחולים" ותכון סטאטוטורי מסדיר. 

התכון מיהלעל ידי  המתארימשמעותי של התכון  קידוםלצד  זאת כל

תוספת לרבות, ההחלטה ישובייויצירת תשתית תכוית לטווח הארוך ברוב 

והשקעה של עבודה רבה ומאומצת  חדשים פיתוח שטחי של משמעותית

, הכוללות יחד תוכיותבאישור סטטוטורי של  "לובותמהמחוזיות  ועדותבו

  עשרות אלפי יחידות דיור שאושרו בכל שה. 

ומפורט ביישובי החברה  מתארילאור היסיון הרב שצבר בקידום תכון 

, מיהל התכון העלה על הכתב, תוכיותהערבית, לצד קידום סטטוטורי של ה

רים והסוגיות במסגרת מסמך העוסק בתכון בקרקע פרטית, את האתג

ים היישומיים המוצעים להתמודד הכלהמאפייים תכון בקרקע פרטית ואת 

עמם. זאת מתוך תפיסה המכוות לתכון בר יישום אשר מתחשב במאפייים 

הערבית. המסמך כולל התייחסות מפורטת למגוון  החברההייחודיים של 

במקרקעין משרדי להסרת חסמים בדיור ו-הסוגיות שעלו בדוח הצוות הבין

מעבודת  שעלו וספות וסוגיותביישובי החברה הערבית הדרוזית והצ'רקסית, 

איחוד וחלוקה בקרקע פרטית, לרבות דגש  תוכיותהשטח, ואשר קשורות ב

והמחזיקים ותעל חשיבות תהליך מובה ומסודר של שיתוף בעלי הקרקע

  . בקרקע

משרד הביוי והשיכון קידם משימות וספות , 922במסגרת החלטת הממשלה 

כגון הגדלת אחוז המממשים בשוא סיוע בשכר דירה והגמשת חלק 
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ערבית והתאמות השווקים המהקריטריוים והתאמתם לאוכלוסיית החברה 

  החברה הערבית.  צורכיבמסלול "מחיר למשתכן" ל

הדיור, על מת לתח לקחי ומסקות החלטות הממשלה הקודמות בתחום 

משרד הביוי והשיכון ביצע תהליך למידה משמעותי בשיתוף ועדי ראשי 

רשויות מהחברה הערבית והבדואית בצפון, אשי ציבור ואשי מקצוע 

ם ימהחברה הערבית, שותפים מהמגזר השלישי ומשרדי ממשלה רלווטי

-כלכלי      ם לפתרון מצוקת הדיור והעצמה וחיזוק צורכיבמטרה למפות את ה

  חברתי של יישובי החברה הערבית והבדואית בצפון.

ווק יהשים האחרוות פורסמו באמצעות משרד הביוי והשיכון לש בחמש

יחידות דיור  9,665יחידות דיור לכלל האוכלוסייה, מתוכם רק  228,246

'רקסים צ(ללא דרוזים,  922ולים בהחלטה הכלביישובי החברה הערבית, 

  ובדואים).

תוכיות 80מעל  ןמפורטות רבות מתוכ תוכיותאושרו  922החלטה  במסגרת

אלה  תוכיות), אך רטיבישל איחוד וחלוקה (תוי המרכז הערבי לתכון אלט

ולכן וצרו פערי רישום גדולים.  ,"רים)תצרכי רישום (ולצ תוכיותלא כללו 

, ישראל למיפוי המרכזבשה האחרוה על ידי  יפויאלה עשה מ לפערים

מתחמים בגלעיי  187-כ ךשים בוסף לכדמתחמים ח 135 למדים עווע

  ).2021 ישראל למיפוי המרכזם הסדרי קרקעות (תוי כייצרשמ היישובים

התכון,  מיהלעל ידי  המתארימשמעותי של התכון  קידוםלצד  זאת כל

תוספת לרבות, ההחלטה ישובייויצירת תשתית תכוית לטווח הארוך ברוב 

והשקעה של עבודה רבה ומאומצת  חדשים פיתוח שטחי של משמעותית

-כ, הכוללות יחד תוכיות"ל באישור סטטוטורי של ובותמהמחוזיות  עדותבוו

לממש מת על. האחרוות השים בחמשיחידות דיור שאושרו  113,000

עצר התכון ובכך פיתוח עלויות סבסוד של פתרוות דרשים, אלה תוכיות

  .רישום צורכיל תוכיותב

  הגשת אשראי לחברה הערבית

בהתאם לתוי מרכז המחקר והמידע של הכסת בפרסום בושא אשראי 

לתושב ערבי  2018, האשראי הבקאי הממוצע בשת 2020בקאי מספטמבר 

לתושב יהודי, כך שהפער  אלף ש''ח 155.8אלף ש"ח, לעומת  56.3-עמד על כ

לתושב ערבי לעומת  37.5%באשראי הממוצע לתושב בממוצע ארצי עמד על 

  לתושב יהודי.  103.9%

-על פי יתוח שוק המשכתאות ללווים מהחברה הערבית, שערך בק ישראל ב

-2014בין השים  בחברה הערבית, שיעור המשכתאות שיתו ללקוחות 2017

המשכתאות שיתו בישראל. תון מוך משמעותית  מסך 1.8%עמד על  2010
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ביחס לשיעורם באוכלוסייה. באותן השים, הריבית על המשכתאות עבור 

קודות האחוז בממוצע  0.3-הייתה גבוהה בכ בחברה הערביתלקוחות 

בהשוואה ללקוחות מהחברה היהודית. השיעור הכולל של סיפי בק עם 

מסך  34%לעומת רק  55%דים עומד על שירותי משכתאות ביישובים יהו

ים. וסף על כך, מכלל הבקים, רק יסיפי הבק עם שירות זה ביישובים הערב

לבק אחד יש פריסה משמעותית של קודות משכתא. למעשה בחברה 

  הערבית אין מגוון תחרותי בייעוץ משכתאות. 

כתוצאה של בוסף לאמור לעיל, גישות מוכה לשירותי משכתא ובעת גם 

החסמים הבסיסיים למימוש בטוחות בחברה הערבית ובייהם: קושי ברישום 

סחירות של כסים בחברה הערבית, היעדר -כסים והעמדתם כבטוחה, אי

ים לסיוע ברכישת דירה, שימוש גבוה במזומן ושימוש יכלים ממשלתיים ייעוד

בחברה  מוך באמצעי תשלום מתקדמים ואורייות פיסית מוכה יותר

  הערבית מכלל האוכלוסייה.

  ביוב

פיתוח תשתיות ביוב מהווה תאי בסיסי לפיתוח כלכלי ואזורי ולא אחת 

  מהווה חסם דיור, בפרט אם מדובר על הקמת מתקן לטיהור שפכים.

שיעור משקי הבית ביישובי המיעוטים המחוברים למערכת הביוב עומד על 

  יישובים בחברה היהודית.ב 90%-, אל מול שיעור של כ80%מעל 

מימוש מיטבי של התקציבים המיועדים לפיתוח משק הביוב ביישובי 

המיעוטים תלוי בקצב ואיכות תכון הפרויקטים הדרשים על ידי ספקי 

שירותי ביוב וספקים אזוריים האחראים לפיתוח התשתיות ביישובים, 

ים ומוגדרים הגשתם לאישור רשות המים ויכולת ביצוע בלוחות זמים דרש

  מראש.

  תחבורה

  כבישים עירויים

ישובי החברה הערבית  - התחבורה ומשרד איילון תיבי חברת תוי פי על

מטרת  לית.הכלסובלים מרמת תשתיות תחבורתיות ירודה ביחס לאוכלוסייה 

ה ליצור צמצום משמעותי של פערי תשתית אלו ולייצר יהחלטת הממשלה ה

שובים של יורמת תשתיות מקבילה לזו הקיימת בירשת דרכים אותה ובטוחה 

כלל האוכלוסייה בארץ, תוך הבאת תועלת חברתית וכלכלית לתושבים בעשור 

כללו בתוכית החומש יבוססו על מיפוי מקיף יהקרוב. הפרויקטים שי

שובי החברה יהמתבצע בימים אלו על ידי חברת תיבי איילון, הכולל את כלל י

על פי מגון ארצי שהחברה מפתחת במסגרת עבודה הערבית, והם יתועדפו 

בין היתר, הסדרת צירים ראשיים ופיתוח בר  ,מקיפה זו. הפרויקטים כוללים
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קיימא המעודד שימוש בתחבורה ציבורית, פריצה וסלילת כבישים בשכוות 

קיימות, הסדרה וסלילה של כבישים למוסדות ציבור, וכן תכון וביצוע של 

בורית המשולבים עם חיוי רכב כבד ותוכיות תמרור מסופי תחבורה צי

  שובים.ילי

  שוביםיכבישים חוצי י

מתוך ראייה ארוכת טווח ובמטרה ליצור השוואה של רמת שירותי 

התחבורה בכלל והתחבורה הציבורית בפרט בין יישובים יהודים ויישובים 

ישובים, יערבים דומים, דרשת השקעה בתכון ובביצוע של כבישים חוצי 

שצפויים לשפר את איכות זרימת התועה בין יישובים סמוכים, לדאוג 

להגברת רמת הבטיחות לתושבי היישובים ומשתמשי הדרך, ולייצר מופי 

צמיחה ליישובי החברה הערבית וסביבתם. השקעה זו צפויה לחזק את 

כלי והחברתי תוך צמצום הפערים של יישובים אלו, ולהוות הכלהבסיס 

האסטרטגית לפיתוח תשתיות התחבורה  תוכיתישיר של ההמשך 

העירויות בחברה הערבית. הפרויקטים שיכללו בסל חוצה יישובים יבוססו 

על מיפוי מקיף המתבצע בימים אלו על ידי חברת תיבי איילון, הכולל את 

כלל ישובי החברה הערבית, ועל הידע המצטבר של חברת תיבי ישראל, 

רויקטים מסוג אלו, והם יתועדפו על פי קריטריוים שמתכת ומבצעת פ

מקצועיים קיימים, בשילוב עם מגון ארצי שמפותח במסגרת עבודה מקיפה 

  האסטרטגית לחברה הערבית. תוכיתעל ה

  תחבורה ציבורית

הושקעו משאבים רבים בפיתוח  2020-2015בחומש , 922החלטה במסגרת 

הערבית בישראל. בין יתר הישגי  רשת התחבורה הציבורית ביישובי החברה

מעותי בהיקף השירות וברמת הכיסויהתוכית, יתן להצביע על גידול מש

. כך לדוגמה, שיעור יישובי החברה הערבית המשורתים 2015בהשוואה לשת 

, שיעור השווה לזה הקיים ביישובים יהודיים 97%בתח"צ גדל ועומד על 

מח מספר הסיעות ביישובי החברה דומים. בהיבטים של תדירות השירות, צ

, שיעור גידול גבוה יותר מזה שרשם בקרב יישובים 2015מאז  56%-הערבית ב

יהודיים. יתר על כן, תוספת השירות המשמעותית הביאה להשוואה כמעט 

ודיים בהסתכלות על מלאה בין יישובי החברה הערבית למקביליהם היה

ממספר  90%-אלה עומדות על כ עירויות (ואזוריות), כאשר-סיעות בין

. בהיבטים 2015בשת  75%הסיעות מסוג זה ביישובים יהודים כיום, לעומת 

של כיסוי תח"צ, לאור ההשקעה המשמעותית בתשתיות לתח"צ ביישובים 

יישובי החברה הערבית עומדים כעת על אחוז כיסוי הגבוה בשים האחרוות, 

  מזה של מקביליהם היהודיים. 9%-בכ

זאת, חרף השיפורים המשמעותיים בשירות, יתן להצביע על מדדי שירות  לצד

בהם עודם עומדים פערים בין יישובי החברה הערבית לבין יישובים יהודיים. 
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2015כך למשל, עודו קיים פער בשירות התח"צ במרחבים העירויים. בשת 

 26%הסיעות העירויות (בממוצע) ביישובי החברה הערבית על  פרעמד מס

. 41%עמד שיעור זה על  2020בלבד ביחס ליישובים יהודיים, כאשר בשת 

אלף  50-5בהיבטים של כיסוי תח"צ, מצא כי ביישובים בגודל ביוי, המוים 

תושבים, רמת הכיסוי ביישובי החברה הערבית עודה מוכה מזו שביישובים 

היהודיים. על רקע זאת, הוחלט כי אחד מיעדי תוכית החומש הקרובה יהיה 

שיפור השירות העירוי בערים ובמרחבים עירויים. לצורך כך, יושם דגש על 

המשך קידום תשתית לצורך הפעלה והרחבה של שירות עירוי, תוך מתן 

יים במקומות בהם קפתרוות לתשתיות רכות ופתרוות לטווח קצר וביוי 

  חסם תשתיתי. 

במטרה להמשיך ולשפר : ם לוויםצורכישיפור שירות התחבורה הציבורית ו

את רמת שירות התחבורה הציבורית ביישובי מיעוטים, ובדגש על יישובים 

מוצע בסעיף זה להמשיך ולהשקיע בפיתוח תחבורה  ,עירויים ומטרופוליים

  ציבורית איכותית ביישובי המיעוטים באופן הבא: 

ערים מעורבות, תוך מתן במיעוטים וה ביישובימוצע להשקיע משאבים רבים 

תושבים, ערים מעורבות (פרט לתל  40,000-עדיפות לערים בעלות למעלה מ

80מרחבים אורביים רצופים המוים יחד מעל ליפו, ירושלים וחיפה) ו-אביב

וליים אלף תושבים, וכן במרחבים וספים המגדילים את הקישוריות למטרופ

המרכזיים. זאת, במטרה להביא לקפיצת מדרגה משמעותית ברמת שירות 

התחבורה הציבורית, בהיצע של התחבורה הציבורית וכתוצאה מכך בשימוש 

בתחבורה הציבורית במרחבים אלו. המיקוד במקומות אלו מגיע מתוך ההבה 

ון, כי כיום, לאחר שיפור משמעותי בתחבורה הציבורית לאורך החומש האחר

עוד ותר פער משמעותי ברמת התחבורה הציבורית במרחבים האורביים. 

לצד ההשקעה המשמעותית במרחבים אלו, מוצע להמשיך להשקיע תוספות 

שירות ביישובי מיעוטים אשר אים מופיעים בסעיף הקודם, בכדי להעלות את 

רמת הכיסוי של השירות ולהמשיך לסגור פערים שותרו בשירות התחבורה 

כל זאת בכפוף למודל תיעדוף ובהתאם לית ביישובי מיעוטים. הכלהציבורית 

  האסטרטגית לקווי שירות. תוכיתל

על מת לאפשר את ההוצאה לפועל של תוספת שירות תחבורה ציבורית 

משמעותית ביישובי המיעוטים, מוצע בסעיף זה להשקיע בתשתיות תח"צ 

השקעה צד זה, תבוצע גם ל"רכות" ההכרחיות להפעלת תוספות השירות. 

בהגשת תחות האוטובוס לציבור האשים עם מוגבלות, על מת לאפשר 

  . חברה הערביתצמצום משמעותי של פער הגישות הקיים כיום ביישובי ה

כי לצד  ,מוצעבמטרה לעודד שיוי הרגלים ושימוש בתחבורה הציבורית 

יושקעו ת, ההשקעה בשיפור ברמת השירות ובהיצע התחבורה הציבורי

  .חברה הערביתפרסום ייעודיים ביישובי הבגם בהסברה ו משאבים
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לחזק את יכולות יישום הרחבות השירות, הקמת התשתיות, הקשר במטרה 

מוצע עם ציבור הוסעים הקיים והפוטציאלי והסרת חסמים לכל אלו, 

לתקצב תקים ייעודיים למהל מחלקת תחבורה ציבורית ברשות המקומית 

יה אמון על תכלול תחום התח"צ ברשות המקומית. מסגרת התפקיד אשר יה

תתמקד בהיבטים של שירות קיים ומתוכן, תשתית תומכת והסברה בקהילה. 

ים ברשות יבעלי התפקידים יעמדו בקשר שוטף מול כלל הגורמים הרלווט

המקומית ובמשרד התחבורה לצורך קידום רמת השירות ברמה המקומית, 

כי השירות היתן במסגרת תוספות השירות יהיה מותאם ככל  ויסייעו לוודא

  ם של הציבור הרלווטי. צורכיהיתן ל

לוודא כי כלל השירותים היתים בתחבורה הציבורית  הגשת שירות: בכדי

כי כלל המידע  ,, משרד התחבורה ימשיך לוודאדוברי הערביתמוגשים לציבור 

יתורגם  ,לרבות תכון וביצוע סיעות ,הדרש לצורך שימוש בתחבורה ציבורית

  לשפה הערבית.

בכדי לפתח תחבורה ציבורית אותה מתקי תשתית לתפעול אוטובוסים: 

ויעילה יש צורך ביצירת היצע מספק של מתקי תשתית לתפעול התחבורה 

הציבורית באוטובוסים (מסופים וחיוי לילה) הממוקמים בקרבה מספקת 

רות התחבורה הציבורית ואיכותו גזרים מהיקף למוקדי הביקוש. היקף שי

ולא יתן להרחיב ולשפר את  ומיקום מתקי התשתית לתחבורה ציבורית

שירות התחבורה הציבורית בלי לייצר היצע מספק של מתקי תשתית ובלי 

  שהמתקים האלו ממוקמים באופן מדויק.

מתקים במצב הוכחי, קיים מחסור חמור בשטח למתקי תשתית ומרבית ה

הקיימים ממוקמים במרחק רב ממוקדי הביקוש ובמקרקעין ללא ייעוד 

סטטוטורי מתאים. זהו חסם המוע את שיפור איכות התחבורה הציבורית 

  כיום ואיו מאפשר את המשך הפיתוח והרחבת השירות.

ה ארצית, קידם משרד יהתחבורה הציבורית בראי צורכיבכדי לקבוע את 

אסטרטגית למתקי תשתית לתפעול תחבורה ה תוכיתהתחבורה את ה

, הקובעת את ההיקף והמיקום של 2040ציבורית לאוטובוסים לשת היעד 

   תשתיות התחבורה הציבורית.

ע מתקי ובכדי לאפשר את שיפור התחבורה הציבורית יש צורך בתקצוב ביצ

  האסטרטגית האמורה. תוכיתהתשתית שקבעו ב

םלשפר את המעה היתן להסעות עובדיבמטרה : היסעים לאזורי תעסוקה

כך שיתאפשר מעה מותאם באופן פרטי וייעודי, שיאפשר למרכזי תעסוקה, 

ומתוך הבה כי שיפור הגישות לאזורי ם, צורכיגמישות ורגישות לשיויים ב

התעסוקה היו גורם קריטי להגדלת פריון העבודה, מוצע לגבש צוות עבודה 

כלה הכלעבודה ומיהל אזורי תעשייה במשרד משרדי בשיתוף זרוע ה-בין
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אשר יכין  ,והתעסוקה, הרשות לפיתוח כלכלי והרשות לתחבורה ציבורית

למתן מעה להסעת עובדים למרכזי תעסוקה במסגרת היסעים מטעם  תוכית

  מרכזי התעסוקה. 

מתוך הבה כי החסם התשתיתי מהווה חסם עצירת תחבורה ציבורית: 

ע התחבורה הציבורית העירוית תוך מתן כיסוי סביר, אפקטיבי להרחבת היצ

עצירת  כי משרד התחבורה יקדם תיקון חקיקה שיאפשר ,מוצע בסעיף זה

לאורך המסלול, שלא בתחות, בתאים שיקבע המפקח על תחבורה ציבורית 

תיקון חקיקה זה  שיון ובאופן שלא יפגע בתועה התקיה.יהתעבורה, על פי הר

סוי של שירות התח"צ העירוי גם במקומות בהם לא יתן יאפשר הגדלת הכי

למצוא פתרון קצר טווח לחסם תשתיתי, ובכך יאפשר העלאת רמת שירות 

  התח"צ בטווחי זמן קצרים באופן משמעותי. 

לתקצוב בסעיף הסעת המוים של תחת רכבת טירה, מסילת משה  בהתייחס

  עבודה קיימת.  תוכיתהם בהתאם ל הדברים – 65וכביש 

  בטיחות בדרכים

מכלל ההרוגים בתאוות דרכים הם מהחברה הערבית, בעוד שחלקם  32%-כ

. הסיכון של משתמשי דרך מהחברה הערבית 21%-באוכלוסייה עומד על כ

בהשוואה למשתמשי דרך מהחברה  2להיהרג בתאוות דרכים גבוה פי 

. (יחסים אלו לא השתו 1.4היהודית, והסיכון להיפצע קשה בתאוה גבוה פי 

השים האחרוות). היפגעות היתר של משתמשי דרך ערבים, ביחס לגודל  7 -ב

הגים צעירים ), 14-0י ה, בולטת בעיקר בקרב ילדים (בגילהאוכלוסיי

) ובקרב רוכבי אופוע. היפגעות היתר של הגים 24-15ים וכוסעים ברכב (גיל

, ובולטת בקרב גברים, ת בשי המייםערבים, ביחס למספר בעלי רישיון, קיימ

מיתוח תוי התאוות בארבע השים האחרוות עולה  .34-15ים בעיקר בגיל

כי שיעור ההיפגעות של החברה הערבית בתאוות חמורות (קשות וקטליות) 

  .26%וכן במעורבות בתאוות קשות היו 

מצביע על כך שגורם מרכזי המגביר את הסיכוי של  מחקר שביצעה הרלב"ד

משתמשי הדרך בחברה הערבית להיפגע בתאוות דרכים הוא סביבה תרבותית 

וגדת בטיחות. דבר המתבטא במודעות מוכה לכללי הבטיחות בדרכים, באי 

ציות לחוקי התועה, ובמאפייי התהגות בולטים: שיעורי חגירה מוכים 

י ריסון ; היעדר אחריות הורית לילדים ולהגים צעירים; ושימוש מוך באמצע

מעורבות גבוהה של ילדים בתאוות דרכים בעיקר כהולכי רגל; היגה 

במהירות מופרזת ושאיה מתאימה לתאי הדרך ומעורבות רכבים פגיעים 

(אופועים ורכבי שטח). גורמי סיכון וספים הם סביבה פיזית קרובה מוזחת 

ופיית בתשתיות ירודות, מרחקי סיעה ארוכים להגעה בטיחותית המא

  למקומות העבודה ואכיפה הלוקה בחסר.
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  ארגיה מקיימת

מכלל הצריכה במשק וצפויה  2.5%-צריכת החשמל הרשותית מהווה כ

. צריכה זו דרשת ברובה לטובת שירותים 2030להישאר כך גם בשת 

חוב ועוד. המערכות המסופקים לאזרח: מבי ציבור, בתי ספר, תאורת ר

הין מיושות  תוכיתצורכות הארגיה הפוצות שמצאות בשימוש יישובי ה

ולרוב גם לא יעילות, דבר הבא לידי ביטוי בצריכת ארגיה גבוהה במיוחד. 

וסף על כך, לעתים רבות מערך מבי הרשות בכלל ומשאבי הארגיה של 

  הרשות בפרט, לא מוהלים באופן מסודר ויעיל. 

בוסף, קיים פער מאד גדול בין חדירת טכולוגיות חדשות וחסכיות והקמת 

) ברשויות מהמגזר הערבי לעומת זה PVמערכות לייצור ארגיה מתחדשת (

פרויקטים במגזר המויציפלי שקיבלו תמיכה  220-היהודי. מבין למעלה מ

הם פרויקטים שהתבצעו  30-מקרות ממשלתיות בשים האחרוות, רק כ

שויות ערביות. בהתאם, התקציב הכולל לפרויקטים ברשויות הערביות בר

בלבד מההיקף התקציבי של כלל  7%ח, המהווים ”מיליון ש 13-הסתכם בכ

ח. כך לדוגמא, במרבית הרשויות מן ”מיליון ש 180-הפרויקטים העומד על כ

המגזר הערבי טרם הושלמה הטמעת פרויקט סולארי ראשון, בהשוואה 

אחרות שכבר השלימו מספר פרויקטים להתקת מערכות סולאריות לעשרות 

על מבי הרשות. עד היום, אף לא רשות ערבית אחת פתה למכרז של משרד 

הארגיה לקבלת תמיכה בהקמת עמדות טעיה לרכב חשמלי וזאת בהשוואה 

  עמדות טעיה. 650-רשויות יהודיות שפו וקיבלו תמיכה בהקמתן של כ 28-ל

  חקלאות

ף החקלאות היו עף כלכלי ותעסוקתי משמעותי בישראל, אך החברה ע

15%הערבית וטלת בו חלק קטן. כון להיום, החקלאים הערבים מעבדים 

ממכסות המים לחקלאות מוקצות  3%מכלל השטח החקלאי בארץ, ורק 

לחברה הערבית. זאת ועוד, יחידות משק קטות, ריבוי קרקעות הרריות, 

הגליל) והיעדר תשתיות פיזיות ותכויות, מהווים חסם (בעיקר באזור 

של העף בחברה הערבית בפרט  הכלכלימשמעותי במיצוי הפוטציאל 

  ובישראל בכלל.

כון להיום, ערך התפוקה החקלאי הערבי, מכלל ערך התפוקה בארץ, מוערך 

ח בשה. "מיליארד ש 31מיליארד ש"ח מתוך  1לשה. דהייו רק  3%-בכ

(כהיקף השטח החקלאי המעובד  15%-ל 3%-רך התפוקה החקלאי מהגדלת ע

מיליארד ש"ח בשה. עלייה אשר מביאה  2-על ידי ערבים) משמעו עלייה של כ

  להעלאת הרווחיות מהעף ויצירת מקומות תעסוקה בחברה הערבית. 

שהמדיה  זאת לוכחמדובר בבקעה ייחודית  – טופה בית לבקעת באשר

ותה בשל ערכיה הסביבתיים, החלטה זו פוגעת ביכולת של החליטה לא לקז א
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ולכן דרש יישומה של  םהחקלאים הערבים להתפרס מהשטח שבבעלות

  .זו לבעיה מעה שותת תוכית

  כבאות והצלה 

פריסה מיטבית של תחות כיבוי היה גורם מכריע לזמן התגובה המבצעי 

תחות כיבוי בערים  7קיימות  2020כון לשת  פה.יהדרוש לטיפול באירוע שר

בלבד. לאחרוה, אושרה בייתן של שתי  10%ערביות, חלקם היחסי עומד על 

  תחות כיבוי וספות. 

באירועים אשר התרחשו  ,הצלה עולה כי בישראלהמתוי רשות הכבאות ו

ד דקות, בעו 9.74עמד על  2020זמן התגובה הממוצע בשת  ,בסביבה עירוית

שממוצע זמי התגובה בתחות הממוקמות בחברה הערבית וותות מעה 

תחות כיבוי האש קטן מספר  כיום, דקות. 13.31ליישובים בפריפריה עומד על 

במידה יכרת מהמספר שיידרש לזמן התגובה הממוצע המקובל לסביבה 

  . עירוית

הערבית מכלל המשרתים ברשות כבאות והצלה הים עובדים מהחברה  9%-כ

עובדים) הגדלת שיעור העובדים תהיה משמעותית לא רק  3300מתוך  300-(כ

בהיבטי הגברת האמון והגיוון התעסוקתי אלא גם במתן מעים מיטביים בתוך 

היישובים והרשויות הערביות לרבות צמצום זמן תגובה. זאת ועוד, בולט 

בחברה  ם ובפעריםצורכיהצורך בפעולות הסברה ייעודיות וממוקדות ב

  הערבית על מת להגיש מידע ופעולות ולהביא בכך לצמצום אירועי אש.

לפיכך, מוצע להתמקד בשלושה תחומים עיקריים לצמצום פערים: הגדלת 

מספר תחות הכיבוי ביישובים הערבים לצורך קיצור זמן התגובה, הגדלת 

, שיעור העובדים בחברה הערבית ברשות הכבאות וההצלה בתפקידים שוים

רות והסברה לרבות מפקחי אש והתאמת פעולות הגה מאש וכן פעולות דוב

  החברה הערבית. צורכיל המותאמות

  שלטון מקומי

הרשויות המקומיות מופקדות על מתן ואספקת שירותים ציבוריים 

לתושביהן. החת היסוד היה כי איכות שירותים אלו קשורה ברמת ההשקעה 

י דרשת הגדלה של ההשקעה בתושב כדי בתושב של הרשויות המקומית, וכ

להעלות את רמת השירותים המויציפאליים שהתושבים מקבלים, ובכך את 

 רמת החיים שלהם. 

-סוציו                   מהרשויות המקומיות הערביות מצאות באשכול  80%-מעל ל

. ממוצע הגירעון השוטף ברשויות המקומיות הערביות היו 3עד  1אקוומי 

כלי והפיסי של הרשויות הכלול בהשוואה לרשויות היהודיות. המצב כפ

המקומיות משפיע באופן ישיר על יכולת ההשקעה שלהן בתושבים. הפער 
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בממוצע ההוצאה לתושב (ביכוי השתתפות הממשלה) בין הרשויות 

ח. בהשוואת "ש 3,482על  2019המקומיות הערביות ליתר הרשויות עמד בשת 

הפער מצטמצם אך ותר  5-1הרשויות הערביות לרשויות היהודיות באשכולות 

  . 2019-ש"ח לתושב ב 2,327 -משמעותי 

ההוצאה לתושב מושפעת באופן ישיר מהכסות של הרשויות המקומיות. 

רשויות מקומיות ערביות מסתמכות בעיקר על הכסות ממקורות ממשלתיים 

, ההכסות לתושב ממקורות ממשלתיים 2018-ת. בופחות על הכסות עצמיו

), וממוצע של 1-5ש"ח ברשויות יהודיות ( 3,728ש"ח לעומת  3,368עמדו על 

ש"ח ברשויות  2,854 -ש"ח לתושב בהכסות עצמיות בהשוואה ל 1,125

  ).5-1יהודיות (

הפער בהכסות העצמיות של הרשויות המקומיות ובע ממיעוט השטחים 

מי השיפוט של הרשויות הערביות לעומת היהודיות. אחוז המיבים בתחו

שטחי התעשייה ברשויות הערביות מסך השטחים לתעשייה במדיה עומד על 

בלבד ואחוז שטחי המסחר ברשויות הערביות מסך השטחים לתעשייה  3%

מחיובי הארוה שאיה  2.5%בלבד. בוסף, עולה כי רק  4%במדיה עומד על 

, מלאכה, שירותים ומסחר) בישראל היה עבור כסים הילמגורים (תעשי

  בתחומי שיפוט רשויות מקומיות ערביות.

בבחיה של הכסות הרשויות הערביות ממעקים ממשלתיים, קיימים פערים 

ביחס לרשויות היהודיות וזאת בשל קריטריוים שאים לוקחים בחשבון את 

חילקה הקרן  2019 המאפייים הייחודיים של הרשויות הערביות. בשת

מתוכם קיבלו הרשויות המקומיות  ,ח”מיליון ש 509.1לצמצום הפערים 

מהיישובים במעמד  77%בלבד, וזאת למרות שהן מהוות  15%-הערביות כ

אשר זקוקות למעקים לטובת צמצום פערים. (תקציב  3-1אקוומי -סוציו

מיליון  243.12חלוקה על פי כללי החלוקה: הוקצו  -הקרן חולק בשי חלקים 

), וחלוקה על פי 31%-ח לרשויות הערביות (כ”מיליון ש 74.7ח, מתוכם ”ש

ח מהם הרשויות המקומיות הערביות לא קיבלו ”מיליון ש 266הוראת המעבר: 

  תקציב כלל). 

לצמצום פערים אלו בהוצאות לתושב, ובהכסות ממשלתיות ועצמיות, דרשת 

הן ממעקים ממשלתיים והן הגדלה של הכסות הרשויות המקומיות 

מהכסות עצמיות (דוגמת ארוה, חוקי עזר, חלוקת הכסה ופרויקטים 

כלכליים). בוסף, דרשת הגדלה של יכולות הביצוע של הרשויות המקומיות 

  בן היתר באמצעות חיזוק התשתיות הארגויות והיהוליות.

  זרקא -סר א'ג

-א    עי אלימות קשים בג'סר המצב הביטחוי ביישוב: המשטרה חוקרת אירו

זרקא באופן שוטף. אין חולק כי מדובר ביישוב שגוע בסמים, שק ואמל"ח, 
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לטובת  תופעות אלוולמרות מאמציה של המשטרה היא לא מצליחה לבער 

ישובים השכים. כך שמסתובבים יאזרחי הכפר הורמטיביים ותושבי ה

אמצע היום, הצתת מכויות עם אקדחים, קרבות ירי ב 12ביישוב ילדים בי 

  ובתים ורצח חפים מפשע.

זרקא כל -א כי בג'סר ,מהתוים המדאיגים שהוצגו על ידי משרד החיוך עולה

שמות בתי הספר מוגדרים  על ידי המשרד "אדומים", כלומר בית ספר בו 

רמת האלימות היא גבוהה. עולה מכך שלהורים ביישוב אין כל ברירה או 

 חלופה והם אלצים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר אלימים.

בצמצום הפערים  של היישוב היו מוך ביותר וישו צורך מיידי הכלכליחוסו 

ביו לבין שאר החברה הערבית וכלל המדיה. להלן תוים השוואתיים בין 

-אשכול סוציו זרקא לבין כלל היישובים בישראל אשר מצאים באותו-ג'סר א

 ):2אוקוומי (אשכול 

בהשוואה  8.92תושבים היו  1,000-זרקא ל-שיעור הפטירה בג'סר א •

  .5.55על  שעומד 2לממוצע ביישובים באשכול 

138.1תושבים היו  1,000-זרקא ל-כרת בג'סר אושיעור החולים בס •

  .58.82שעומד על  2בהשוואה לממוצע ביישובים באשכול 

בהשוואה לממוצע  28%זרקא בכיתה א' עומד על -עודף המשקל בג'סר א •

  .17.96%שעומד על  2ביישובים באשכול 

בהשוואה לממוצע  56%זרקא בכיתה ז' עומד על -עודף המשקל בג'סר א •

  .34.67%שעומד על  2ביישובים באשכול 

בהשוואה  4.64%זרקא עומד על -השירה בקרב תלמידים בג'סר א שיעור •

  .1.8שעומד על  2לממוצע ביישובים באשכול 

2.1%זרקא עומד על -בג'סר א 35-55שיעור בעלי תארים אקדמאיים בי  •

  .9.29%שעומד על  2בהשוואה לממוצע ביישובים באשכול 

55.3%זרקא היו -אחוז שטח המגורים מתוך שטח השיפוט בג'סר א •

  .24.59%שעומד על  2בהשוואה לממוצע ביישובים באשכול 

בהשוואה לממוצע  37.5%זרקא היו -שיעור הזכאים לבגרויות בג'סר א •

 .50.96%שעומד על  2ביישובים באשכול 
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בהשוואה  11.6ו תושבים הי 1,000-זרקא ל-שיעור המתגרשים בג'סר א •

 5.7שעומד על  2לממוצע ביישובים באשכול 

זרקא היו -סר א'לי של גהכלו הכלכלימכלל הממצאים יתן להבחין שהמצב 

אקוומי ולרבות -ויות אשר מצאות באותו מצב סוציוגרוע יותר ביחסית לרש

  ביחס לרשויות הערביות. 

גדול בשרון הצפוי,  זרקא היו ישוב כפרי ערבי-סר א'פוטציאל היישוב: ג

בוץ מעגן מיכאל, יסמוך לחוף ים התיכון, הישוב תחום בצפוו בחל תיים וק

ת"א). -(חיפה 2שוב בקיסריה ובמזרחו בדרך מהירה מס' יבדרומו גובל הי

  מ' מפי הים. 82-5שוב בוי על רכס כורכר שגובהו יהי

  הסיבות הבאות:מדים בשל זרקא טמון פוטציאל תיירותי רב מ-סר א'בג

ישוב היו הכפר הערבי היחידי השוכן לחוף הים התיכון וטמון יה  .א

פוטציאל גדול להקמת מוקד תיירות גדול למגזר הערבי, לתיירות פים 

  ישראלית ולתיירים מחו"ל ובמיוחד מארצות ערב.

הימצאותם של אתרים ארכיאולוגיים ייחודיים (מהתקופה הרומאית)   .ב

ובה ותים לפתח בהם פעילויות כלכליות, כגון ישוב ובסמיכותו הקריב

  קרקעיות והעיליות והמחצבות.-אמות המים התת

  שוב ולאורך חל תיים.יקיימת שמורת טבע ווף בצפון הי  .ג

ישוב יקירבה לקיסריה העתיקה המצאת על מפת תיירות פים וחוץ וה  .ד

  יכול לשמש כאתר תיירות משלים.

  ה.קירבה לריכוזי האוכלוסייה במדי  .ה

  כוח עבודה מתאים ובעל מוטיבציה לפיתוח המקום. -משאבי כוח אדם   .ו

תוח משולב בעל מגוון רחב ישילוב קרוב של הר וים המהווה פוטציאל לפ  .ז

  של פעילויות ופש ותיירות.

  הגת הסביבה

ביישובים בהם מתגוררת  תוכיותהמשרד להגת סביבה ביצע בעבר מספר 

ברובן התרכזו בושאי הטיפול בפסולת. מתוים  תוכיותהערבית. ה החברה

שיש בידי המשרד עולה, כי ככלל, עדיין ישו פער במצב איכות הסביבה 

והשירות שיתן לתושב בתחומי איכות הסביבה בכללותם, בין יישובי החברה 

הערבית, לבין המצב בושאים אלו בקרב רובה של שאר האוכלוסייה בישראל, 
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להם יתה תמיכה בשים האחרוות. מצא כי שלת לרבות בושאי הפסו

  מרבית השיויים לא הוטמעו ובסיום התמיכה המצב חזר לקדמותו.

  גלילהגב והפריפריה, ה פיתוח

מפילוח תחומי האחריות של המשרד לפיתוח הפריפריה, הגב והגליל 

מתושבי הגב  35%-מתושבי הגליל, כ 53%-מתקבלת התמוה הבאה: כ

מתושבי הפריפריה החברתית משתייכים לחברה הערבית. דהייו,  35%-וכ

מסך התושבים המתגוררים בתחומי אחריות המשרד,  40%-יחדיו, כ

  משתייכים לחברה הערבית.

   תיירות

קידום כלכלה יצרית ועסקית של החברה הערבית בישראל תביא להגברת 

יון ולהעלאת רמת החיים של החברה שילובה בכלכלה הלאומית, להגדלת הפר

 הערבית. היעדים המרכזיים בהיבטי תיירות הם:

 הגדלת היצע יחידות האכסון באזורי הביקוש.

 פיתוח תיירות בת קיימא.

  שיפור התשתית הציבורית התיירותית באזורי הביקוש.

 שיפור רמת התחזוקה והיקיון של אזורי הביקור העיקריים. 

הציבורית והפרטית, שתאפשר הגדלת מספר הביקורים ייעול מערך התחבורה 

 של התייר הבודד. 

ווק אזורי, מיתוג חשיפה של המוצר התיירותי באמצעים שוים כמו שי

 .אירועים ואחרים

הגדלת מספר בי החברה הערבית המשתלבים בעבודה במשרות בדרג ביוי 

  בכיר בתעשיית המלואות והתיירות.ו

הגדולה ביותר בישראל. צרת מהווה מוקד עלייה צרת היא העיר הערבית 

לרגל היסטורי ומוקד דתי של הדת הוצרית בעולם כולו, ומצויים בה אתרים 

וצריים בעלי שם עולמי. על כן העיר היא בעלת פוטציאל תיירותי משמעותי 

שאין דומה לו בשאר יישובי התוכית או ביישובי המיעוטים בכלל, והסיוע לה 

  ים.ייתן על בסיס שיקולים מקצועיים רלווטבהקשר זה 

  בדואים צפון
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השיקול המרכזי ביסוד . תוכיתה מיישובי חלק הם בצפון הבדואים יישובי

החברהם ייחודיים עבור צורכיפרק ייעודי זה, הוא הצורך במתן מעה ל

  בצפון. תהבדואי

), כשי 2020 בצפון מוה מעל מאה אלף תושבים (למ"ס תהבדואי החברה

חברהלמהם ביישובים עצמאיים ושליש ביישובים מעורבים,  םשלישי

מאפייים תרבותיים והיסטוריים ייחודיים המבחיים בים לבין  תהבדואי

החברה שאר יישובי המיעוטים באזור, הם חיים בקהילות סגורות משאר 

שארים לגור בכפריהם מחשש לשלמות והישרדות הקהילה,  הערבית,

  מערכות הביטחון השוות.בעירים משרתים בצה"ל והצ

חשוב לציין שבין יישובי הבדואים בצפון לבין שאר יישובי התוכית קיימים 

פערים ממשיים בתחומי תשתיות תחבורה, חיוך, מוסדות ציבור, מסגרות 

ספורט ותרבות והכסות עצמאיות, עשה מאמץ מיוחד לסגור פערים אלו 

החברה דן ההחלטה במסגרתוגם  1480 מס' במסגרת החלטת הממשלה

, יחד עם זאת תוכיתה מיישובי כחלקבצפון תמשיך לקבל מעה  תהבדואי

התייחסות פרדת וייעודית בתחומים  יםם ייחודיים שדורשצורכיקיימים 

  תיירות, תחום השירות בצה"ל ושירות לאומי. כגון:

  ספח א

  :תוכיתיישובי ה

  אבו גוש
  אכסאל
  אעבלין
  ברטעה

  סהלה-עין א
  מועאוויה

  בעה
  ג'דיידה

  מכר
  ג'לג'וליה

  זרקא-ג'סר א
  ג'ש (גוש חלב)

  ג'ת
  דבורייה

  אסד-יר אלד
  דייר חא

  זמר
  טורעאן

  יפיע
  כאבול

  היג'א-כאוכב אבו אל
  כפר ברא

  כפר יאסיף
  כפר כא

  כפר מדא
  כפר קרע
  כרום-מג'ד אל
  מזרעה
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  מעיליא
  מוסמוס

  זלפה
  מושיירפה

  ביאדה
  סאלם
  משהד

  חף
  ע'ג'ר

  עיילבון
  עילוט

  עין מאהל
  עארה

  ערערה
  פוריידיס

  פסוטה
  רייה
  שעב

  פחם-אום אל
  גרביה-באקה אל

  טייבה
  טירה

  טמרה
  כפר קאסם

  צרת
  סח'ין

  עראבה
  קלסווה

  שפרעם
  דחי

  כפר מצר
  יין

  סולם
  טייבה (בעמק)

  טמרה (יזרעאל)
  מוקייבלה

  אעורה
  צדלה

  ראס עלי
  עין חוד

  שייח' דון
  דייר ראפאת

  עין קובא
  עין ראפה

  קוטוף-אום אל
  עריאן-אל 

  מייסר
  וג'ידאת-בועייה
  מכסור-ביר אל

  בסמת טבעון
  זרזיר
  זגרייה-טובא

  חג'אג'רה-טבאש-כעביה
  גם-אום אל -שבלי 

  ח'ואלד
  אבטין

  עראמשה
  עין-ראס אל

  סלמה
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  דמיידה
  חוסייה
  כמאה

  ערב אל עים
  משית זבדה

  סואעד (חמרייה)
  חמאם
  עוזייר

  רומאה
  רומת הייב
  :תוכיתרשויות ה

  מ.מ. אבו גוש
  מ.מ. אכסאל
  מ.מ. אעבלין
  מ.מ. בסמ"ה

  מ.מ. בעה
  מכר-מ.מ. ג'דיידה

  מ.מ. ג'לג'וליה
  זרקא-מ.מ. ג'סר א

  מ.מ. ג'ש (גוש חלב)
  מ.מ. ג'ת

  מ.מ. דבורייה
  אסד-מ.מ. דייר אל

  מ.מ. דייר חא
  מ.מ. זמר

  מ.מ. טורעאן
  מ.מ. יפיע

  כאבולמ.מ. 
  היג'א-מ.מ. כאוכב אבו אל

  מ.מ. כפר ברא
  מ.מ. כפר יאסיף

  מ.מ. כפר כא
  מ.מ. כפר מדא
  מ.מ. כפר קרע
  כרום-מ.מ. מג'ד אל
  מ.מ. מזרעה

  מ.מ. מעיליא
  מ.מ. מעלה עירון

  מ.מ. משהד
  מ.מ. חף

  מ.מ. ע'ג'ר
  מ.מ. עיילבון

  מ.מ. עילוט
  מ.מ. עין מאהל

  מ.מ. ערערה
  מ.מ. פוריידיס

  פסוטהמ.מ. 
  מ.מ. רייה
  מ.מ. שעב

  פחם-עיריית אום אל
  גרביה-עיריית באקה אל

  עיריית טייבה
  עיריית טירה

  עיריית טמרה
  עיריית כפר קאסם

  עיריית צרת
  עיריית סח'ין

  עיריית עראבה
  עיריית קלסווה
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  עיריית שפרעם
  'מ.א. בוסתאן אל מרג

  וג'ידאת-מ.מ. בועייה
  מכסור-מ.מ. ביר אל
  טבעון מ.מ. בסמת
  מ.מ. זרזיר
  זגרייה-מ.מ. טובא

  חג'אג'רה-טבאש-מ.מ. כעביה
  גם-אום אל -מ.מ. שבלי 

  מ.א. אל בטוף
  

  ספח ב
סעיף   ושא

  ראשי

  סוג  סעיפי משה

  1  חיוך

, 2, ה1ב, ג, ד, ה

, ח, 5, ה4, ה3ה

  ט, י

לכלל  הכלליעל פי הדין 

  האוכלוסייה

  עדיפות לאומית  , ז6ה

לכלל  הכלליעל פי הדין     2  השכלה גבוהה

  האוכלוסייה

רווחה וביטחון 

  3  חברתי

  עדיפות לאומית  , ד, ה1א, ב, ג

לכלל  הכלליעל פי הדין   3, ט1, ו, ט2ג

  האוכלוסייה

לי לכלל הכלעל פי הדין     4  בריאות

  האוכלוסייה

זקה והפגת 

  בדידות

  עדיפות לאומית    5

שיקום כלכלי 

  והגשת זכויות
6    

לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה

  7  תרבות וספורט

לי לכלל הכלעל פי הדין   5, ז1א, ו, ז

  האוכלוסייה

, 2ב, ג, ד, ה, ז

  4, ז3ז

  עדיפות לאומית

דיגיטל והגשת 

השירותים 

  הממשלתיים

8    
לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה

  9  תעסוקה

, 2, ו1ב, ג, ד, ו

,  ז (כולו), ח 6ו

(כולו), ט (כולו), 

, 5, טו3יד, טו

, 7, טו6טו

  14, טו13טו

לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה
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, 1, טו5, ו4, ו3ו

  10, טו4, טו2טו
  עדיפות לאומית

פיתוח עסקים 

  10  בחברה הערבית

  עדיפות לאומית  א

  ב, ג, ד, ה
לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה

חיזוק התעשייה 

והעלאת פיריון 

  העסקים

11    
לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה

  עדיפות לאומית    12  אזורי תעשייה

  דיור ושיכון

13  

טז,  יח, כ,  -א 

כז, כח, כט, לד, 

  1לח

  עדיפות לאומית

יז, יט, לג, לה,   

  2לו, לז, לח

לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה

חיזוק הוועדות 

המקומיות 

ויחידות 

ההדסה 

ברשויות 

  התוכית

  

  עדיפות לאומית    14

ה פיסית הכל

  בחברה הערבית
15    

לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה

  עדיפות לאומית    16  ביוב

  17  תחבורה

.ז., 1.א., ג.1ג.

.י., 1.ח., ג.1ג.

  ., ד, ה 3.,  ג.2ג.

  

  

לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה

.ב, 1א, ב, ג.

.ד, 1.ג., ג.1ג.

.ו., 1.ה, ג.1ג.

  .ט 1ג.

  

  

  עדיפות לאומית

  תיירות 
18    

לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה
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תשתיות 

תקשורת 

  מתקדמות

19    
לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה

  עדיפות לאומית    20ארגיה מקיימת 

  21  חקלאות

  עדיפות לאומית  א, ב

  ה, ו
לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה

  עדיפות לאומית    22  כבאות והצלה

  23  שלטון מקומי

ג, ד,ה, ו, ז, י, 

יא, יג, יד, טו, 

  טז, יז,  יט, כ, 

  עדיפות לאומית

  יחא, ב, 
לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה

הגברת יכולות 

הביצוע של 

הרשויות 

המקומיות 

  הערביות 

25    
לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה

  עדיפות לאומית    26  הגת הסביבה

פיתוח 

הפריפריה, הגב 

  והגליל

27  

 5א, ב.

(פרויקטים 

לקידום ופיתוח 

  כלכלי), ג, ד

  עדיפות לאומית

. 5, ב.4ב

דו  תוכיות(

  קיום)

לי לכלל הכלעל פי הדין 

  האוכלוסייה

היישובים 

  הבדואים בצפון
  עדיפות לאומית    31

  

 

 


