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ממשל שעובד .בשבילנו.

Citizens’ Empowerment Center in Israel
A Government that works. For us.

אודות המרכז להעצמת האזרח
המרכז להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל ,ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי
ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת .המרכז מתמקד בתהליכי יישום מדיניות ,ובהיבטים שונים
הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור .במסגרת זו ,מפעיל
המרכז את מיזם "המוניטור" ,הכולל מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות ממשלה וחוקי כנסת
והנגשתם לציבור.
"המוניטור" מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות באמצעות יצירת תשתית ידע רחבה,
אמפירית ואינטגרטיבית של תהליכי יישום ההחלטות .מטרת "המוניטור" היא לקדם את טיוב עבודת
הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי.

עריכה גרפית :מיכל סמו קובץ ,המשרד לעיצוב גרפי ,אוניברסיטת תל אביב
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תקציר מנהלות
החלטת ממשלה  917בנושא תוכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון התקבלה ב־ .31.12.2015התוכנית מציבה יעדים
ומטרות רחבות היקף בתחומים שונים בדגש על פיתוח וחיזוק הרשות המקומית מצפה רמון .התוכנית עוסקת בפיתוח
תיירותי ,כלכלי וקידום עסקים ויזמות מקומית ,תוכנית מצוינות לחינוך ותוכנית להתייעלות הטיפול בפסולת ומחזור.
התוכנית באה בהמשך להחלטות הממשלה מס'  546ומס'  2025שהתקבלו בשנים  2014–2013וכן בהמשך לעבודת
הצוות הבין־משרדי שפעל מכח החלטת הממשלה מס'  2025לפעול לפיתוח הנגב ויישובי הדרום ובפרט מצפה רמון.
בהמשך להחלטה מס'  ,917ביוני  ,2018אושרה החלטת ממשלה מס'  1,3907בה נוספו סעיפים של פיתוח חקלאות
עירונית ,שיקום תשתית שכונות פיזי ,הזרמת מענקי פיתוח והכנת פרויקטים לטיפוח ולחינוך סביבתי .מטרת התוכנית
היא לתת תעדוף בהקצאת משאבים ולבסס את איתנותה הפיננסית של הרשות המקומית ,מצפה רמון ,וכן לאפשר לה
להיות מוקד תיירותי ,חינוכי לתושבי המקום ,לעודד הגירת תושבים למצפה רמון.
בחלוף כ־ 5שנים ממועד פרסום החלטת ממשלה ,דוח מעקב זה בוחן את אופן יישום הסעיפים ומרכיבי תוכנית הפעולה
השונים ,תוך ניסיון לייצר תמונת מצב עדכנית ,מפורטת ורחבה נכון למועד פרסומו ,בשילוב עם ניתוח הגורמים שסייעו
או עיכבו את יישום ההחלטה.
התמונה העולה מדוח זה היא כי החלטת מס'  917יושמה ברובה ,אך אחוזי הביצוע התקציבי בפועל נמוכים ביחס
לתקציב הכללי שיועד למטרות ההחלטה .בהחלטת ממשלה  917מתוך  13סעיפים ביצועיים שנבחנו 3 ,סעיפים לא
יושמו כלל ( 4 ,)23%סעיפים יושמו באופן חלקי ( )31%ו־ 6סעיפים יושמו באופן מלא (.)46%
ניתן לראות לעומת זאת ,כי החלטת ממשלה מס'  3907יושמה באופן חלקי בלבד .כך ,מתוך  10סעיפים ביצועיים אשר
נבדקו ,נמצא כי  5סעיפים לא יושמו כלל ( 2 ,)50%סעיפים יושמו חלקית ( )20%ו־ 3סעיפים יושמו במלואם (.)30%
החלטה 917
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מעבר לאחוזי היישום בפועל ,ניתן לזהות דפוסי מגמה ומסקנות שונים בין שתי ההחלטות .החלטת ממשלה מס' 917
לפיתוח מצפה רמון ,מהווה את התשתית ואת אבני הדרך למימוש התוכנית ניתן להבחין כי מרבית סעיפי ההחלטה
אכן יושמו ,הסעיפים אשר לא יושמו נבעו מחוסר הערכה תקציבית מספקת לפרויקטים מסוימים ,מאי מימוש תקציב
בפועל ,קושי בסנכרון ידע ובשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה למועצה המקומית מצפה רמון .לעומת זאת ,החלטה
מס'  3907מהווה תוספת תקציב לתחומים נוספים ,כמו חקלאות תיירותית והקמת אולפן קליטה .מרבית הסעיפים
בהחלטה זו לא יושמו עקב חוסר הלימה בין התקציב שיועד למטרות מסוימות למימוש התכנוני בפועל.

.1

תיקון החלטת ממשלה מס'  3907לעניין "תוכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון — תיקון החלטת ממשלה".24.06.2018 ,
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מניתוח סעיפי ההחלטה עולים החסמים הבאים:
פורס מז'ור :ניכר כי למציאות הפוליטית הקיימת הייתה השפעה על אי יישום ההחלטה ולכן פרויקטים
עוכבו ולא בוצעו בשטח.
חוסר תיאום בין משרדי :בהחלטה זו נדרשת עבודה משותפת של מספר משרדים שונים .שיתוף הפעולה
בין המשרדים היה לוקה בחסר ואף נוצר סרבול בעיכוב תקציבים .אי תכנון לטווח הארוך בגיבוש יעדים
ומטרות סדורות.
חוסר ביצוע תקציבי :בסעיפים שונים בהחלטה התקציב הוקצה והייתה הרשאה תקציבית אך לא מומש
בפועל .כך למשל ,הוקצו  2מלש"ח לחברת עמידר לתיקון תשתיות ציבוריות ולחיזוק מבנים קיימים אך
מומשו בפועל רק  760אלש"ח .בנוסף ,משרד השיכון הקצה  5.5מלש"ח למועצה המקומית מצפה רמון
לפעולות אלה ,ובפועל מומשו רק  2.9מלש"ח.
עבודת הרשויות המקומיות :ניכר כי ישנו חוסר סינכרון בהעברת מידע בין הרשות המקומית למשרדי
הממשלה ,כמו כן ניתן לראות כי יש קושי במעקב אחר תשלומי הביצוע ובאי מימוש תקציב.

מניתוח סעיפי ההחלטה עולים המאפשרים הבאים:
מבנה הסעיפים ,חלוקת עבודה ברורה :בגוף ההחלטה ישנם סעיפים ,שבכל אחד מהם מצוין מי אחראי
על הביצוע ומה היא המשימה .יש הגדרת משימות וחלוקת אחריות חדה וברורה בהתאם לסמכויות משרדי
הממשלה.
גורם מתכלל :הגורם המתכלל בהחלטה זו היה משרד ראש הממשלה ,שבחן את הקצאת התקציבים ,ביצע
הערכה מחודשת ואדפטציה לנסיבות הקיימות .כתוצאה מכך ,החלטת הממשלה  917תוקנה והורחבה לכדי
החלטה חדשה מס'  .3907עם זאת ,ניתן לראות כי לגורם המתכלל אין פרויקטור ייעודי לבחינת יישום
בשטח מול המועצה המקומית ,מצפה רמון ,להעברת התקציב בזמן וכן למימוש התקציב.
לוח זמנים מחייב :החלטת הממשלה התבססה על לוח זמנים מוגדר ואף כעבור שנתיים ממועד קבלת
ההחלטה משרד ראש הממשלה נדרש לבצע ביקורת יישום בהתאם ללוחות זמנים שהוגדרו בהחלטה .עם
זאת ,ניתן לראות כי לוח הזמנים היה בגדר המלצה בלבד ,המשרדים לא עמדו בהתאם לתכנון זמנים וכן
לא הוטלו סנקציות על אי עמידה בלוחות זמנים.
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טבלה מסכמת
מס

מה הוחלט?

יושם

מה קורה עם זה?

סטטוס
יושם חלקית

החלטת ממשלה 917
לא בוצעה העתקת פעילות המוסד החינוכי.

1

העתקת פעילות המוסד החינוכי

1א׳

להקצות תקציב להליך התכנון לפינוי שפת הוקצה תקציב לצורך התחלת ההליך התכנוני.
המכתש
עם זאת ,טרם בוצעה העתקת פעילות המוסד
החינוכי.

1ב׳

להקצות תקציב לבניית חדר אוכל ,מטבח בוצע שיריון תקציבי על סך  7.2מיליון ,₪
אך לאחר הערכה מחודשת העלות היא 26
ומשרדים
מלש"ח .הרשות המקומית דיווחה כי פורסם
מכרז פומבי בתאריך  13במאי .2021

1ג׳

להקצות תקציב למימוש בנייה של בית ספר בשנת  2018הרשות המקומית לא קידמה את
הבינוי היות ולא הושלם שלב הבנייה להקמת
המוסד החינוכי .בשנת  2019משרד החינוך
לא קיבל את הבקשה לתקצוב בעבור שלב
ב' של הבינוי.

2

להפעיל תכניות לקידום התיירות במצפה הוקצו כ־ 4מלש"ח ,אך הרשות המקומית לא
מימשה את התקציב במלואו.
רמון

3

לפתח תשתיות תיירות ציבוריות במצפה רמון תוקצב בפועל  12מלש"ח .התוכניות שאושרו
לביצוע :טיפול בתב"ע הטיילת ,שיקום טיילת
המצוק והוספת גוף מים ,שדרוג ופיתוח הר
גמל ,מערך שבילי אופניים מסביב למצפה
רמון ,שפת המכתש ,טיילת הפסלים ופרויקט
תכנון וביצוע הכניסה ליישוב.

4

להקצות למועצה המקומית תקציב ייעודי הועבר תקציב למועצה על סך  1,425,973ש"ח.
לצורך התנעה וקידום פעילות החברה
הכלכלית

5

לפעול לפיתוח העסקים והיזמות במצפה תקציב על סך  1מלש"ח הוקצה ואף בוצע
מעבר לתקציב שהוקצה וכן הופעלו תוכניות
רמון לרבות שיווק וייעוץ לעסקים
לעידוד ופיתוח העסקים והיזמות בין השנים
.2020–2016

6

להקצות  2.5מלש"ח כמענק מיוחד למועצה סך התקציב הוקצה לרשות המקומית ,בין
היתר לטובת פרוייקטי פיתוח .עם זאת,
המקומית מצפה רמון
התקציב לא מומש.
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מה קורה עם זה?

מס

מה הוחלט?

7

לגבש תוכנית לקידום המצוינות ,היזמות שוריין  5מלש"ח לטובת תוכניות חינוכיות,
אך ביצוע גיבוש התוכנית התעכב עקב אי
והחינוך במצפה רמון
העברת התקציב לרשות המקומית בזמן.

8

לגבש וליישם תוכנית להתייעלות אנרגטית הוקצו  3מלש"ח לטובת גיבוש ויישום תוכנית
ביישוב מצפה רמון.
להתייעלות אנרגטית במצפה רמון.

9

להקצות תקציב בסכום  2מלש"ח לגיבוש הוקצה סכום של  1מלש"ח לטובת הקמת
מתקנים לטיפול בפסולת ובמחזור.
תוכנית להתייעלות הטיפול בפסולת

יושם
סטטוס

יושם חלקית

יושם חלקית
יושם
יושם
לא

יושם
יושם

יושם חלקית

יושם חלקית

יושם חלקית
10

יישום והערכת החלטת הממשלה

בוצעה עבודת המטה לבחינת יישום התוכנית
בראשות משרד ראש הממשלה בהתאם לכך
התווסף תיקון מס'  3907להחלטת הממשלה.
נערכו שינויים ותוספות תקציב בהתאם
לצורך.

החלטת ממשלה 3907
2א'

להקצות  5מלש"ח עבור מענקים להקמת לא אושרו מענקים במצפה רמון בין השנים
.2020–2018
בתי מלון במצפה רמון.

11

לגבש ולבצע תוכנית לפיתוח פעילות מוטת ועדת המכרזים של משרד החקלאות ופיתוח
חקלאות ולמיזמי תיירות חקלאית במצפה הכפר אישרה את ההתקשרות בסך  1.5מלש"ח
לטובת מיזמי תיירות חקלאית.
רמון

12

לקדם פרויקט שיקום שכונות פיזי בסך כולל משרד השיכון שריין תקציב על סך 7.5
מלש"ח ,אך התקציב שמומש בפועל מזערי.
של  7.5מלש"ח

13א'

להעניק סבסוד פיתוח באזורי תעשייה בהתאם הוועדה של מינהל אזורי תעשייה אישרה
בקשה אחת בלבד להמלצה להקצאת קרקע
לחוק לעידוד השקעות הון
בפטור ממכרז עבור מפעל תבניות בטון
ועיבוד ברזל לבנייה בשטח של כ־ 3דונם.

13ב'

להקצות תקציב על סך  2.8מלש"ח לטובת הנושא נמצא בשלבי תכנון וביצוע אל מול
השלמות פיתוח באזור התעשייה במצפה רמון איכלוס המפעלים ,תהליך זה לוקח זמן רב.
עבודות התכנון והביצוע מבוצעות במקביל
בימים אלו.

13ג'

לגבש עבודת מטה בתוך  180ימים ,יחד עם המשרד גיבש צוות בינמשרדי לבחינת גיוון
אגף התקציבים במשרד האוצר ,לבחינת מקורות התעסוקה במצפה רמון.
הדרכים לגיוון מקורות התעסוקה במצפה
רמון.
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מצפה רמון
דו"ח מעקב תכנית רב שנתית לפיתוחיושם

מה קורה עם זה?

מס

מה הוחלט?

14א'

המשרד להגנת הסביבה נדרש לסייע לרשות לא התקבלה תשובה מהמשרד להגנת הסביבה
המקומית לקדם פרויקטים לעידוד הטיפוח עד למועד סגירת הדוח.
הסביבתי בשטחיה

14ב'

המשרד להגנת הסביבה נדרש להקצות לרשות הקרן לשמירת הניקיון אישרה תמיכה
המקומית סך של עד  0.6מלש"ח מתקציב תקציבית בסכום  600אלש"ח ויושמה תוכנית
המשרד לטובת יישום תוכנית רב שנתית סביבתית לחינוך ולקהילה.
בנושא חינוך וקהילה

15

להקצות מתקציב משרד הפנים  3מלש"ח לפי דיווח משרד הפנים התקציב הוקצה
לטובת מענקים לפיתוח מנועי צמיחה במלואו לרשות .שיעור הביצוע בפועל של
התקציב עומד על כ־. 49%
להגדלת הכנסות הרשות המקומית

16

להפעיל תכניות לקליטת העולים במצפה ועדת המכרזים אישרה התקשרות על סך 250
אלש"ח עם המועצה המקומית מצפה רמון
רמון בתוך  120יום מאישור ההחלטה
להפעלת אולפן להעשרת השפה העברית
לעולים חדשים וותיקים.

יושם חלקית

סטטוס

לא יושם

לא יושם

יושם

יושם
יושם
יושם חלקית

יושם חלקית

יושם חלקית
לא יושם

לא יושם
יושם

יושם
יושם חלקית
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CECI

המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד .בשבילנו.

רקע
הישוב מצפה רמון הוקם ב־ 1951כבסיס מחנה עבודה לפועלים שסללו את הדרך מב"ש לאילת 2.ב־ 1956הפך הישוב
ממחנה עבודה לישוב קבע ויושבו בו עולים מצפון אפריקה ורומניה .בשנת  1957הכין אגף התכנון במשרד השיכון
פרוגרמה כלכלית וישובית למצפה רמון ,שהציגה יעד של  4,000תושבים תוך פיתוח משאבי תעסוקה באזור כמו מחצבי
המכתש ,מפעלי תעשייה ואתרי תיירות .בשנת  1961נוסד גרעין מיוצאי חיל האוויר להקמת עיר שיתופית חדשה,
הראשונה מסוגה בעולם .עם זאת ,התוכנית נתקלה בקשיים רבים ונזנחה לבסוף .בשנות ה־ 80נבנו בו שכונות חדשות
של צמודי קרקע שהיו אמורות לאכלס את מפוני סיני .בשנות ה־ 90הישוב גדל כתוצאה מהעלייה מברית המועצות
לשעבר .במצפה רמון מתגוררים כיום כ־ 5,200תושבים .לפי נתוני הלמ"ס ,נכון לסוף  ,2017למצפה רמון דירוג של 3
מתוך  ,10במדד חברתי־כלכלי .תחזית גידול האוכלוסייה עד לסוף  2030היא כ־ 17אלף תושבים.

מדיניות קודמת
בסוף שנת  ,2000בעקבות תוכנית לפיתוח כלכלי וחברתי של יישובי ה"טיפול הנקודתי" ,בהם גם מצפה רמון ,מכוח
החלטת הממשלה מס'  ,2485סוכם כי במצפה רמון יוקם מנחת מטוסים ומתחם תיירותי ,כולל טרמינל לנוסעים,
במרחק כארבעה קילומטרים מצפון לעיירה 3.סוכם אז על סלילת מסלול באורך של כ־ 1,400מטרים המאפשר נחיתת
מטוסי נוסעים בגודל בינוני .הפרויקט נועד לקדם את התיירות במצפה רמון .העבודות החלו בשנת  2002והיו אמורות
להסתיים תוך  20חודשים .בפועל ,זה לא התממש.
בשנת  2013אושרה החלטת ממשלה מס'  , 546אשר אימצה את המלצות הצוות הבין־משרדי לעדכון התוכנית הלאומית
לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב ,ובמטרה להאיץ ולקדם את פיתוח הנגב 4.בהחלטה
הוטל על המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,בשיתוף המועצה המקומית מצפה רמון לגבש תוכנית פיתוח ייעודית למצפה
רמון .במסגרת החלטה זו ,מצפה רמון הוכרזה כיישוב בעל עדיפות לאומית.
ביום  23.09.2014התקבלה החלטת ממשלה מס'  5,2025בהמשך להחלטת ממשלה  .546בהחלטה זו הוקצו  30מלש"ח
לטובת פיתוח כלכלי במועצה המקומית מצפה רמון .כמו כן ,הוקם צוות בין משרדי עם הגורמים המעורבים בקידום
הפרויקט .הוטל על הצוות לגבש המלצות ועל בסיסן לנסח החלטת ממשלה עד מרץ .2015

החלטת ממשלה מס'  917והחלטה מס' 3907
בתאריך  31.12.2015אושרה החלטת ממשלה מס' " 6,917תוכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון" המתמקדת בפיתוח
תיירותי ,כלכלי וקידום עסקים ויזמות מקומית ,תוכנית מצוינות לחינוך ותוכנית להתייעלות הטיפול בפסולת ומחזור.
החלטת הממשלה הינה הוליסטית ורחבה על פני השנים  .2020–2016בהחלטה צויין כי בתום השנתיים הראשונות
לתוכנית יש לבחון את יישום ההחלטה ולבצע תיקונים ותוספת להחלטה לפי צורך .בהמשך לכך ,ביוני  ,2018אושרה
החלטת ממשלה מס'  7,3907בה הוספו סעיפים של פיתוח חקלאות עירונית ,שיקום תשתית שכונות פיזי ,הזרמת מענקי
פיתוח והכנת פרויקטים לטיפוח ולחינוך סביבתי.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
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גלובס" .מצפה רמון מתעורר? אושרה תוכנית להגדלת הישוב ב־ 3,000יח"ד"https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001332770 .

עמי דור־און .המפתח לפיתוח הפריפריה.)2015( ,
החלטת ממשלה מס'  546לעניין " אימוץ המלצות הצוות הבין־משרדי לעדכון התוכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך
להעתקת מחנות צה"ל לנגב".14.07.2013 ,
החלטת ממשלה מס'  2025לעניין "תוכנית רב שנתית לפיתוח הדרום".23.09.2014 ,
החלטת ממשלה מס'  917לעניין "פיתוח כלכלי מצפה רמון".31.12.2015 ,
תיקון החלטת ממשלה מס'  3907לעניין "תוכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון — תיקון החלטת ממשלה".24.06.2018 ,

דו"ח מעקב תכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון

פירוט מרכיבי ההחלטה וסטטוס יישומם החלטת ממשלה 917
פיתוח תיירותי
1.העתקת פעילות המוסד החינוכי הנמצא על שפת המכתש
החלטת הממשלה קבעה כי על המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל לרכז את ביצוע העתקת פעילות המוסד
החינוכי הנמצא על שפת המכתש למתחם חלופי בתוך מצפה רמון .אחריות הביצוע הוטלה על המועצה המקומית.
השטחים שיתפנו יהיו מיועדים לפיתוח מיזמים ואתרי תיירות ועל פי ההחלטה העתקת המתחם תיעשה בהדרגה.
סטטוס :לא יושם
לא בוצעה העתקת פעילות המוסד החינוכי הנמצא על שפת המכתש למתחם חלופי במרכז המועצה מצפה רמון
היות ותקציב הפרויקט מותנה באישור של מספר משרדי ממשלה ,אשר כל אחד מהם מקצה תקציב בהתאם
לנקבע בהחלטה 8.המועצה המקומית פועלת מול משרד ראש הממשלה להארכת החלטת הממשלה למימוש
ביצוע הפרויקט.

 .אתקצוב הליך התכנון לביצוע הפרויקט
סעיף זה בהחלטה קבע כי על משרד האוצר להקצות תקציב על סך  1מלש"ח למשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל בשנת  2016לטובת מימוש הליך ביצוע תכנוני.
סטטוס :יושם חלקית
על פי תשובת המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל התקציב הוקצה במסגרת הרשאה תקציבית לצורך
התחלת ההליך התכנוני .במסגרת הליך זה הרשות התקשרה עם אדריכל לתכנון לצורך הכנת מתווה להקמת
המבנה החדש ,והוגשו כלל הבקשות הרלוונטיות לאישורים הסטטוטוריים .ההליך התכנוני הסתיים בסוף
9
שנת  2019ואושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון.

 .בבניית חדר אוכל ,מטבח ומשרדים
סעיף ב' בהחלטת ממשלה קבע כי על משרד האוצר להקצות  7.2מלש"ח מהתקציב התוספתי למשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל בפריסה על פני השנים  2020–2017לטובת בניית חדר אוכל ,מטבח ומשרדים.
סטטוס :לא יושם
מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל נמסר ,כי בוצע שיריון תקציבי על סך  7.2מיליון  ₪לטובת בניית הישיבה
התיכונית כפי שהוחלט בהחלטה הנ"ל .יחד עם זאת ,אומדן העתקת הישיבה למיקומה החדש עומד על כ־26
מיליון  ₪כך שלא קיים היום כלל המימון להשלמת הפרויקט ועל המועצה לפעול להשלמת התקציב המלא
10
להקמה.
לאור זאת ,פנתה הרשות המקומית לוועדת ההקצאות של משרד הפנים על מנת לאשר את הפעלת הישיבה
החדשה על ידי עמותה ובכך למעשה להשלים את גיוס הכספים לשלב הבנייה .המשרד ביצע את כלל
הפעולות הנדרשות לטובת קידום הפרויקט וכעת המשך קידומו של הפרויקט תלוי במשרדי ממשלה נוספים
וברשות עצמה .בהמשך לכך ,עם סיום תהליך ההקצאה תפרסם הרשות מכרז לביצוע שלב זה .המשרד צופה

 .8מתוך מענה המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל לפניית המרכז להעצמת האזרח מינואר .2021
 .9שם.
 .10מתוך מענה המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל לפניית המרכז להעצמת האזרח מינואר 2021
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המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד .בשבילנו.

כי התקציב יוקצה בחציון הראשון של שנת , 2021זאת ובכפוף להחלטה שתתקבל בוועדת הקצאת קרקעות
של משרד הפנים.
הרשות המקומית פרסמה בתאריך  13במאי מכרז פומבי לביצוע עבודות לבניית ישיבה תיכונית .המכרז
11
עתיד להיסגר עד לתאריך  01לאוגוסט .2021

 .גהקמת כיתות למוסד החינוכי
בסעיף ג' להחלטה הוטל על משרד החינוך לתקצב בנייה של בית ספר בסכום  15.6מלש"ח ,על פני השנים
 ,2020–2016לטובת תלמידי המוסד החינוכי ,במתחם החלופי .בכפוף לנהלי משרד החינוך בהקמת מוסדות
חינוכיים חדשים.
סטטוס :לא יושם
על פי החלטת הממשלה תוקצב בשנת  2019שלב א' של הפרויקט 8 ,כיתות לימוד ,בסכום כולל של כ־8.5
מיליון ש"ח ,אך עד היום הרשות המקומית לא קידמה את הבינוי היות ולא הושלם שלב הבנייה להקמת
המוסד החינוכי.
הרשות המקומית הגישה בקשה להכרה בצורך לשנת התקציב  2021עבור שלב ב' של הבינוי 4 ,כיתות
נוספות .משרד החינוך דיווח כי לאחר בדיקה עלה שלא קיים צורך לתקצוב בשנה הנוכחית ולכן הבקשה
12
תיבחן במסגרת תקציב .2022

2.פעילות תיירותית
סעיף  2בהחלטה קבע כי על משרד התיירות לגבש ולהפעיל תכניות לקידום התיירות במצפה רמון .למטרה זו,
הוקצה סכום של  4.3מלש"ח למשרד התיירות בפריסה על פני השנים .2020–2016
סטטוס :יושם
המשרד אישר מתן הרשאה תקציבית למועצה המקומית בסך של  4,790,000ש"ח בין השנים  .2020–2016התקציב
שבוצע בפועל הוא  4,293,722ש"ח .כתוצאה מכך ,נקבעו תוכניות שיווק לקידום התיירות אשר נועדו להגביר
את תנועת המבקרים למועצה וכן להגדלת החשיפה של התיירות באזור במדיה הדיגיטלית ובאמצעי השיווק
13
הנוספים עליהם סוכם ביחד עם המועצה .בשנות הפעילות באזור גדלה תנועת התיירות.

3.פיתוח תשתיות תיירות ציבוריות
סעיף  3בהחלטה קבע כי לצורך פיתוח תשתיות תיירות ציבוריות במצפה רמון ,על משרד התיירות להקצות
למועצה המקומית סך של  4מלש"ח ,על פני השנים  .2017–2016ביצוע העבודות ייעשה באמצעות נוהל פיתוח
תשתיות ציבוריות של משרד התיירות .העבודות יבוצעו על בסיס תוכנית פיתוח שתגובש בתיאום בין משרד
התיירות והמועצה המקומית.
סטטוס :יושם
משרד התיירות נתן הרשאה תקציבית לפרויקטים הקשורים לפיתוח תשתיות תיירות ציבוריות בסך  12מלש"ח
במימון מלא ,על אף שהחלטת הממשלה קבעה תקציב של  2מלש"ח בלבד .התוכניות שאושרו הן :טיפול בתב"ע
הטיילת ,שיקום טיילת המצוק והוספת גוף מים ,שדרוג ופיתוח הר גמל ,מערך שבילי אופניים מסביב למצפה
 .11מתוך מענה המועצה המקומית מצפה רמון לפניית המרכז להעצמת האזרח ממאי .2021
 .12מתוך מענה משרד החינוך לפניית המרכז להעצמת האזרח ממאי 2021
 .13מתוך פרוטוקולים בוועדת המכרזים של משרד התיירות מיולי 2018
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רמון ,שפת המכתש ,טיילת הפסלים ופרויקט תכנון וביצוע הכניסה ליישוב .הפרויקטים שקודמו במסגרת החלטת
הממשלה הינם חלק מתוכנית הפיתוח הכללית של המוצר המדברי בנגב .במסגרת פיתוח המוצר המדברי מתכנסת
14
באופן שוטף ועדת היגוי בינמשרדית לקידום המוצר לפי אבני דרך וראייה מרחבית של צרכי פיתוח המותג.

פיתוח כלכלי
4.התנעת פעילות החברה הכלכלית
סעיף  4בהחלטה קבע כי על משרד הפנים להקצות למועצה המקומית תקציב ייעודי לצורך התנעה וקידום
פעילות החברה הכלכלית .למטרה זו ,יעביר המשרד תקציב על סך  1.5מלש"ח לתקופה של  3שנים.2018–2016 ,
התקציב יועבר באופן הדרגתי ומותנה בכך שהחברה הכלכלית תוכיח את עמידתה ביעדי התוכנית העסקית
שקבעה לעצמה.
סטטוס :יושם
בהתאם להוראת החלטת הממשלה ,משרד הפנים קיבל את התוכנית האסטרטגית לפעילות החברה הכלכלית
והקצה תקציב ייעודי לרשות על סך  1.5מיליון  ₪לקידום פעילות החברה הכלכלית.
יצוין כי בשל ביצוע הפחתות בתקציב המדינה ועדכונו ,עדכן משרד הפנים את המועצה המקומית בדבר הפחתות
בדצמבר  .2017עוד יצוין כי התשלומים בפועל בגין ההתחייבויות שאושרו עבור החברה הכלכלית של מצפה
רמון ,שולמו בהתאם לאסמכתאות שהציגה החברה הכלכלית ,ובהתאם לעלות הביצוע בפועל .הסכום ששולם
15
למועצה בפועל הוא  1,425,973ש"ח.

5.קידום עסקים ומיזמים קטנים ובינוניים
סעיף  5בהחלטה קבע כי על משרד הכלכלה והתעשייה ,באמצעות מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,
לפעול לפיתוח העסקים והיזמות במצפה רמון לרבות שיווק וייעוץ לעסקים .לשם כך יוקצה  1מלש"ח ,בפריסה
על פני השנים .2020–2016
סטטוס :יושם
התקציב הוקצה ואף אושר תקציב מעבר לתקציב המתוכנן 27 .יזמים ובעלי עסקים קיבלו שירותי סיוע במעוף
בשנת  2015בעלות של כ־ 200אלש"ח .הסיוע כולל תהליך מיפוי וליווי העסק על ידי מנהלי תיקים מקצועיים,
קבלת שירותי ייעוץ מסובסדים במגוון תחומים ,קורסים והדרכות.
 75בעלי עסקים ממצפה רמון קיבלו שירותי סיוע בשנת  2016בעלות של כ־ 400אלש"ח .זאת במקביל להמשך
ליווי של עסקים משנים קודמות.
בשנת  2017קיבלו  46יזמים ובעלי עסקים סיוע ממעוף שכלל תהליך מיפוי וליווי עסקי בעלות של כ 230,00
ש"ח כמו כן ,התקיימו  8סדנאות לבעלי עסקים ויזמים בתחום התיירות ,שיווק והתנהלות פיננסית.
בשנת , 2018כ־ 40יזמים ובעלי עסקים מאזור מצפה רמון קיבלו שירותי סיוע בעלות של כ־ 200,000ש"ח.
הסיוע כלל תהליך מיפוי וליווי העסק ע"י מנהלי ליווי מקצועיים ,הקצאת יועצים לליווי וייעוץ מסובסד במגוון
תחומים ,קורסים והדרכות.
בשנת  2019כ־ 52יזמים ובעלי עסקים קיבלו שירותי סיוע בעלות של כ־ 260,000ש"ח.
בשנת  35, 2020יזמים ובעלי עסקים קיבלו שירותי סיוע במעוף בעלות של כ־ 175אלף ₪.
 .14מתוך מענה משרד התיירות לפניית המרכז להעצמת האזרח מיולי 2021
 .15מתוך מענה משרד הפנים לפניית המרכז להעצמת האזרח ממאי 2021
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לדברי משרד הכלכלה והתעשייה ,ישנו שיתוף פעולה מיטבי בין המעוף לרשות המקומית ,מנהל/ת ליווי עסקי
מגיעים פעם בשבוע לקבל קהל לקוחות הסוכנות מבצעת מחקרי הערכה על כלל תכניות הסיוע העיקריות כגון
16
יעוץ והדרכות .בנוסף מקיימת הערכה רבעונית על שביעות רצון עסקים ויזמים.

6.מענק מיוחד
סעיף  6בהחלטה קבע כי על משרד הפנים להקצות  2.5מלש"ח כמענק מיוחד למועצה המקומית מצפה רמון,
בפריסה על פני השנים  .2020–2016יובהר כי סכום של  1.5מלש"ח מתוך תקציב זה ייועד לתקציבי פיתוח.
סטטוס :יושם חלקית
לפי משרד הפנים ,בהתאם לאמור בסעיף ,סך התקציב הוקצה לרשות המקומית ,בין היתר לטובת פרוייקטי
פיתוח כגון :תכנון מבנה המועצה ,התקנת ריהוט רחוב ,פיתוח תשתיות בין המרכזים ברשות ,שיקום כבישים
ופיתוח יכולות לייצור חשמל עצמאי .עם זאת ,טרם בוצעו תשלומים בפועל שכן טרם התקבלו ואושרו דרישות
17
התשלום מאת הרשות.

חינוך
7.מצוינות לחינוך
סעיף  7בהחלטה קבע כי על משרד החינוך לגבש תוכנית לקידום המצוינות ,היזמות והחינוך במצפה רמון .לכך,
יוקצו  5מלש"ח מהתקציב התוספתי .בפריסה על פני השנים .2020–2016
סטטוס :יושם חלקית
משרד החינוך הקצה לרשות המקומית  5מלש"ח לגיבוש תוכניות לקידום המצוינות ,היזמות והחינוך במצפה רמון.
בשנה הנוכחית ,מצפה רמון מנצלים את יתרת ה־ 1מלש"ח ,כאשר העיכוב נבע עקב העיתוי המאוחר של העברת
התקציב לרשות .התקציב הושקע בפיתוח מצויינות בחינוך בתחום המוסיקה ,המדעים ,העצמה ופיתוח מנהיגות
18
בקרב תלמידים ופיתוח מודל חינוכי ייחודי של חיים משותפים בקרב כלל זרמי החינוך (הקריה לחינוך מצפאי).

התייעלות אנרגטית
8.גיבוש ויישום תוכנית התייעלות אנרגטית
סעיף  8בהחלטה קבע כי על משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים לגבש וליישם תוכנית להתייעלות
אנרגטית ביישוב מצפה רמון .למטרה זו ,יוקצו  3מלש"ח .סכום זה יוקצה תוך העדפת פרויקטים אשר יובילו
לחיסכון מרבי בקוט"שים ביחס לעלות.
סטטוס :יושם
ממשרד האנרגיה נמסר כי הוקצו  3מלש"ח לטובת גיבוש ויישום תוכנית להתייעלות אנרגטית במצפה רמון .בוצע
סקר והוכנה תוכנית התייעלות אנרגטית ע"י חברת ערבה אי.סי.טי.אנד איי .הסקר נועד לשמש בסיס לבחינת
חלופות להתייעלות אנרגטית במתקן תאורת הרחובות .זאת ,לצורך הכנת מכרזים לביצוע תהליכי ההתייעלות
האנרגטית בפועל 19.לפי התוכנית ,היעד להתייעלות אנרגטית יושג באמצעות החלפת התאורה .המועצה קיבלה
.16
.17
.18
.19
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מתוך מענה משרד הכלכלה והתעשייה לפניית המרכז להעצמת האזרח מפברואר .2021
מתוך מענה ממשרד הפנים לפניית המרכז להעצמת האזרח ממאי 2021
מתוך מענה מהמועצה המקומית מצפה רמון לפניית המרכז להעצמת האזרח מיולי .2021
מתוך מענה ממשרד האנרגיה לפניית המרכז להעצמת האזרח מאפריל .2021
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החלטה על שיפור כלל מתקן התאורה כולל החלפה לתאורת לד ,תיקון ושדרוג תשתיות התאורה .בתהליך
20
החלפת התאורה המשרד שילב תהליך נוסף ,ייחודי בארץ של צמצום זיהום האור.

9.התייעלות הטיפול בפסולת
סעיף  9בהחלטה קבע כי על המשרד להגנת הסביבה לסייע למועצה המקומית מצפה רמון לגבש תוכנית
להתייעלות הטיפול בפסולת לרבות הרחבת תשתיות הפרדה ומיחזור פסולת הקיימות במצפה רמון ולגיבוש
פתרון קצה אשר ייושם על־ידי המועצה המקומית מצפה רמון .לכך הוקצה תקציב בסך של  2מלש"ח ,בפריסה
על פני השנים .2017–2016
סטטוס :יושם חלקית
הוקצה סכום על סך  1מלש"ח לתמיכה ברשות מקומית מצפה רמון מתקציב קרן הניקיון של משרד להגנת
הסביבה .התקציב הועבר לטובת הקמת מתקנים לטיפול בפסולת ובמתקני מחזור ,טיפול בפסולת בניין ,הגברת
האכיפה ולביצוע רכש והתייעלות במערכי האיסוף והטיפול בפסולת ,כל זאת כדי לצמצם מפגעים וזיהומים
סביבתיים .יתר התקציב לא הוקצה.

יישום
	10.בחינת יישום התוכנית וביצוע התאמות
סעיף  10בהחלטה קבע כי בתום שנתיים ממועד קבלת ההחלטה ,משרד ראש הממשלה יבחן את יישום התוכנית
ויגבש במידת הצורך הצעת החלטה בעניין התאמות ושינויים במתווה התוכנית ומרכיביה.
סטטוס :יושם
בוצעה עבודת המטה לבחינת יישום התוכנית בראשות משרד ראש הממשלה ובהתאם לכך עברה ביוני ,2018
החלטת ממשלה מס'  3907אשר מתקנת את החלטה  .917נערכו שינויים ותוספות תקציב בהתאם לצורך.

 .20מתוך סקר תאורת חוץ — מצפה רמון מטעם חברת ערב אי.סי.אנד טי בע"מ מאפריל .2021
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פירוט מרכיבי ההחלטה וסטטוס יישומם החלטת ממשלה 3907
2א .בתי מלון
ההחלטה קבעה כי יש להוסיף להחלטה  917את סעיף 2א .העוסק בבתי מלון; סעיף זה קבע כי על משרד
התיירות להקצות מתקציבו מענקים בגובה של עד  5מלש"ח לשנים  2020–2018להקמת בתי מלון במצפה רמון.
סטטוס :לא יושם
לא אושרו מענקים במצפה רמון בין השנים  .2020–2018בשנת  2018לא הוגשו בקשות למנהלת ההשקעות
המתייחסות למענקים במצפה רמון .בשנת  2019הוגשו  2בקשות :בקשה להסבת מבנה למלונית בת  12חדרים,
בקשה זו הוסרה לבקשת היזם המגיש בטרם נדונה; בקשה להסבת מבנה למלון בן  40חדרים שלא עמדה בתנאי
הסף והוגשה שוב בשנת .2020
בשנת  2020הוגשו  3בקשות להסבת מבנים למתקני אכסון מלונאיים ,סה"כ תוספת של  100חדרים ברמה ,C
היקף השקעה מבוקש כולל של  28.5מליוני ש"ח ,מענק בסך של כ־ 8.4מליוני ש"ח .מפאת העדר תקציב מתאים
21
בשנת , 2020הבקשות טרם נבדקו לעניין עמידה בתנאי הסף וטרם נדונו במנהלת ההשקעות.

	11.חקלאות עירונית
סעיף  11בהחלטה קבע כי על משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגבש ולבצע תוכנית לפיתוח פעילות מוטת
חקלאות ולמיזמי תיירות חקלאית במצפה רמון בסך כולל של  1.5מלש"ח מתקציב המשרד בשנים .2019-2018
סטטוס :יושם
ועדת המכרזים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר אישרה את ההתקשרות בסך  1.5מלש"ח עם מועצת מצפה
רמון ביום  18.8.19בפטור ממכרז וזאת לצורך ביצוע פרויקט של פעילות מוטת חקלאות .המועצה נמצאת בשלבי
תכנון מפורט של הפרויקט .במיזם מבוצעים פרויקטים תיירותיים חקלאיים דוגמת בוסתן המשלב הדרכה וחשיפת
22
החקלאות לקהל המבקרים וכו'.

	12.שיקום שכונות פיזי
סעיף  12בהחלטה קבע כי על משרד הבינוי והשיכון נדרש להקצות מתקציבו  7.5מלש"ח ,בפריסה על פני השנים
 ,2019-2018לטובת פרויקט שיקום שכונות פיזי ברשות המקומית מצפה רמון.
סטטוס :יושם חלקית
משרד השיכון שריין תקציב על סך  7.5מלש"ח ,בשנת  2018הוקצו  5.5מלש"ח למועצה המקומית מצפה רמון
וכן בשנת  2019הוקצו  2מלש"ח לחברת עמידר .הסכום שמומש בפועל בשנת  2018על ידי המועצה המקומית
הוא  ₪ 2,900,086וכן בשנת  2019על ידי חברת עמידר  .₪ 731הביצוע בשטח יושם באופן חלקי על ידי עמידר
והרשות המקומית .הרשות המקומית במסגרת תקציבה חידשה מדרכות ברחובות עין שחק ועין משק ,פיתחה
את שדרות בן גוריון והקימה מגרש משחקים .עם זאת ,יש מספר פרויקטים שבהם המועצה מבקשת שינוי ייעוד
תקציבי לטובת תוכניות אחרות .לדוגמא ,המועצה מתכננת לשנות את הייעוד התקציבי של הסדרת ניקוז — רחוב
23
נחל סירה לפרויקט אחר היות וטרם נמצא פתרון תכנוני יעיל.

 .21מתוך מענה ממשרד התיירות לפניית המרכז להעצמת האזרח מאפריל 2021
 .22מתוך פרוטוקול בוועדת מכרזים משרד החקלאות ופיתוח הכפר מנובמבר 2020
 .23מתוך מענה ממשרד הבינוי והשיכון לפניית המרכז להעצמת האזרח ממאי .2021
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	13.פיתוח כלכלי
 .אפיתוח אזורי תעשייה
סעיף 13א .בהחלטה קבע כי על מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה לסבסד הוצאות פיתוח
באזורי תעשייה באזורי עדיפות לאומית ולהנחות את משרד הכלכלה והתעשייה להמשיך ולהעניק סבסוד
פיתוח באזורי תעשייה במדרגת הסבסוד המרבית שתיקבע בשנים  .2020-2018עם זאת ,ישנה התניה בנוגע
להחלטה זו — הסעיף הנ"ל יתוקצב כאשר תתקבל החלטת ממשלה באחת מן השנים .2020-2019
סטטוס :לא יושם
ההחלטות אשר קיבלה הממשלה מאז הן כלליות ונוגעות לסבסוד אזורי תעשייה שבאחריות המשרד .וועדת
מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה אישרה למועצה המקומית מצפה רמון ,מאז ינואר  2018בקשה אחת
בלבד להמלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז עבור מפעל תבניות בטון ועיבוד ברזל לבנייה בשטח של כ־3
דונם .התקציבים הינם מכח תקנת שיווק אזורי תעשייה.

 .בפיתוח אזורי תעשייה
סעיף  13ב בהחלטה קבע כי יש לרשום את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה כי הקצה מתקציבו  2.8מלש"ח
לשנים  ,2020-2018לטובת השלמות פיתוח באזור התעשייה במצפה רמון .מימוש התקציב ייעשה בכפוף
להשלמת בנייה של מפעלים באזור התעשייה כאמור ,בהתאם לקריטריונים הקבועים בהוראת מנכ"ל 6.2
בנושא 'מתן המלצות להקצאת קרקע באזורי פיתוח׳.
סטטוס :לא יושם
הנושא נמצא בשלבי תכנון וביצוע אל מול איכלוס המפעלים ,תהליך זה לוקח זמן רב .עבודות התכנון
24
והביצוע מבוצעות במקביל בימים אלו.

 .גתוכנית לגיוון תעסוקתי
סעיף  13ג בהחלטה קבע כי על משרד הכלכלה והתעשייה לגבש עבודת מטה בתוך  180ימים ,יחד עם אגף
התקציבים במשרד האוצר ,לבחינת הדרכים לגיוון מקורות התעסוקה במצפה רמון.
סטטוס :יושם
המשרד הקים צוות בין משרדי לבחינת גיוון מקורות התעסוקה במצפה רמון .הצוות דן בנושא מספר פעמים
וכן יצא לסיור ביישוב .בישיבות הצוות הוצגו נתונים ותיאור המצב הקיים ,וכן גובשו מספר כיווני פעולה .נושא
משמעותי שנבחן במסגרת הצוות הבינמשרדי הינו קידום תחום הכלכלה היצירתית באמצעות כלי תמיכה
ממשלתיים והקמת תשתיות ייחודיות בנוסף ,מלבד יישום ההנחיות מתוקף החלטת הממשלה האמורה למצפה
25
רמון ,משרד הכלכלה והתעשייה פועל לפיתוח כלכלי בראייה אזורית ובין היתר של מרחב הנגב המזרחי.

	14.טיפוח וחינוך סביבתי
 .אקידום פרויקטים לעידוד הטיפוח הסביבתי
סעיף  14א בהחלטה קבע כי על המשרד להגנת הסביבה לסייע לרשות המקומית לקדם פרויקטים לעידוד
הטיפוח הסביבתי בשטחיה ,בשנים  ,2020-2019בסך כולל של עד  1מלש"ח מתקציב המשרד.
סטטוס :לא יושם
לא התקבלה תשובה מהמשרד להגנת הסביבה עד מועד סגירת הדוח
 .24מתוך מענה ממשרד הכלכלה והתעשייה לפניית המרכז להעצמת האזרח מפברואר .2021
 .25מתוך מענה ממשרד הכלכלה והתעשייה לפניית המרכז להעצמת האזרח מפברואר .2021
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 .בתוכנית רב שנתית בנושא חינוך וקהילה
סעיף  14ב בהחלטה קבע כי על המשרד להגנת הסביבה להקצות לרשות המקומית סך של עד  0.6מלש"ח
מתקציב המשרד ,בין השנים  ,2020-2018לטובת יישום תוכנית רב שנתית בנושא חינוך וקהילה שתוגש על
ידי הרשות המקומית מצפה רמון וכפי שתאושר על ידי הקרן לשמירת הניקיון.
סטטוס :יושם
הקרן לשמירת הניקיון אישרה תמיכה תקציבית בסכום  600אלש"ח 26.המשרד הקצה סכום  400אלש"ח
בשנת  2019לטובת גיבוש ומימוש תוכנית בנושא חינוך קהילתי לטיפוח מודעות סביבתית בקרב תושבי
מצפה רמון27 .המועצה המקומית כינסה וועדת היגוי יישובית בנושא החינוך הסביבתי שבה הוצגה התוכנית
לשנתיים הקרובות .במסגרת החינוך הפורמאלי נכתבה תוכנית לכיתות ז' ,ח' ו־ט' העוסקת בהשפעת זיהום
האור על תפקוד המערכת הביולוגית ,אסטרונומיה ופיתוח בר קיימא ו"שמורת שמי לילה" .כמו כן ,הוקמה
סיירת יעל ,תוכנית הסברה בבתי הספר בנושאי מודעות ואחריות האדם על החי והצומח בסביבתו .נוסף
על כך ,בגני הילדים עברו הגננות במצפה רמון השתלמות בנושא טיולים .הגננות לימדו בגנים על המגוון
הביולוגי ,האנושי והתרבותי ביישוב .לאחר מכן ,נאספו כל המסלולים לחוברת דיגיטלית וכן גיבשו תוכנית
28
חינוכית — סביבתית הנקראת ילדי המדבר לחיזוק הזהות והשייכות הסביבתית למצפה רמון.

	15.מענקי פיתוח
סעיף  15בהחלטה קבע כי על משרד הפנים להקצות מתקציבו מענקים לפיתוח מנועי צמיחה להגדלת הכנסות
הרשות המקומית ולהתייעלות אנרגטית לשם צמצום הוצאות הרשות המקומית ,בסך  3מלש"ח ,בפריסה שווה
על פני השנים .2020-2018
סטטוס :יושם חלקית
לפי דיווח משרד הפנים התקציב הוקצה במלואו לרשות .שיעור הביצוע בפועל של התקציב עומד על כ־,49%
 1.483מיליון  .₪כלל התקציב שהוקצה במסגרת סעיף זה להחלטה יועד לפרויקטים של התייעלות אנרגטית
וכן תקציב נוסף על סך  1מיליון  ₪הוקצה בשנת  2018לטובת ייצור חשמל על־ידי הרשות במסגרת מענקי
29
הפיתוח של משרד הפנים.

	16.קליטה ועלייה
סעיף  16בהחלטה קבע כי על משרד העלייה והקליטה להקצות מתקציבו  250אלש"ח בשנים  ,2020-2018לצורך
הפעלת תכניות לקליטת העולים במצפה רמון.
סטטוס :יושם
ועדת המכרזים אישרה התקשרות על סך  250אלש"ח עם המועצה המקומית מצפה רמון להפעלת אולפן להעשרת
השפה העברית לעולים חדשים וותיקים מכוח החלטת ממשלה  30.3907במהלך השנה פעלו במצפה רמון תכניות
שונות ,ביניהן תוכנית רווחה לבני נוער עולים על רצף הסיכון ותוכנית העשרה והעצמת השפה העברית ,התקציב
לא נוצל במלואו וההתקשרות הוארכה עד סוף .2021

.26
.27
.28
.29
.30
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פרוטוקול ישיבת הנהלת קרן הניקיון מיום 14.11.18
דוח רשימת תמיכות בין השנים  2019–2015משרד להגנת הסביבה
דוח מטעם המועצה המקומית מצפה רמון — סיכום שנת תש"ף חינוך הסביבתי במצפה רמון
מתוך מענה ממשרד הפנים לפניית המרכז להעצמת האזרח ממאי 2021
פרוטוקול וועדת המכרזים משרד העלייה והקליטה מיום 16.07.19

דו"ח מעקב תכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון

סיכום ומסקנות
היישוב מצפה רמון הוקם ב־ 1951כבסיס מחנה עבודה לפועלים שסללו את הדרך מב"ש לאילת .ב־ 1956הפך הישוב
ממחנה עבודה לישוב קבע ויושבו בו עולים מצפון אפריקה ורומניה .בשנת  1957הכין אגף התכנון במשרד השיכון
פרוגרמה כלכלית ויישובית למצפה רמון ,שהציגה יעד של ארבעת אלפים תושבים תוך פיתוח משאבי תעסוקה באזור
כמו מחצבי המכתש ,מפעלי תעשייה ואתרי תיירות .במצפה רמון מתגוררים כיום כ־ 5,200תושבים .לפי נתוני הלמ"ס,
נכון לסוף  ,2017למצפה רמון דירוג של  3מתוך  ,10במדד חברתי־כלכלי .תחזית גידול האוכלוסייה עד לסוף 2030
היא כ־ 17אלף תושבים.
החלטת הממשלה תוכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון מס'  917ותיקון מס'  3907שהתקבלה בדצמבר  2015עוסקת
בעיקרה בקידום תוכניות הפיתוח התעסוקתיות לעסקים הקטנים והבינוניים ,בחיזוק התשתיות ,החינוך ומרכזי
התיירות וכן בהתייעלות אנרגטית ואקולוגית .כל אלה נועדו להיות מנוע צמיחה לאזור .יש מספר רב של משרדי
ממשלה שמעורבים ביוזמה הזו בשיתוף עם המועצה המקומית מצפה רמון ,חברת עמידר והקרן לשמירת הניקיון.
הגורם המתכלל את בחינת יישום התוכנית וביצוע התאמות ותיקונים הוא משרד ראש הממשלה .מטרת החלטה היא
לאפשר התפתחות תכנונית ליישוב ואף להפוך אותו לאטרקטיבי ואיכותי בנגב .החלטה זו גובשה בהמשך לתוכנית
רב שנתית לפיתוח הדרום וכן במסגרת אימוץ המלצות הצוות הבין־משרדי לעדכון התוכנית הלאומית לפיתוח הנגב
לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב.
בחלוף כ־ 5שנים ממועד גיבוש התוכנית ,דו"ח מעקב זה בחן את אופן יישום הסעיפים ומרכיבי ההחלטה השונים ,תוך
ניסיון לייצר תמונת מצב עדכנית ,מפורטת והוליסטית לעת הזו .מניתוח הנתונים עולה כי מתוך  23סעיפים ותתי
סעיפים שיועדו לביצוע עד למועד כתיבת דוח זה 8 ,סעיפים יושמו במלואם ( 6 ,)35%סעיפים יושמו חלקית ()26%
ו־ 9סעיפים שלא יושמו כלל (.)39%
החלטה 917

יושם
46%

החלטה 3907

יושם
30%

יושם חלקית
31%

לא יושם
50%

לא יושם
23%

 nיושם  nיושם חלקית  nלא יושם

יושם חלקית
20%

 nיושם  nיושם חלקית  nלא יושם

מתוך בחינת ממצאי היישום עולים המאפשרים הבאים:
מבנה הסעיפים ,חלוקת עבודה ברורה :בגוף ההחלטה ישנם סעיפים ,שבכל אחד מהם מצוין מי אחראי
על ביצוע ומה היא המשימה .יש הגדרת משימות וחלוקת אחריות חדה וברורה בהתאם לסמכויות משרדי
הממשלה .פיתוח כלכלי אמון עליו משרד הכלכלה והתעשייה ביחד עם משרד הפנים ,פיתוח מיזמים לחקלאות
מקיימת תחת סמכות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,התייעלות אנרגטית תחת משרד האנרגיה.
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גורם מתכלל :הגורם המתכלל בהחלטה זו היה משרד ראש הממשלה ,שבחן את הקצאת התקציבים ,ביצע
הערכה מחודשת ואדפטציה לנסיבות הקיימות .כתוצאה מכך ,החלטת הממשלה  917תוקנה והורחבה לכדי
החלטה חדשה מס' .3907
לוח זמנים מחייב :החלטת מממשלה התבססה על לוחות זמנים מחייב ומוגדר ואף כעבור שנתיים ממועד
קבלת ההחלטה משרד ראש הממשלה נדרש לבצע ביקורת יישום בהתאם ללוחות זמנים שהוגדרו בהחלטה.
עם זאת ,ניתן לראות כי המשרדים לא עמדו בלוח הזמנים המתוכנן.

מבחינת יישום ההחלטה עולה החסמים הבאים:
חוסר תיאום בין משרדי :בהחלטה זו נדרשת עבודה משותפת של מספר משרדים שונים .שיתוף הפעולה
בין המשרדים היה לוקה בחסר ואף נוצר סרבול בעיכוב תקציבים .דוגמא מוחשית לכך היא קידום הפרויקט
התכנוני לטובת העתקת המוסד החינוכי במצפה רמון ,היה מחלוקת בין משרד הפנים ומשרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל בדבר השלמת התקצוב ,היות ובהחלטה ההערכה התקציבית הייתה נמוכה ביחס
לנדרש.
פורס מז'ור :כאשר התרחש אירוע פתאומי ולא צפוי ברמה הלאומית שלא ניתן היה לצפות מראש .מגפת
הקורונה ואי העברת תקציב מדינה בשנת  2020עיכבו את ביצוע החלטת הממשלה .כמו כן ,נותבו תקציבים
לייעוד אחר עקב מגבלת התקציב .כך לדוגמה ,בסעיף  9להחלטת ממשלה  ,917המשרד להגנת הסביבה
נדרש להקצות  2מלש"ח לטובת פרויקטים,אך בפועל שוריין  1מלש"ח עקב היעדר תקציב מדינה.
חוסר ביצוע תקציבי :התקציב הוקצה ובוצעה הרשאה תקציבית אך לא מומש בפועל .כך למשל בסעיף
 15בהחלטת ממשלה  ,3907משרד הפנים הקצה  3מלש"ח לטובת מענקי צמיחה ,אך שיעור ביצוע התקציב
בפועל שהועבר לרשות עומד על כ־ .49%כמו כן ,בסעיף  12להחלטה ,נדרש ממשרד השיכון להפנות תקציב
על סך  7.5מלש"ח לתוכניות לשיקום שכונות .אושרה הרשאה תקציבית בסכום המבוקש ,אך מומש פחות
משליש מהתקציב על ידי הרשות המקומית וחברת עמידר.
עבודת הרשויות המקומיות :ניכר כי ישנו חוסר סינכרון בהעברת הידע בין הרשות המקומית למשרדי
הממשלה ,כמו כן ניתן לראות כי יש קושי במעקב אחר תשלומי הביצוע ובאי מימוש תקציב .אפשר לציין
את החסם העיקרי בניהול העבודה השוטפת מול משרדי הממשלה בהעתקת פעילות המוסד החינוכי ,אי
מעקב אחר תקציב שמשרד החינוך הקצה לטובת הקמת המבנה החינוכי .בסעיף  6להחלטת ממשלה ,917
משרד הפנים נתן אישור להרשאה תקציבית למענק פיתוח עירוני ,אך אי מתן אישור המועצה לדרישות
התשלום עיכב את העברת התקציב.
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