
השר עודד פורר

הנגב והגליל, הצגת השר לפיתוח הפריפריה
בפני וועדת הכלכלה



הנגב והגליל, השר לפיתוח הפריפריהחזון

עצמאים ומשגשגיםמרכזים , לראות בנגב בגליל ובפריפריה"
לנכסים  תוך התחברות , אשר מהווים עוגנים אזוריים מבוססים

"המאפיינים אזורים אלוייחודיים



תעסוקתיים  , בריאותיים, בהיבטים חינוכייםלצמצום פערים להביא ✓
.לצורך קידום רווחת התושבים והקהילתיות, ותרבותיים

וקידום אסטרטגי של מנועי צמיחה לעסקים ורשויות  פיתוח כלכלי ✓
.בגליל ובפריפריה החברתית, מקומיות בנגב

יעדים להגשמת החזון



מגמות בתקציב המשרד

.  'החלטות ממשלה וכד, לפני קיצוצים ולפני תוספות תקציביות שונות מאגף התקציבים: כל התקציבים לעיל

₪מיליון 50<<2005-2007

₪מיליון 150<<2008-2009

₪מיליון 170<<2010-2013

₪מיליון 200<<2013-2015

₪מיליון 500<<2016-2020

₪מיליון 250<<2020-2021

₪מיליון 600<<2022
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פיתוח  
כלכלי

,  אקדמיה
בריאות  
ומחקר

תיירות  
ותרבות  

חברה  
וקהילה

חינוך בלתי  
פורמלי

התיישבות  
ועליה

תחומי הפעילות של המשרד  



פיתוח כלכלי
44%

מוסדות ותשתיות ציבוריות
13%

תרבות
5%

ערים מעורבות 
20%

בריאות 
4%

חיזוק התיישבות 
7%

חינוך בלתי פורמלי
3%

צעירים
4%

פיתוח כלכלי מוסדות ותשתיות ציבוריות תרבות ערים מעורבות  בריאות  חיזוק התיישבות  חינוך בלתי פורמלי צעירים

2021פילוח וניצול תקציב שנת 
₪מיליון 2021250תקציב 



תכנית עבודה
2022| המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 



לצורך מתן מענה בכל התחומים לתושבים , הקמה והפעלת מרכזי מידע בנגב ובגליל
. ועסקים המעוניינים לעבור לנגב או לגליל

בנגבמקומיותלרשויותחוזריםותושביםעוליםלמשיכתתמריציםתכניתגיבוש
.ובגליל

לחיזוק הערים והישובים הקיימים בנגב ובגליל והפיכתם , גיבוש החלטת ממשלה
.למרכזים עירוניים העומדים בכוחות עצמם

התיישבות ועלייה

מרכזי מידע מחקר  
והתיישבות  

תכנית לעידוד עליה

מרכזים עירוניים  
חדשים  
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סיוע תקציבי למרכזים הרפואיים ברכישת ציוד רפואי מתקדם 
.מציל חיים ומשפר איכות חיים

תכנית מענקים ותמריצים לרופאים מומחים שיעברו לעבוד באחד 
מבתי החולים בנגב ובגליל במקצועות שבחוסר

כונני חירום  5000א ואיחוד הצלה להכשרת "מיזם משותף עם מד
.ותקצוב הקמת דפיברילטורים ציבוריים ואמצעי רפואה מרחוק

בריאות

תכנית לעידוד עלייה של אנשי מקצוע בתחומי הרפואה בדגש על רופאים מומחים   הבאת רופאים עולים

כוכבי הנגב
וכוכבי הגליל

בשיתוף מפעל הפיס 

שדרוג מערך רפואת  
החירום

הצטיידות והשלמת  
פערים
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פיתוח כלכלי
50%

פיתוח חברתי
50%

פיתוח כלכלי פיתוח חברתי

22צפי חלוקת תקציב 



תודה על ההקשבה


