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  . 26.12.2021מיום  הממשלהשל  864 מספר  החלטה

  

  

תכית לעידוד צמיחה דמוגרפית בת קיימא ביישובי המועצה האזורית גולן   .864

  2025 - 2022וקצרין לשים  

 

  

ומס'  12.1.2014מיום  1170מ ח ל י ט י ם, בהמשך להחלטות הממשלה מס'   

לאשר תכית לעידוד צמיחה דמוגרפית בת קיימא  ,22.6.2014מיום  1739

ישובי הרשויות המקומיות וי –רין (להלן ביישובי מועצה אזורית גולן ובקצ

  ההחלטה, על פי העיין) כמפורט בהחלטה זו להלן. 

המועצה : עידוד צמיחה דמוגרפית בת קיימא ביישובי מטרות ההחלטה

  גולן ובקצרין. תהאזורי

גולן באמצעות  המועצה האזורית: הכפלתה של אוכלוסיית קצרין ויישובי יעד

  .2025יצירת התשתית הפיסית, הכלכלית והחברתית עד שת 

  :מטרות משה

 : תכון שיווק ופיתוח יח"ד למגורים וכלי סיוע תומכים .1

  יצירת מלאי תכוי של יח"ד   .א

  שיווק ואכלוס יח"ד    .ב

  וכלי סיוע תומכי גידול דמוגרפי. פיתוח תשתיות  .ג

פיתוח הכלכלה המקומית והאזורית לצורך יצירת מקומות תעסוקה  .2

 :וון אפשרויות התעסוקה לטובת משיכת אוכלוסייהיוג

 פיתוח תחום התיירות   .א

עבודה מרחוק, אזורי תעשייה וחקלאות  –קידום תעסוקה   .ב

 מתקדמת 

  ידום חדשותק  .ג
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  המקומיתפיתוח מועי צמיחה לרשות   .ד

שיפור איכות החיים וצמצום פערים לצורך מעה לאוכלוסייה הקיימת  .3

 :  ולמשיכת אוכלוסייה חדשה לגולן

  ות למצוי חיוך  .א

שימור ופיתוח בר קיימא של המרחב הציבורי, משאבי הטבע   .ב

 הייחודיים והמערכות הטבעיות 

 שיפור הביטחון האישי  .ג

  פיתוח תשתיות אזוריות.  .ד

בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה ליישום 

בושא אזורי עדיפות  2009-), התשס"ט2010-ו 2009לשים התוכית הכלכלית 

לאומית, מוכרזים המועצה האזורית גולן ויישוביה והמועצה המקומית קצרין 

ם כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעיין החלטה זו, ומהשיקולים המפורטי

בה, תוך קביעת חלק מכלי הסיוע למועצה המקומית קצרין או למועצה 

אזורית גולן, על פי העיין, לפי מאפייי היישובים והשיקולים המקצועיים ה

  הרלווטיים. 

בוסף, חלק מכלי הסיוע בהחלטה יופעלו בפת גולן אשר מוכרזת גם היא 

  כאזור עדיפות לאומית לעייים אלו.

מקדמת את בחית הקמתם של שי יישובים חדשים בגולן,  כמו כן, ההחלטה

  ל כמפורט להלן.והכ

  תכון שיווק ופיתוח יח"ד למגורים וכלי סיוע תומכים  .א

  תכית לצמיחה דמוגרפית במועצה אזורית גולן

להחות את משרד הביוי והשיכון ורשות מקרקעי  – הסכם פיתוח .1

האזורית גולן  ישראל לפעול לחתימה על הסכם פיתוח עם המועצה

שובים ילצורך קידומה של התכית הדמוגרפית והקמתם של הי

תכון  -החדשים (בכפוף לקבלת ההחלטות הדרשות לעיין זה) 

הרחבה וביסוס היישובים הקיימים על ידי משרד הביוי והשיכון, 

תכון הקמה ושיווק של שי יישובים חדשים על ידי רשות מקרקעי 

  ת כאמור).ישראל (בכפוף להחלטו

להחות  - אזורית גולןהקידום גידול דמוגרפי במרחב הכפרי במועצה  .2

את משרד הביוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") 

המועצה להפעיל תכית לעידוד הצמיחה הדמוגרפית ביישובי 
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גולן, משלב התכון ועד לשלב האכלוס, בהתאם לעקרוות  האזורית

זורית גולן האפרי במועצה התכית לצמיחה הדמוגרפית במרחב הכ

שבתה על ידי משרד הביוי והשיכון בשיתוף משרד ראש הממשלה 

גולן (להלן: "התכית הדמוגרפית") המופיעה  והמועצה האזורית

 להחלטה זו, כדלקמן:א' כספח 

להחות  – יישום התכית הדמוגרפית במרחב הכפריהוועדה ל  .א

את מכ"ל משרד הביוי והשיכון ומכ"ל רמ"י לעמוד בראש ועדת 

יישום לתכית הדמוגרפית במועצה אזורית גולן (להלן: "ועדת 

היישום"), בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד 

ההתיישבות, משרד ראש הממשלה ואגף התקציבים במשרד 

וצר. ועדת היישום תהיה אמוה על ליווי שוטף של התכית הא

הדמוגרפית; מעקב אחר ביצועה והסרת חסמים; מתן אישור 

להקצאה תקציבית ו/או לביצוע בכל יישוב; אישור תקציב 

הפעילות השתי הגזר מתכית העבודה; ביצוע הסטות תקציב 

בהחלטה זו, בהתאם לחוק 2בין תחומי הפעילות בסעיף מס' 

; כן תהיה רשאית ועדת היישום 1985-יסודות התקציב, התשמ"ה

ועדת ההיגוי הכללית בראשות מכ"ל משרד ראש ולהמליץ ל

כאמור  2הממשלה על הסטה של תקציבים שלא וצלו בסעיף מס' 

לטובת כלי סיוע אחרים בהחלטה  ,2023עד לרבעון השי של שת 

  יחידות דיור. . עמידה ביעדי ההחלטה תימדד בהצלחת שיווקזו

להחות את משרד הביוי והשיכון  - תכון סטטורי למגורים  .ב

, בפריסה על פי תכית 2025-2022מלש"ח בשים  40להקצות 

העבודה של המשרד, להכת תכיות חדשות ועדכון והתאמה של 

האוצר  תוכיות סטטוטוריות קיימות. לצורך כך יעמיד משרד 

מלש"ח,  40לרשות משרד הביוי והשיכון קדם מימון לתכון בסך 

מלש"ח  20-, ו2022מלש"ח יתוקצבו כקדמי מימון בשת  20מהם 

עם הצלחת השיווק של לפחות מחצית מיחידות יוקצו וספים 

 הדיור שבתכית הדמוגרפית.

   – תיקושדרוג תשתיות ושיפור חזות במרקם הו  .ג

35אות ופיתוח הכפר להקצות להחות את משרד החקל .1

, לשיפור החזות לשיקום ולשדרוג 2025-2022מלש"ח, בשים 

הלי וגולן בהתאם ל ועצה האזורית מהתשתיות ביישובי 

התמיכה שיפרסם המשרד. הפעילות כאמור תבוצע בהתאם 

לתכית הדמוגרפית ובאישור פרטי של ועדת היישום 

הדמוגרפית. ובהתאם לעמידת היישובים ביעדי התכית 

לצורך כך, יקצה משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתקציבו 
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, ומשרד 2025-2022מלש"ח בהרשאה להתחייב לשים  17.5

האוצר יעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב ייעודי 

 . 2025-2022מלש"ח בשים  17.5בסך 

לפיה תקציב וסף שלרשום את הודעת שר הביוי והשיכון  .2

תיק יעמוד לרשות מועצה ובמרקם הולשדרוג תשתיות 

, 2024-2022מלש"ח בשים  60אזורית גולן בהיקף של עד 

לקובץ החלטות מועצת מקרקעי  8.6.11בהתאם  לסעיף 

ישראל ובהתאם לעמידה ביעדי השיווק כמפורט בתכית 

 הדמוגרפית.

להחות את משרד הביוי  – שיפוץ, שדרוג והקמת מוסדות ציבור  .ד

, לשיפוץ, שדרוג 2025-2022מלש"ח בשים  43והשיכון להקצות 

והקמת מוסדות ציבור במועצה האזורית גולן וביישוביה. 

הפעילות כאמור תבוצע בהתאם לתכית הדמוגרפית ובאישור 

פרטי של ועדת היישום ובהתאם לעמידת היישובים ביעדי 

התכית הדמוגרפית. לצורך כך, יקצה משרד האוצר למשרד 

מלש"ח בהרשאה להתחייב  43תקציב ייעודי בסך הביוי והשיכון 

 .2025-2022בשים 

להחות את משרד ההתיישבות להפעיל תכית  - מעטפת קליטה  .ה

גולן המועצה האזורית עצמה וליווי קהילתי ביישובי לפיתוח וה

מלש"ח, בפריסה שווה על פי  3בסך כולל של  2025-2022בשים 

במסגרת  תיישבותלה, באמצעות החטיבה 2025-2022השים 

, ובכפוף להסכם מסגרת 2022-2025 תכיות העבודה שלה לשים 

בתוקף וכן בהתאם לכלל ההליכים הדרשים לפי החלטת 

.)1998החלטה  - (להלן 9.10.2016מיום  1998הממשלה מס' 

מלש"ח בשים  2לצורך כך, יקצה משרד ההתיישבות מתקציבו 

ההתיישבות תקציב , ומשרד האוצר יעביר למשרד 2025-2022

 .2025-2022    מלש"ח בשים 1ייעודי בסך 

לרשום את הודעת משרד הביוי והשיכון ורמ"י  – סבסוד פיתוח  .ו

כי יחידות דיור שישווקו במסגרת התכית לצמיחה דמוגרפית, 

הוצאות פיתוח בהתאם  לסבסודואשר יעמדו בתאי הזכאות 

שיכון להחלטת הממשלה הקובעת הטבות בתחום הביוי וה

אם תהיה בתוקף בעת השיווק של  ,לאזורי עדיפות לאומית

יחידות הדיור, יקבלו סבסוד כאמור בהחלטה בושא אזורי 

 עדיפות לאומית בתחום הביוי והשיכון.

לצורך שיווק יחידות הדיור,  – מיתוג ופרסום וחברה מהלת  .ז

למיתוג,  מלש"ח 4.5להחות את משרד הביוי והשיכון להקצות 
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פרסום ותכלול התכית הדמוגרפית במועצה אזורית גולן, בין 

היתר באמצעות חברה מהלת. לצורך כך יעביר משרד האוצר 

מלש"ח בשים  4.5למשרד הביוי והשיכון תקציב ייעודי בסך 

2025-2022. 

להחות את  – שכוות מגורים זמיות לקליטת תושבים חדשים  .ח

(א) בהחלטה זו, 82שמופיעה בסעיף וי הכללית, כפי ועדת ההיג

, להקמת מתחמי מגורים כאמורלפעול, ככל שתחליט הוועדה 

המועצה זמיים לטובת דיור זמי למתיישבים חדשים ביישובי 

, וזאת בכפוף לכל דין לרבות 2025-2022גולן בשים  האזורית

ית והוצאת היתר בייית מתאימה, הסדרה קיה יקיומה של  תכ

 כדין.

ככל שיוחלט על הקמת מתחמי מגורים זמיים כאמור, תקבע 

ועדת ההיגוי הכללית את המשרד שיהיה אחראי על הביצוע 

ותקבע, בין היתר, והל אשר יבחן ויסדיר את אמות המידה 

והתאים להעמדת הסיוע להקמה ולפיתוח מתחמי המגורים 

הזמיים. הסתייעות בחטיבה להתישבות לשם הקמת מתחם 

זמיים, ככל שיוחלט עליה בהתאם ובכפוף להוראות  מגורים

בו יתה הרשאה שהיה ש, תתאפשר במקום 1998החלטה 

ה בתחומי איתור בתוקף מאת רשות מקרקעי ישראל ואשר אי

  .הלי הרשותוובכפוף לעמידה ב  היישובים החדשים

מובהר בזאת כי הקמת מתחמי המגורים  הזמיים, ככל שיוחלט 

תמע ולא תפגע במדייות השיווק והאכלוס של על הקמתם, לא 

מגרשי המגורים שיתוכו, בפרט ביישובים החדשים. לצורך כך, 

וככל שיוחלט על הקמת שכוות מגורים זמיות כאמור, יקצה 

מלש"ח בהרשאה להתחייב לשים  6משרד הפים מתקציבו 

יוקצו על ידי  שרד שייקבע כאחראי על הביצוע. כן, למ2025-2022

, מתוך 2025-2022מלש"ח בשים  1משרד הפים למשרד האמור 

גולן  למועצה אזוריתהחלק היחסי במעקי הפיתוח שיוקצו 

 (מעק פיתוח). 13בהתאם לסעיף 

  כלי סיוע תומכים לתכית לצמיחה דמוגרפית במועצה אזורית גולן

בהמשך לפעולות ולתקציבים לפיתוח תשתיות הביוב  - תשתיות ביוב .3

הגולן בשים קודמות, תקצה הרשות הממשלתית  האזוריתבמועצה 

רשות המים) ממקורותיה וללא תקצוב תוספתי  –למים וביוב (להלן 

במועצה תשתיות ביוב  פיתוחמלש"ח לצורך  75סך שלא יעלה על 

. התקציב יועק 2026-2022גולן בהרשאה להתחייב בשים האזורית 

40%-מעק ו 60%לתכיות שתאשר רשות המים ויוקצה בחלוקה של 
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הון עצמי, וזאת למעט רשימת פרויקטים דחופים לביצוע בהיקף שלא 

, ביישובי מ.א גולן בדירוג 2026-2022מלש"ח בשים  25יעלה על 

שתסוכם בין מועצה אזורית גולן, אגף התקציבים  5-1כלכלי -חברתי

-מעק ו 80%ות המים, אשר יבוצעו בתקצוב בחלוקה של באוצר ורש

להלוואה. התקציבים כאמור יוקצו ויועברו בהתאם לוהלי  20%

 רשות המים.

   – תמ"א לגולן .4

להחות את מיהל התכון לפעול לקידום ההתאמות התכויות   .א

ככל שיידרשו  באמצעות הבאת הוראה למועצה הארצית לתכון 

ת תכייה בדבר הכית מתאר ארצית (להלן:"תמ"א") אשר ולב

תכלול הוראות המאפשרות את אישור התכיות המפורטות וכן 

 תקבע הוראות וספות לרבות הוראות מפורטות ככל שיידרש. 

בהתאם לאמור בסעיף א', להטיל על משרד הביוי והשיכון ועל   .ב

רמ״י לקדם תמ״א בהתאם להוראות שתקבע המועצה הארצית

 לתכון ולבייה.

להחות את שרת הפים לקדם הקמת ועדה מיוחדת  – ועדה מיוחדת .5

, לצורך 1965-התשכ"ה ,לחוק התכון והבייה 32כמשמעה בסעיף 

הקמת שכוות מגורים חדשות ביישובים קיימים בשטחי המועצה 

אזורית גולן, וכן לצורך תכון הקמת יישובים חדשים (אם תחליט ה

עבודת המטה כאמור בסעיף הממשלה על הקמתם לאחר שתוצג לה 

להחלטה), לרבות פיתוח תעשייה, מסחר ותעסוקה, תיירות,  21

חשמלית בשטחים לרבות תשתיות של ייצור ארגיה מתחדשת, אגירה 

ים ושכוות מאופסות ארגיה  ותשתיות וספות מבוים לטובת ישוב

הדרשות לטובת היישובים או השכוות החדשות, בתחום מרחב 

ל בכפוף להוראות החוק ולתאים והוועדה המיוחדת והכהתכון של 

. לצורך כך, יקצה מיהל התכון 2025-2022       הקבועים בו, בשים

 .2025-2022מלש"ח בפריסה שווה על פי השים  10 מתקציבו

לפיה, ככל שלרשום את הודעת משרד החיוך  – ביוי כיתות לימוד .6

, יתעדף 2023במספר התלמידים עד שת  20%יחול גידול של לפחות שו

גולן  על פי  במועצה האזוריתמשרד החיוך את הקצאת הכיתות 

הל הפיתוח.והצורך שיוכר ובהתאם להלי מי 

  תכית לצמיחה דמוגרפית בקצרין

במטרה לרכז מאמץ לקידום  - תכית לקידום גידול דמוגרפי בקצרין .7

  משמעותית של יחידות דיור בקצרין בלוח זמים קצר: בייה
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להחות את משרד  – 13-ו 12הקמת מוסדות ציבור ברובעים   .א

מלש"ח  10, בסך 2022הביוי והשיכון להעמיד קדם מימון בשת 

בקצרין למעט  13-ו 12לטובת תכון מוסדות ציבור ברובעים 

והשיכון קדם במכרז "תכן ובה". כמו כן, יעמיד משרד הביוי 

,  קדם המימון 13-ו 12מימון להקמת מוסדות ציבור ברובעים 

להקמת מוסדות הציבור יוחזר מיד עם הצלחת שיווק בגובה 

הזכאות של יח"ד שהצליח שיווקם, בהתאם לסכומים האמורים 

בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל שבתוקף לאותה עת (למעט 

 במכרז "תכן ובה"). 

חות את משרד הביוי והשיכון להעמיד קדם לה – מיתוג ופרסום  .ב

, עבור מיתוג ופרסום 2025-2022מלש"ח בשים  5מימון בסך 

 אשר יועמס כחלק מעלויות הפיתוח. 

להחות את משרד הביוי והשיכון להעמיד  - הסרת חסמי פיתוח  .ג

-2025מלש"ח בהרשאה להתחייב בשים  12קדם מימון בסך 

לרבות פיוי  13-12ברובעים  , להסרת חסמי פיתוח שיהיו2022

מעלויות הפיתוח  השוק העירוי ומגרש כדורגל אשר יועמס כחלק

 . 13-ו 12רובעים ו/או תשתיות על 

בהתאם להודעת משרד  –בקצרין 12תות לימוד רובע יביוי כ  .ד

12בשלב א' רובע  יח"ד 1,500השיכון לקידום שיווק הביוי ו

החיוך ומשרד האוצר ייכללו משרד   במסגרת מכרז "תכן ובה",

-2026תות מתקציב הסכמי גג בשים יבמסגרת הקצאות ביוי כ

    כיתות. 3מעוות יום, כשבכל מעון  2-תות ויכ 46  , סה"כ:2022

בוסף לאמור בסעיף ד', להחות את  – שדרוג מוסדות חיוך  .ה

מלש"ח, בהרשאה  20משרד הביוי והשיכון להקצות לקצרין 

, לטובת שדרוג מוסדות חיוך 2025-2022 להתחייב בשים

, אשר אושרו על ידי משרד 13-ו 12שישמשו את אוכלוסיית רובעי 

החיוך בהתאם לכלליו. לצורך כך יעביר משרד האוצר למשרד 

. 2025-2022מלש"ח בשים   20הביוי והשיכון תקציב ייעודי בסך 

להחות את משרד – ותיקושיקום מבים ותשתיות במרקם ה  .ו

מלש"ח בהרשאה להתחייב בשים  50הביוי והשיכון להקצות 

, לשיקום מבים ותשתיות ופיתוח המרחב הציבורי 2025-2022

במרקם הוותיק בקצרין. לצורך כך, יעמיד משרד הביוי והשיכון 

, בהתאם לקצב 2025-2022מלש"ח קדם מימון בשים  15-כ

אשר יוחזרו  השיווקים, בגין הכספים המגיעים מ"ישן מול חדש"

. לאחר הצלחת השיווק ברובע 12עם הצלחות השיווקים ברובע 

10, יעמיד משרד הביוי והשיכון 13ויציאה לשיווק רובע  12
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, 2025-2022          מלש"ח וספים בהרשאה להתחייב בשים

עדה ובפריסה בהתאם לקצב השיווקים ובהתאם להחלטת הו

לתכון ופיתוח, בגין הכספים המגיעים מ"ישן מול חדש" אשר 

, כהשלמה למימון 13יוחזרו עם הצלחות השיווקים ברובע 

שיעמיד משרד הביוי והשיכון כאמור לעיל. לצורך כך, יעביר 

25משרד האוצר למשרד הביוי והשיכון תקציב ייעודי בסך 

 .2025-2022        מלש"ח ברשאה להתחייב בשים 

להחות את משרד הביוי והשיכון,  - התחדשות עירוית  .ז

באמצעות הרשות הממשלתית להתחדשות עירוית, לקדם בשת 

בדיקת היתכות להתחדשות עירוית למרכז העיר הוותיק  2022

 בקצרין.

יובהר, כי כלל קדמי המימון יתו בהתאם להחלטות מועצת   .ח

 מקרקעי ישראל.

  צמיחה דמוגרפית בקצריןכלי סיוע תומכים לתכית ל

להחות את משרד התחבורה  - 13-ו 12הסרת חסמי תחבורה לרובעי  .8

באמצעות זרוע ביצוע מטעמו תחבורה)  –והבטיחות בדרכים (להלן 

13-ו 12ין רובעי , חיבור תחבורתי ב2023-2022לתכן ולבצע בשים 

מכביש מס' לקצריןשיכלול כיכר צפוית בכיסה   9088לכביש מס' 

לרבות מעגל תועה  ,בקצרין 13-ו 12, וכביש מחבר לרובעי 9088

בתחום העירוי. לצורך כך, יקצה משרד האוצר למשרד התחבורה 

. 2023-2022מלש"ח בהרשאה להתחייב בשים  10תקציב ייעודי בסך 

להחות את המשרד לפיתוח  - שיווק אורבי וחיזוק תדמית היישוב .9

לגבש  ,בתיאום עם המועצה המקומית קצריןהגב והגליל, הפריפריה, 

ולהפעיל תוכית למשיכת תושבים חדשים לקצרין שתעסוק בהרחבת 

, לחיזוק תדמיתה ולמיצובה כיישוב לקצריןהחשיפה הציבורית 

המציע איכות חיים גבוהה אך בת השגה. לצורך כך, יקצה המשרד 

פריסה מלש"ח, ב 3הגב והגליל מתקציבו סך של  הפריפריה, לפיתוח

 , בהתאם לתכית העבודה שתגובש.2024-2022שווה על פי השים 

להחות את משרד הפים לתקצב תכית  – תכית ייצוב רב שתית . 10

, כדלקמן:2025-2021למועצה מקומית קצרין לשים  שתיתייצוב רב 

  2021  2022  2023  2024  2025  

  2  3  6  11  2  שוטף

          4  פיתוח
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מהלת קליטה 

  דמוגרפית

  1  1      

טיפול בשטחים 

ציבוריים לקראת 

  קליטת תושבים

  1        

  2  3  7  13  6  סה"כ

  

התקציב מותה בעמידה לכל הפחות בתחזית גידול האוכלוסייה 

  ה.יהבאה ע"פ תוי מרשם האוכלוסי

  2021 2022 2023 2024 2025 

מספר 

 התושבים 

          

8,750  

          

9,153  

        

10,165  

        

10,444  

        

10,967   

  

ככל שקליטת התושבים על פי תוי רשות האוכלוסין לא תתממש 

בהתאם לתחזית, התקציב יותאם לגידול בפועל. לצורך יישום הסעיף 

מלש"ח על פי הפריסה  31יעביר משרד האוצר תקציב ייעודי בסך 

  המוצגת לעיל ובכפוף לעמידה בתחזיות האוכלוסייה.

ביצוע הסעיף לעיל, תגיש המועצה המקומית קצרין לאישור לטובת 

משרד הפים פירוט של ייעודי התקציבים האמורים לטובת מטרות 

פות ידקולים להכרזה עליה כבעלת עשעולות בקה אחד עם השי

 לאומית, כפי שפורטו בהחלטה זו.

להחות את  - תכית לפיתוח כלכלי וארגוי ("תכית המראה") . 11

לגבש בשיתוף הרשות המקומית קצרין תכית לפיתוח משרד הפים 

תכיות ההמראה. היקף המעקים הכולל  מתווהכלכלי וארגוי על פי 

מלש"ח ויוקצה לרשות בהרשאה להתחייב בשים  18יעמוד על סך של 

, מלש"ח 10. לצורך כך, יקצה משרד הפים מתקציבו 2023-2022

מלש"ח. 8ומשרד האוצר יקצה למשרד הפים תקציב ייעודי בסך של 

 תכון העיר קצרין . 12

להחות את משרד הביטחון וצה"ל  –שטח אש "אחמדיה"   .א

משרד הביוי והשיכון, מיהל התכון  בשיתוף ,עבודת מטה לבצע

גבולות  , לבחית2022במהלך שת   ,והמועצה מקומית קצרין

לאפשר לעיר קצרין גידול  במטרהשטח האש "אחמדיה", 
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והתפתחות. מסקות עבודת המטה יוצגו לממשלה ברבעון 

 .2022הרביעי של שת 

בהתאם ובכפוף להמלצות עבודת המטה בסעיף א', להחות את   .ב

יא בפי המוסדות , ולהב2023משרד הביוי והשיכון לקדם בשת 

תכית מתאר כוללית מעודכת לקצרין,  התכון המוסמכים

שתכלול את שטח האש "אחמדיה", כך שיעד האוכלוסייה שלה 

, תוך התאמת כלל 2040תושבים עד לשת  50,000יעמוד על 

התשתיות העירויות לגידול הצפוי וליצירת סביבת מגורים 

 איכותית. 

 כללי

מלש"ח בפריסה  40להחות את משרד הפים להקצות  – מעק פיתוח . 13

ולמועצה לטובת מעקי פיתוח לקצרין  2025-2022שווה על פי השים 

גולן, לצורך חיזוק היישובים והשלטון המקומי הכלולים  האזורית

בהחלטה זו, ולקידום ומימוש מטרות החלטה זו וזאת בתחום פעולתן 

וסמכותן של הרשויות המקומיות. חלוקת התקציב בין הרשויות 

.פיםתהיה על פי וסחת הקצאת תקציבי הפיתוח ההוגה במשרד ה

עשה לפי תכית פעולה שתקבע את היעדים וסל יהקצאת התקציב ת

השימושים שבגים יתן יהיה לעשות שימוש, ותוכל לכלול בין היתר 

השלמת מאצ'יג לפרויקטי תשתית, ביוי ופיתוח והגשת מבי ציבור. 

בכפוף להליכי אישור תקציב בלתי  התקציב יוקצה לרשות המקומית

בוסף ומבלי לפגוע  הלי משרד הפים וייתןורט ברגיל (תב"ר) כמפו

מלש"ח  15בכל מעק אחר. לצורך כך, יקצה משרד הפים מתקציבו 

, ומשרד האוצר יקצה למשרד 2025-2022בפריסה שווה על פי השים 

מלש"ח בפריסה שווה על פי השים 25הפים תקציב ייעודי בסך 

2025-2022. 

מלש"ח  4את המשרד לשירותי דת להקצות להחות  - שירותי דת . 14

בהרשאת להתחייב, עבור הקמת מבי  2025-2024מתקציבו בשים 

מלש"ח עבור כל  2גולן ( ובמועצה האזוריתדת ובתי עלמין בקצרין 

מועצה) בכפוף לבחית הצרכים בשטח ובהתאם לתוכית העבודה 

-2023         המשרדית. כמו כן, המשרד יהיה רשאי לתת עדיפות בשים

ובמועצה לתקצוב שיפוץ וביית מבי דת ובתי עלמין בקצרין  2022

 גולן בהתאם לתכית העבודה המשרדית. האזורית

ים עד להחות את משרד הביטחון וצה"ל להשל – שחרור שטחי אש . 15

את עבודת המטה לבחית שחרור שטחי  2022לרבעון הרביעי של שת 
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רכי הפיתוח וההתיישבות. ום לב לציאש בפת גולן ופיוים, בש

 .2022מסקות עבודת המטה יוצגו לממשלה ברבעון הרביעי של שת 

-2023לרשום את הודעת משרד הביטחון כי בשים  - פיוי מוקשים . 16

13.5מיליון ש"ח ( 27-צפויה להקצות כ הרשות לפיוי מוקשים 2022

אוםימלש"ח בשה) מתקציבה לפיוי שדות מוקשים בפת הגולן, בת

  עם המועצה האזורית גולן וזאת בהתאם לסדרי העדיפות הקיימים.

לרשום את הודעת משרד הביוי והשיכון ורמ"י  – הסרת חסמי פיתוח . 17

יקטים להסרת ועדה לתכון ופיתוח פרוולהביא בפי ה בכוותםכי 

במועצה חסמי פיתוח ובייה שיאפשרו הרחבה משמעותית ביישובים 

יבחו במסגרת כללי רמ"י ייקטים ל הפרוגולן ובקצרין. כל האזורית

יקטים בחו בין היתר הפרויומשרד הביוי והשיכון. במסגרת זו י

הבאים: כבישים עוקפים ליישובים בי יהודה, חד ס, כביש וווה 

שוביים וחסמי פיתוח וביוי וספים יאטי"ב; פיתוח אזורי תעסוקה י

עדת היישום חיית ול על פי הושאים מקבלים מעה בהחלטה זו, והכ

 ובהתאם לתכית הדמוגרפית ויעדיה.

להחות את משרד התחבורה  - גולן מועצה אזוריתהרחבת מסופוים  . 18

, שיוקצו בשת 2021-22מלש"ח מסל הבטיחות לשת  1להקצות עד 

, ולהחות את משרד האוצר להקצות למשרד התחבורה תקציב 2022

המסופוים בבתי ספר , לצורך הרחבת 2023מלש"ח בשת  1בסך 

אביטל, שורשים ומצפה גולן.  כל זאת  על פי הסדר השתתפות 

עדוף, כללי ווהלי משרד יהרשויות המקומיות (מאצ'יג) ובהתאם לת

 התחבורה.

להחות את משרד  - ביצוע הסדרי העלאה והורדת תלמידים . 19

, 2021-22מלש"ח מסל הבטיחות לשת  2התחבורה להקצות עד 

, ולהחות את משרד האוצר להקצות למשרד 2022שיוקצו בשת 

לצורך תכון וביצוע  2023מלש"ח בשת  2התחבורה תקציב בסך 

ת הגולן, ילקוט הסדרי העלאה והורדה בבתי ספר מעייות, מעלו

כל זאת על פי הסדר השתתפות הרשויות  ,אולפהרועים, דמוקרטי ו

משרד התחבורה.המקומיות (מאצ'יג) ובהתאם לתעדוף, כללי ווהלי 

  הקמת יישובים חדשים  .ב

ישובים קהילתיים חדשים במועצה האזורית גולן יהקמת שי  . 20

  שמות זמיים) –"מטר" -("אסיף ו

בהתאם למדייות הממשלה בדבר חיזוק ההתיישבות באזור   .א

, לבחון 1.1800ת היועץ המשפטי לממשלה יהגולן ובהתאם להחי
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ים אזורית גולן, המיועדישובים קהילתיים במועצה יהקמת שי 

 במרחבים להלן: משפחות (כל אחד) 2000-לקלוט כ

שוב שעל (ממערב לכביש יצפוית לצומת השריון ודרומית לי )1

978( 

 שוב יותן.יבמרחב מדרום וממזרח לי )2

ימצא איתור מתאים באחד המרחבים המוצעים יככל שלא  )3

ישוב רמת יישוב במרחב שמצפון מזרח לילעיל, לבחון הקמת 

 . 98שימים וממערב לכביש מג

חודשים  12להחות את רמ"י לרכז ביצוע עבודת מטה בתוך   .ב

שובים האמורים, בשיתוף ילצורך גיבוש החלטה בדבר הקמת הי

ובתיאום עם משרדי הממשלה הוספים הדרשים, לרבות משרד 

התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הביוי והשיכון ומשרד 

היועץ המשפטי  להחייתהחקלאות ופיתוח הכפר בהתאם 

שובים יבדבר קבלת החלטה בושא הקמת י 1.1800לממשלה מס' 

ר לרמ"י תקציב ייעודי עד חדשים. לצורך כך, יקצה משרד האוצ

 .2022מלש"ח לכל יישוב) בשת  1מלש"ח (עד  2

תקציבית -להחות את משרד האוצר להכין התייחסות כלכלית  .ג

במסגרת הכת עבודת המטה לקראת גיבוש  שוביםילהקמת הי

 שובים האמורים.יהחלטה בדבר הקמת הי

תוך ביה להביא ילהחות את יו"ר המועצה הארצית לתכון ולב  .ד

יום מסיומה, את עבודת המטה האמורה בסעיף (ב) בדבר  60

אזורית גולן, לדיון לפי  במועצהשובים החדשים יהקמת הי

המועצה הארצית לצורך בחית ההיבטים התכויים הדרשים 

והיבטים וספים הכרוכים בהם, לגבש את המלצתה בושא 

ולהגישה לממשלה, וזאת במסגרת תפקידה לייעץ לממשלה, 

, 1965–התשכ"ה       יה, ילחוק התכון והב 2אם לסעיף בהת

 .1.1800ובהתאם להחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 

תקציבית וכן -תוצרי עבודת המטה, לרבות הבדיקה הכלכלית . 21

ון ולבי הממשלה יהמלצות המועצה הארצית לתכיה יובאו בפ

ישובים החדשים במועצה ילצורך קבלת החלטה בדבר הקמת ה

 ורית גולן.אז

  פיתוח הכלכלה המקומית והאזורית  .ג
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  פיתוח תחום התיירות

  – מקטע גולן - שביל ישראל לאופיים . 22

לרשום את הודעת יו"ר הקרן לשטחים פתוחים לפיה הוקצה   .א

מקטע  –מלש"ח לביצוע שביל ישראל לאופיים  17.8תקציב בסך 

 גולן.

להחות את יו"ר הקרן לשטחים פתוחים להביא בפי ההלת  .ב

הקרן החלטה על יציאה לביצוע של המקטע הצפוי העובר בגולן 

  .2022של שביל ישראל לאופיים עד הרבעון הראשון של שת 

להחות את יו"ר הקרן  - שיקום, פיתוח והגשה של שטחים פתוחים . 23

15לפות לההלת הקרן לשטחים פתוחים בבקשה להקצאה של עד 

לטובת פיתוח, הגשה  2025-2022מלש"ח בפריסה שווה על פי השים 

גולן  המועצה האזוריתושיקום של שטחים פתוחים המצויים בתחום 

קצרין, לרבות חיוי לילה, בכפוף לכך שיוגשו בקשות מתאימות, בו

 ל בהתאם לכללים והחלטות ההלת הקרן. ווהכ

להחות את משרד התיירות להקצות  - פיתוח תשתיות תיירות . 24

שתיות תיירותיות ציבורית (צת"פ) בפת תקציבים לצורך השקעה בת

המשרד הרלווטיים. למטרה זו יקצה  הליולגולן, זאת בהתאם 

, 16.08.2020מיום  326משרד התיירות, מתוך החלטת ממשלה מס' 

 .2022מלש"ח בשת  30סך כולל של עד 

להחות את משרד התיירות להקצות תקציבים על פי  - אכסון מלואי . 25

הלת ההשקעות יהחוק לעידוד השקעות הון, וזאת באמצעות מ

לטובת מתן מעקי הקמה  למתקי אכסון מלואי בפת גולן.  בתיירות

מלש"ח לשים  30למטרה זו יקצה משרד התיירות סך כולל של עד 

מיליון ש"ח)  6ך של עד , ובלבד שהתקציב בגין כל שה (בס2026-2022

 .יוצל במלואו באותה שה

18להחות את רמ"י להוציא לשיווק, בתוך  - שיווק מתחמי תיירות . 26

אחד בפת גולן לפי מיפוי שערך במשרד  מגרשחודשים, לפחות 

התיירות בשיתוף רמ"י. משרד התיירות יסייע לרמ"י בהכת תיקי 

  השיווק ורמ"י תשווק את הקרקע.

אלש"ח מתקציבו בשים  200משרד התיירות יקצה  - ותיייעוץ תייר . 27

תיירותי ליזמים ועסקים בעף –לטובת מתן ייעוץ מקצועי  2025-2022

התיירות בפת גולן בושאים שוים כגון: שיווק, תפעול, יהול וייעוץ 

 הלי משרד התיירות.ול בהתאם לוסטטוטורי טרם ההקמה, והכ
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בהתאם לצרכים שיעלו מהשטח  שעות 300משרד התיירות יקצה עד  . 28

לייעוץ לפת גולן לצורך ביית תכית אב  2024-2022בין השים 

לתיירות וליווי מקצועי לקידום התיירות באזור, בכלל זה בתחום 

השיווק ופיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות, והכל בהתאם ובכפוף 

הלי המשרד.ול 

ירושלים ומורשת בהמשך להצעות שהוגשו למשרד  – שימור ומורשת . 29

-2026במסגרת הליך ה"קול הקורא" לפיתוח מיזמי מורשת לשים 

שפורסם לציבור, להחות את אגף מורשת במשרד ירושלים  2021

מלש"ח מתקציבו בהרשאה  32אגף מורשת) להקצות  -ומורשת (להלן 

, לקידום תחומי המורשת הבאים:2026-2022להתחייב על פי השים 

ית לרבות מורשת העת העתיקה, העת פיתוח מורשת מרחב  .א

  מלש"ח.  14החדשה ותקופת הציוות בפת גולן בהיקף של 

מלש"ח. 10פיתוח מכלול בתי הכסת העתיקים בגולן בהיקף של   .ב

פיתוח תשתיות ותכי מורשת בתחום המוזיאוים בקצרין בהיקף   .ג

  מלש"ח. 8  של

ףהקצאת התקציב וקידום תחומי המורשת, כאמור, ייעשו בכפו

משרדית המלווה את פעילות אגף -ןלאישורם על ידי ועדת ההיגוי הבי

בכפוף   ה;ימורשת; בהתאם לתאים ולאמות המידה שאושרו על יד

הלי העבודה של אגף מורשת ובכפוף להוראות כל דין.ול  

להחות את רשות מקרקעי ישראל לקדם  - עוגן מסחרי מושך קהל . 30

לפי  210בפי מוסדות התכון המוסמכים תכית ביוי עבור מגרש 

בקצרין, אשר מיועד לשמש עוגן מסחרי מושך קהל,  20013תכית ג/

תוך עשרה חודשים מיום בולאחר מכן לשווקו במכרז פומבי וזאת 

 החלטת הממשלה. 

, יההמשרד לפיתוח הפריפרלהחות את  – חידוש המע"ר בקצרין . 31

מלש"ח בהרשאה להתחייב לשים  4 מתקציבווהגליל להקצות הגב 

, לשיפוץ ושדרוג התשתיות הציבוריות בלבד במע"ר 2024-2022

 בקצרין ("מרכז איתן").

-  פיתוח פרויקטים תיירותיים בשמורות טבע וגים לאומיים . 32

הגים הממשלה רושמת לפיה את הודעת הרשות לשמירת הטבע ו

הלאומיים לפיה הרשות תפעל לתכון פרויקטים לתיירות כסת 

גן לאומי חמת  -בשמורות טבע וגים לאומיים בפת הגולן,  ובכלל זה 
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גדר המרחצאות הרומיים, גן לאומי סוסיתא, שמורת טבע גמלא 

 ושמורת הטבע ביאס.

  מו"פ וחדשות

ויים במשרד להחות את הסוכות לעסקים קטים ובי - מאיץ עסקי . 33

הכלכלה והתעשייה לפעול לעידוד, לקידום ולפיתוח עסקים קטים 

גולן ובקצרין, בין היתר עבור  המועצה האזוריתוביויים ביישובי 

והכפרית ולרבות באמצעות  החקלאית-עסקים בתחום התיירות

מלש"ח בפריסה שווה על פי  3.5הפעלת מאיץ עסקי. לצורך כך יוקצו 

מלש"ח מתקציב משרד הכלכלה  1.75, מהם 2025-2022השים 

מלש"ח כתקציב שיועבר ממשרד האוצר למשרד  1.75-והתעשייה ו

 הכלכלה והתעשייה. 

להחות את משרד הארגיה לתת עדיפות  - ארגיה "קולות קוראים" . 34

פ, למוסדות מחקר הממוקמים בפת גולן ו/או "בקולות קוראים למו

 .2023-2022בפת גולן בשים  המתבצעיםשל מחקרים 

להחות את משרד הארגיה להקצות  – עמדות טעיה רכב חשמלי . 35

541 מס' להחלטת ממשלה 7, מתוך התקציב של סעיף 2022בשת 

ח עבור "מלש 0.5"), 541(להלן: "החלטה  2021באוקטובר  24מיום 

עשה יפריסת עמדות טעיה לרכב חשמלי בפת הגולן. הקצאת הכסף ת

של מכרז בין הגורמים השוים היכולים לספק שירותי טעיה  בדרך

 .לציבור בעלי הרכב החשמלי בפת הגולן, בהתאם לכל דין

להחות את משרד החדשות, המדע והטכולוגיה  - מדע וטכולוגיה . 36

מלש"ח, בפריסה שווה על  7לתמוך במחקר יישומי בגולן בהיקף של 

לטובת חיזוק מו"פ יישומי, מלש"ח  6, מתוכם 2025-2022פי השים 

קידום חיוך מדעי בקהילה, טכולוגיה מלש"ח לטובת  1והיתרה בסך 

גולן ובקצרין, בכפוף לתכית עבודה  במועצה האזוריתוחדשות 

יום. לצורך כך, יקצה משרד החדשות, המדע  90תוך בשתגובש 

, ומשרד האוצר 2025-2022מלש"ח בשים  6והטכולוגיה מתקציבו 

1ר למשרד החדשות, המדע והטכולוגיה תקציב ייעודי בסך יעבי

 . 2025-2022מלש"ח בפריסה שווה על פי השים 

על מת לקדם את פת  הגולן כאזור מוביל  – מעבדה חיה לחקלאות . 37

בחקלאות מתקדמת ובהתאם לתכית האסטרטגית של משרד 

(להלן: "משרד החקלאות") בושא קידום  הכפרהחקלאות ופיתוח 

חקלאות מבוססת מידע וביה מלאכותית, לרשום את הודעות משרד 

החקלאות והרשות הלאומית לחדשות טכולוגית (להלן: "רשות 

החדשות") כי יפעלו לצורך קידום בסיס תוים חקלאיים מתקדם 
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לשימושי ביה מלאכותית על בסיס השטחים החקלאיים והפעילויות 

ה חיה לחקלאות הגולן"), וכן החקלאיות בפת הגולן (להלן: "מעבד

חול רגולטוריים ליסויים בתחום -סיוע בעידוד הפעלת ארגזי

החקלאות בעלי חדשות טכולוגית. לצורך כך, יקצה משרד 

, ומשרד האוצר 2025-2022מלש"ח בשים  3החקלאות מתקציבו 

-2025  מלש"ח בשים 1יעביר למשרד החקלאות תקציב ייעודי בסך 

יקט פרויוקצה בהתאם לאבי הדרך שיגובשו ל. התקציב 2022

  האמור.

לרשום את הודעת רשות החדשות  – קידום יזמות והרצה (פיילוטים) . 38

כי תפעל בפת הגולן מול קהילות היזמים, גופי המו"פ, מכוי המחקר, 

התשתיות להרצת פיילוטים ויסויים, על מת לעודד הקמת חברות 

באזור על בסיס זיהוי חוזקות  הזק ופעילות מחקר, פיתוח והדגמה

מקומיות, וכן על מת להגדיל את הגישות של חוקרים ויזמים 

ידי רשות החדשות. פעילות רשות -למסלולי ההטבות המופעלים על

לעיל, תבוצע בהתאם להוראות  37החדשות כאמור בסעיף זה ובסעיף 

-החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשות טכולוגית בתעשייה, תשמ"ד

 , סמכויותיה והאמצעים העומדים לרשותה.1984

להחות את משרד החקלאות  – מיזמי חקלאות מתקדמת ואגריטק . 39

, לפרסום קול 2024 – 2022מלש"ח בשים  7ופיתוח הכפר להקצות 

קורא שתי או רב שתי למיזמים העוסקים בפיתוח חקלאות עתירת 

רחבת במטרה לתרום לה תכיות הדרכה ולגבשידע בפת גולן, 

שרשרת הערך החקלאית של האזור, לקדם פיתוח חקלאות מבוססת 

ידע וטכולוגיה ולהוביל חדשות חקלאית בעלת ערך מוסף כלכלי 

אזורי. הקצאת התקציב תהיה בהתאם לקול קורא השתי או הרב 

5שתי שיפורסם. לצורך כך, יקצה משרד החקלאות מתקציבו 

, ומשרד האוצר 2024-2022          מלש"ח בהרשאה להתחייב לשים

מלש"ח  2יעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב ייעודי בסך 

 .2024-2022              בהרשאה להתחייב לשים

,לשם חיזוק תחום האגריטק בפת גולן – הרחבת קלסטר הפודטק . 40

יום,  180תוך בלהחות את משרד הכלכלה והתעשייה לגבש מגון 

לטובת הרחבת הפעילות הכלכלית בתחום הפודטק שקודמה 

, בתיאום עם אגף 15.04.2018מיום  3740ממשלה מס' הבהחלטת 

יהיה רשאי  והתעשייהתקציבים במשרד האוצר. משרד הכלכלה 

(עידוד היצוא) עבור  46להסיט את תקציב משרד האוצר בסעיף 

 מימוש סעיף זה. 
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להחות את משרד התחבורה לקדם את  - קידום תחבורה חכמה . 41

דורש התחבורה החכמה בקצרין באמצעות איתור ומיפוי המרחב ה

 .2022בשת  פתרון טכולוגי

להחות את מכ"ל משרד ראש הממשלה לעמוד  - השקעות אימפקט . 42

לרבות השקעות  ,משרדי, שמטרתו למשוך השקעות-בראש צוות בין

דה, לצד תשואה כלכלית זרות עם תשואה חברתית או סביבתית מדי

  (להלן: "השקעת אימפקט") לפת הגולן.

בצוות יהיו חברים מכ"לי המשרדים והגופים הבאים: במשרד 

המדע והטכולוגיה, רשות החדשות,  ,הכלכלה והתעשייה, החדשות

משרד המשפטים, החשב הכללי והממוה על התקציבים במשרד 

האוצר. משרדי ממשלה ואשי מקצוע וספים יזומו לדיוי הצוות 

  בהתאם לושאים הרלווטיים אליהם.

יום ממועד החלטה זו, תוך  120המלצות הצוות יגובשו בתוך 

  התייחסות לושאים הבאים:

לאומית של כלים מרכזיים המשמשים להגדרה -סקירה בין  .א

  ולמדידה של השקעות אימפקט ופרקטיקות מקובלות בעולם.

זיהוי פוטציאל למופי צמיחה כלכלית מכלילה בת קיימא   .ב

  בפת גולן.

כתיבת תכית עבודה עם יעדים ומדדים ברורים, לתמיכה   .ג

  במופי צמיחה אלו.

התשואה הכוללת, לרבות יצירת כלי מדידה שמטרתו הערכת   .ד

שיקולים כלכליים, חברתיים וסביבתיים, של מופי הצמיחה 

  שייקבעו.

  תועלת של מופי הצמיחה שיקבעו.-יתוח עלות  .ה

 בחית כלי סיוע וספים למשיכת השקעות אימפקט.  .ו

קט א לאישור הממשלה על פיילוט לפרויהמלצה שתוב  .ז

  אימפקט בפת גולן, לפי העיין.

 עמק הבכא –ארי הקמת פרויקט סול . 43

-להטיל על החשב הכללי במשרד האוצר להקים ועדת מכרזים בין  .א

משרדית לפרויקטי ארגיה מתחדשת בראשותו, בהשתתפות ציג 

ר, ציג משרד הארגיה, ציג רמ"יאגף התקציבים במשרד האוצ
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משרדית). -ועדת המכרזים הבין –להלן (וציג רשות החשמל 

, PPPארגיה סולארית בשיטת  עדה לקדם פרויקטולהטיל על הו

) S1אשר יכלול אגירת ארגיה לפי כל דין, במתחם עמק הבכא (

), בהתאם להחלטת 41(תמ"א  1בתמ"א  9כהגדרתו בשיוי מספר 

מתחם  –(להלן  4.5.2021מיום לתכון ולבייה המועצה הארצית 

עשה לפי כל דין ובכלל זה י). הכת התכית והגשתה תעמק הבכא

 .1965-יה, התשכ"היוק התכון והבהוראות ח

לחוק  19להטיל על שרת הארגיה, בכפוף למגון הקבוע בסעיף   .ב

משק החשמל, לדרוש מבעל רישיון ליהול המערכת להגיש 

ר, בהתייעצות עם רשות החשמל ובהסכמת שר האוצ ,לאישורה

גם את הפוליגוים לארגיה  תוכית פיתוח אשר תביא בחשבון

), לרבות מתחם 41(תמ"א  1לתמ"א  9בתיקון  מתחדשת שקבועים

 עמק הבכא.

התכית למתחם עמק הבכא תוגש בשים לב להחיות הקבועות   .ג

) כפי שאושרה ע"י המועצה 41(תמ"א  1לתמ"א  9בתיקון 

, ותקודם במסגרת הוועדה לתשתיות לתכון ולבייההארצית 

  לאומיות.

הבכא על מת לקדם מיזמים כלכליים שוים במתחם עמק   .ד

ובאזורים וספים, להחות את משרד הביטחון, משרד האוצר, 

משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים להגיש את מסקות 

משרדי בדבר דרכים אפשריות לשיפור והאצת -התיאום הבין

6הליכי פיוי שדות מוקשים ושטחי פלים, כאמור בסעיף 

וחר , עד לא יא2021באוגוסט  1מיום  208 מס' ממשלההלהחלטת 

 .31.03.2022מיום 

על מת להאיץ את המכרז האמור בסעיף א' ולהגביר את מידת   .ה

הוודאות עבור המציעים, להחות את הרשות לפיוי מוקשים 

משרדית את -עדת המכרזים הביןוופלים (רלפ"מ) לספק לו

המידע שברשות משרד הביטחון הוגע למצב שדות המוקשים 

  המצויים במתחם עמק הבכא. 

ת את משרד הארגיה, משרד האוצר, משרד הביטחון, להחו  .ו

המשרד להגת הסביבה, רשות מקרקעי ישראל, משרד החקלאות 

שות החשמל וכלל משרדי ופיתוח הכפר, רשות הטבע והגים, ר

טיים לעיין, לפעול בהתאם לסמכותם לפי דין ווהממשלה הרל

לביצוע הפעולות הדרשות בתחומי אחריותם הדרשות לטובת 

 קידום פרסום המכרז. 
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קידום ייצור ארגיה מתחדשת בדו שימוש עם המשך שימוש חקלאי . 44

להטיל על הוועדה המשותפת למשרדי הארגיה ומשרד החקלאות   .א

ופיתוח הכפר שהוקמה לצורך שיפוט ההצעות שהוגשו במסגרת 

שימוש בארגיות -לדו               ה"פייה להגשת תכיות מקדימות 

, להעביר 21.4.2021בשטחים חקלאיים" מתאריך מתחדשות 

את כלל ההצעות שייבחרו על  10עדת העורכים של תמ"א ולו

ה, לרבות ההצעות שייבחרו בשטחי פת הגולן. זאת על מת ייד

עליה ש 15ד//10שההצעות תובאה בחשבון במסגרת הכת תמ"א 

בייה בהחלטתה מיום להורתה המועצה הארצית לתכון ו

. למען הסר ספק, אין באמור כדי לפגוע בחובה לעמוד 2.11.2021

בתאים לקבלת תעריף ובמכסה שקבעו בהחלטת רשות החשמל 

וולטאית -יצור חשמל בטכולוגיה פוטויבושא קביעת אסדרה ל

 ). 62003וולטאיים (מספר החלטה: -במתקי חלוץ אגרו

כי תערוך עסקות  ,לרשום את הודעת רשות מקרקעי ישראל  .ב

לבקשות שיוגשו לרשות עבור כלל ההצעות שייבחרו על ידי 

ועדה המשותפת כאמור בסעיף א' לעיל לרבות ההצעות שבחרו וה

בשטחי פת הגולן, בתאים הקבועים למתקן חלוץ אגרו וולטאי 

, בתשלום מחיר אחיד, 3.6.21על פי החלטת ועדת המשה מיום 

 רשות החשמל. בהתאם לאסדרה הרלווטית של

 וולטאי) בפת הגולן-פרויקטי ייזום לדו שימוש בחקלאות (אגרו . 45

כי בכוותה לפרסם  ,לרשום את הודעת רשות מקרקעי ישראל  .א

מכרזים לייזום מתקים אגרו וולטאיים בפת הגולן (להלן 

שהוסכם עליהם בדיוי  "מכרזי ייזום"), בשטחים בפת הגולן

ד הארגיה, רשות מקרקעי משרדי בהשתתפות משר-הצוות הבין

ישראל, מיהל התכון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד 

ראש הממשלה, משרד האוצר ורשות החשמל, בשטח כולל של 

דום. תכון המרכיב החקלאי בפרויקטים ייערך  1900-כ

 בתיאום עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

עבור  במסגרת מתווה המכרז יתחרו היזמים על המחיר לתשלום  .ב

קבלת ההרשאה לתכן מיזם אגרו וולטאי, ועבור אופציה לקבלת 

חוזה חכירה ככל שיאושר התכון, בכפוף לעמידה בתאים 

יקבע במסמכי המכרז יש שייקבעו, לרבות תשלום מחיר אחיד

בהתאם להחלטות רמ"י התקפות לעת פרסום המכרז ויתואם 

  עם אגף התקציבים, וזאת בוסף למחיר ההצעה.
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ם את הודעת יו"ר רשות החשמל, כי בכפוף להחלטות לרשו  .ג

שר יוקמו מליאת רשות החשמל ועל פי כל דין, מתקים א

יוכלו להשתלב באסדרות ובהליכים  במסגרת מכרזי ייזום אלו

תחרותיים רלווטיים אשר יהיו בתוקף בעת הבשלת המתקים 

  לכדי הקמה. 

  קידום תעסוקה ופיתוח תעשייה ומסחר

להחות את מיהל סחר חוץ במשרד הכלכלה  - עידוד היצוא . 46

והתעשייה לפעול לטובת מתן כלי סיוע לעידוד השיווק לחו"ל 

לצורך יישום סעיף זה יקצה משרד הכלכלה  מפת גולן.לתאגידים 

מיליון ש"ח בפריסה  10צוא התעשייה מתקציבו הקיים לעידוד היו

. בהיעדר יצול תקציבי, יוקצה 2025-2022שווה על פי השים 

התקציב האמור ליתר הבקשות שהתקבלו באותה השה. בוסף, 

מלש"ח בשים  1משרד האוצר יעביר למשרד הכלכלה והתעשייה 

לטובת עידוד היצוא כאמור, ואולם משרד הכלכלה  2023-2022

והתעשייה יהיה רשאי להסיט את תקציב משרד האוצר בסעיף זה 

 להחלטה זו. פודטק)( 40 עבור מימוש סעיף

בשל הסיבות הייחודיות המתקיימות  – הקמה או העתקת מפעלים . 47

התושבים כאמור  מספרבפת הגולן לאור רצון הממשלה להכפיל את 

בהחלטה זו והצורך למצוא להם מקומות תעסוקה, לצד הקושי של 

התעשייה בפת הגולן לעמוד בתאי החוק לעידוד השקעות הון, 

החוק לעידוד השקעות הון), להחות את  - להלן( 1959-התשי"ט

משרד הכלכלה והתעשייה לפות בקול קורא לציבור וזאת במטרה 

תכות להקמה לרבות הרחבת פעילות על ידי הקמת ילבחון את הה

ת לאומית לפת הגולן או העתקה מפעל חדש מאזור שאיו אזור עדיפו

מעותיים שאיו/ם זור שאיו אזור עדיפות לאומית, מפעל/ים משמא

עומד בתאי החוק לעידוד השקעות הון שיעסיק מספר משמעותי של 

עובדים בפריון גבוה כך שיתמוך בכוות הממשלה להכפיל את מספר 

התושבים כאמור בהחלטה זו. ככל שימצא משרד הכלכלה והתעשייה, 

לאחר תיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר, כי ישן חברות 

תכות, יקצה משרד הכלכלה יכאמור וכי קיימת ה העומדות בתאים

מלש"ח  11 ,והתעשייה מתקציבו, בהסכמה עם אגף התקציבים

 .2025-2022בהרשאה להתחייב בשים 

בהתאם לסיכום בין משרד ראש  - תעשייה משלבת חקלאות בגולן . 48

הממשלה, רמ"י, משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החקלאות ופיתוח 

 הכפר:
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לרשום את הודעת רשות מקרקעי ישראל לפיה בכוותה לשווק   .א

את שבעת המגרשים צמודי הדופן בייעוד תעשייה וחקלאות 

, אשר כל מגרש ישווק כיחידה 219-0431502בתכית מספר 

 תכוית אחת.

משרד הכלכלה והתעשייה ייתן המלצות במגרשים אלו   .ב

25למפעלים שתחום עיסוקם תעשייה או מלאכה לפי תקה 

, ובהתאם 1993-)(ב) לתקות חובת המכרזים, תש"ג5(

יין מתן המלצות כאמור, ובלבד ולהוראות והלי המשרד לע

 שהמפעל יוקם בשטח שמיועד לתעשייה במגרש.

להחות את משרד הכלכלה והתעשייה לגבש בשיתוף עם משרד   .ג

החקלאות  אמות מידה וספות לבקשות שיוגשו בהתאם 

ם לב לשימושים, התכליות והמיזמים לסעיף ב' לעיל, בשי

ים בעלי התרומה לאזור, בכפוף להוראות יהפוטציאל

 התכית. בדיוים בבקשות אלו ישתתף ציג משרד החקלאות.

להחות את ועדת הפיתוח במיהל אזורי תעשייה במשרד   .ד

ה ייה כ"אזור תעשייהכלכלה והתעשייה להכיר באזור התעש

רי תעשייה של היחידה. זאת מיוחד" בהתאם לוהל פיתוח אזו

לאור ייחודיות המגרשים המשלבים תעשייה וחקלאות אשר 

ותים מעה לביקוש שלא יתן לממש באזורי התעשייה 

 הקיימים בפת גולן ובארץ בכלל. 

לצורך פיתוח אזורי תעשייה בגולן, משרד הכלכלה והתעשייה    .ה

-2023מלש"ח בהרשאה להתחייב בשים  12יקצה מתקציבו 

10, ומשרד האוצר יעביר למשרד הכלכלה והתעשייה 2022

 .2023-2022               מלש"ח בהרשאה להתחייב לשים

משרדי בהשתתפות משרד הכלכלה והתעשייה, -להחות צוות בין . 49

הל התכון במשרד הפים ורשות ימשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מ

ם הכרוכים יום, חסמים ואתגרי 180תוך במקרקעי ישראל, לבחון 

התכון, הרגולציה והתמיכה בייצור  בתחומיבהגדרות הקיימות 

מוצרים מתוצרת חקלאית בפת הגולן. בהתאם להמלצות הצוות 

יגובשו המלצות לכלים ייחודיים המותאמים לפעילות כלכלית 

המשלבת חקלאות, תעשייה, חדשות ושירותים בפת גולן, אשר 

 .יובאו, לפי הצורך, לאישור הממשלה

לרשום את הודעת משרד  - גולן ועצה אזוריתמשותף מ אזור תעשייה . 50

בצע סקר היתכות להקמה או הרחבה של יהכלכלה והתעשייה לפיה 

יישובי התכית כהגדרתם בהחלטת  עםאזור תעשייה משותף 
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, בפת הגולן בקרקע בבעלות 28.11.2021מיום  717ממשלה מס' ה

לקידום תכית מפורטת לאזור תכות לפעול ימצא הימדיה, וככל שת

 זה. לאחר סיום התכון תיתן עדיפות בפיתוח לאזור תעשייה זה.

להטיל על רשות מקרקעי ישראל  - פיתוח תעסוקה והתיישבות . 51

לפרסם קול קורא להגשת הצעות להקמת מיזם אשר יכלול תעסוקה 

גולן ובקצרין.  מועצה אזוריתביישובי  תעסוקהומגורים תומכי 

ול הקורא יתבקשו יזמים להגיש הצעות לפרוגרמה במסגרת הק

להקמת מיזם כאמור אשר תוכל להוות בסיס להקצאת הקרקע 

 במסגרת מכרז או בפטור ממכרז.  

   – פיתוח מתחם לחקלאות מתקדמת ולמיזמים ציבוריים . 52

מקומית המועצה הבשיתוף  ,להחות את רשות מקרקעי ישראל  .א

פרוגרמה לחטיבת קרקע בשטח  לערוךקצרין ומשרד החקלאות 

דום בקצרין, כך שתכלול בין היתר גם אפשרות להקמת  300של 

מוקד לטיפולים וטריריים בבעלי חיים ומוסד אקדמי להוראת 

רפואה וטרירית, ככל שייקבע שיש בכך צורך על ידי 

מל"ג/ות"ת, וזאת מבלי לפגוע בסמכויות ובעצמאות מל"ג/ות"ת 

שימושי קרקע לווים אשר ישרתו את בעייים אלו, ועוד 

 המתחם כולו, כולל שימושים סחירים לווים. 

לפיה לאחר השלמת  ,לרשום את הודעת רשות מקרקעי ישראל  .ב

, 2023-2022הפרוגרמה, תקדם רשות מקרקעי ישראל בשים 

 ממקורותיה תכון סטטוטורי  לשטח. 

לפיה עם השלמת  ,לרשום את הודעת רשות מקרקעי ישראל  .ג

כון הסטטוטורי ואישור על ידי מוסדות התכון המוסמכים, הת

תביא לפי ועדת הפטור בקשה להקצות את השטח בפטור 

ממכרז לחברה הכלכלית של קצרין או למועצה מקומית קצרין, 

בהתאם לתקות חוק חובת המכרזים, אשר תקדם את התכון 

 המפורט לשטח. 

ופיתוח  משרד החקלאות הלאחר הקצאת השטח כאמור יקצ  .ד

. לצורך 2025-2022מלש"ח בהרשאה להתחייב לשים  4הכפר 

מלש"ח  2כך, יקצה משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתקציבו 

, ומשרד האוצר יעביר 2025-2022בהרשאה להתחייב לשים 

מלש"ח  2למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב ייעודי בסך 

 .2025-2022בהרשאה להתחייב לשים 



  
      

  מזכירות הממשלה

 

  

23  /48 

ובכפוף לתכית מאושרת, להחות את משרד  בהתאם לפרוגרמה  .ה

החקלאות ופיתוח הכפר לקדם את פיתוח הפארק החקלאי ואת 

, מתקציב ים בבעלי חייםיתשתית מוקד לטיפולים וטריר

 לעיל.  'הפיתוח שהוגדר בסעיף ד

להחות את משרד החיוך  – מכללה טכולוגית לוער חרדי ושר . 53

ביישובים הכלולים בהחלטה זו  כיוםלהרחיב את התכית הפועלת 

לתלמידים ששרו ממסגרות חיוך פימייתי חרדי באמצעות ביוי 

מלש"ח  20כיתות לימוד וספות. לצורך כך משרד החיוך יעביר 

מלש"ח  5ומשרד הפים יעביר למשרד החיוך  2025-2022בשים 

 .2025-2022בשים 

פת הגולן, לצורך עידוד תעסוקה ב - מתחמי עבודה משותפים . 54

מלש"ח בשים  5הגליל יקצה עד והגב הפריפריה, המשרד לפיתוח 

לטובת הקמת מתחמי עבודה משותפים במועצה האזורית  2025-2022

גולן על מת להרחיב את אפשרויות התעסוקה בשטח המועצה. 

הקצאת התקציב מותית בהקצאת תקציב תואם (מצ'יג) על ידי 

ב מותית באישור תוכית העבודה המועצה האזורית. הקצאת התקצי

ככל שהתוכית תעמוד במדדי ההצלחה שיוגדרו, . על ידי המשרד

הפריפריה, לרבות שיעורי התפוסה והביקושים, ידוו המשרד לפיתוח 

מלש"ח וספים  5הגב והגליל ומשרד האוצר בתוכית המשך של עד 

  הגב והגליל.הפריפריה, שיוקצו על ידי המשרד לפיתוח 

 מועי צמיחה לרשות המקומית

לרשום את  – רשות האוכלוסין וההגירה בקצרין –לשכה אזורית  . 55

ההודעת שרת הפים לפיה לשכת האוכלוסין בקצרין תפעל כלשכ

אזורית מתוך קריית הממשלה שתוקם בקצרין ללא כל השתתפות של 

יותאם  ,המועצה המקומית קצרין. עם גידול היקף פעילות הלשכה

  רכי תושבי פת הגולן וקצרין כפי שיהיו.ובלשכה לצח האדם וכ

רשות מקרקעי ישראל תקבע מתווה  – פיוי מערומי בזלת . 56

זורית גולן. רמ"י על לפיוי מערומי בזלת במועצה האבאמצעותו תפש

תפעל להתקשרות עם  המועצה האזורית לביצוע הפעולות בכפוף 

ה ובכפוף להחלטות המועצ בהתאםלתשלום מלא תוך תשלום תמלוג 

  לכל דין.

  שיפור איכות החיים בגולן

  יותחיוך למצו
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להחות את משרד החיוך לעודד פעילויות ויוזמות  – יוזמות חיוכיות . 57

ועצה אזוריתחיוכיות במוסדות החיוך בקצרין וביישובי מ-פדגוגיות

, לרבות יוזמות 2025-2022מלש"ח, בשים  10גולן בהיקף של 

לצורך כך יקצה משרד החיוך  .עיליתחדשיות בתחומי טכולוגיית 

, ומשרד האוצר יעביר למשרד 2025-2022מלש"ח בשים  1מתקציבו 

, עבור 2025-2022מלש"ח בשים  4החיוך תקציב ייעודי בסך 

5היוזמות הטכולוגיות. בוסף יקצה משרד החיוך מתקציבו סך של 

יוזמות שאין טכולוגיות בפריסה שווה על פי השים מלש"ח עבור 

. חלוקת התקציב תיעשה בהתאם לקריטריוים שוויויים 2025-2022

 שיגובשו ע"י הגורמים המוסמכים במשרד החיוך. 

מלש"ח  7להחות את משרד החיוך להקצות  – חיוך בלתי פורמלי . 58

תכיות , לטובת הפעלת 2025-2022בפריסה שווה על פי השים 

גולן. הרשויות ועצה אזורית ומיזמים חיוכיים בקצרין ובמ

במסגרת פעילויות  כספיתהמקומיות לא תחויבה לשאת בהשתתפות 

מלש"ח בפריסה שווה  3לצורך כך יקצה משרד החיוך מתקציבו  .אלו

, ומשרד האוצר יעביר למשרד החיוך 2025-2022על פי השים 

.2025-2022פריסה שווה על פי השים מלש"ח ב 4תקציב ייעודי בסך 

מלש"ח  5להחות את משרד חיוך להקצות  – גיוס והכשרות מורים . 59

, לעידוד וקליטה של סטודטים לחיוך והוראה 2025-2022בשים 

ועצה של עובדי הוראה שיתגוררו ויעבדו בקצרין ובמ מקצועיופיתוח 

בהתאם גולן במהלך לימודיהם. הקצאת התקציב תתבצע  אזורית

ואולם, ככל  יום. 90לתכית עבודה שיגבש משרד החיוך בתוך 

שבכוות משרד החיוך יהיה להקצות את התקציב, כולו או חלקו, 

לטובת שכר או הטבות כספיות אחרות הקשורות בעבודה, הדבר 

עשה בהסכמת הממוה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. יי

, 2025-2022מלש"ח בשים  1בו לצורך כך יקצה משרד החיוך מתקצי

מלש"ח  4ומשרד האוצר יעביר למשרד החיוך תקציב ייעודי בסך 

 . 2025-2022בשים 

ממשלה מס' הבהחלטת  8בהמשך לסעיף  - השלמת ביוי אולפה . 60

4, להחות את משרד החיוך להקצות 2014ביוי  22מיום  1739

משרד  הלי הפיתוח שלו, בהתאם ל2025-2022מלש"ח בשים 

ועצה אזוריתהחיוך, להשלמת תקצוב ביוי האולפה המשותפת למ

גולן ולקצרין. לצורך כך, יעביר משרד האוצר למשרד החיוך תקציב 

 .2025-2022מלש"ח לשים  4תוספתי ייעודי בסך 

לרשום את הודעת משרד  – יקט אודם של משרד הביטחוןפרו . 61

ית "אודם" בקצרין , את תכ2022יפעיל החל משת  לפיההביטחון 
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שתכליתה פיתוח מהיגות טכולוגית ביטחוית, בדגש על ערות ועל 

 וער מהפריפריה.

להחות את משרד התרבות והספורט להקצות מתקציבו  - סל תרבות . 62

, במסגרת מבחי תמיכה בסל תרבות 2025-2022מלש"ח בשים  1.6

ןת עמידתלו זכאות הרשויות במסגרשעירוי, וזאת וסף על התקצוב 

. הקצאת 2025-2022           בתבחיים שפורסמו או יפורסמו לשים

תבוצע בהתאם לוסחאת הקצאת  ההחלטההתקציב בין רשויות 

יבחן המשרד מתן  ההוגה במשרד התרבות והספורט. כןהתקציב 

ולמועצה העדפה בסיוע, להקמה ולשדרוג מתקי ספורט לקצרין 

 גולן, במסגרת תכית המתקים הלאומית. אזורית

 שימור ופיתוח בר קיימא של המרחב הציבורי

להחות את המשרד להגת הסביבה לפות לההלת  - כלכלה מעגלית . 63

בכפוף לחוק  ,כי תבחן יון (להלן: הקרן) בבקשה,קרן לשמירת היקה

והתקות שעל פיו, להקצות סכום  1984-שמירת היקיון, תשמ"ד

מלש"ח  עבור הכת  תכית כלכלה מעגלית אזורית לפת  0.4עד   של

התוכית האסטרטגית לכלכלה מעגלית של   הגולן, בהלימה עם

המשרד להגת הסביבה ובוגע לכלל זרמי הפסולת (לרבות פסולת 

10עירוית ופסולת ביין ולמעט פסולת חקלאית), וסכום של עד 

סכומים האמורה תהיה הקצאת ה  מלש"ח עבור יישומה של התוכית.

מועצה אזורית גולן, מועצה מקומית    –לאחד ו/או יותר מאלו 

ל בהתאם להחלטת הקרן וו/או אשכול גליל מזרחי, הכ  קצרין 

ה, ובתאי שבכלל ייקבעו על ידיובתאים ש  לשמירת היקיון

הושאים תיתן התייחסות/מעה לאזור פת הגולן כולו ולכלל 

  זו.היישובים שוא החלטה 

לשיויי  בשל רגישות המרחב הגולי – תכית היערכות לשיוי אקלים . 64

אקלים והצורך להיערך לקראתם, להחות את המשרד להגת 

הסביבה להכין תכית פעולה להיערכות לשיוי אקלים בפת הגולן. 

התוכית תהיה מבוססת על תכית היישום הלאומית להתמודדות עם 

משבר האקלים ועל תרחישי אקלים מעודכים לאזור. לצורך כך 

0.5עודי בסך יהסביבה תקציב י יקצה משרד האוצר למשרד להגת

. הקצאת הסכומים האמורה תהיה לאחד ו/או 2022מלש"ח בשת 

מועצה אזורית גולן, מועצה מקומית קצרין  ו/או אשכול   –יותר מאלו 

קבעו על יל בהתאם להחלטת המשרד ובתאים שיוגליל מזרחי, הכ

ו, ובתאי שבכלל הושאים תיתן התייחסות/מעה לאזור פתייד

 הגולן כולו ולכלל היישובים שוא החלטה זו.
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להחות את המשרד להגת הסביבה  – מיעת זיהום מקורות מים . 65

לבצע מחקרים למיעת זיהום מקורות מים בפת הגולן, בדגש על  

ים ישל אגי החלים לבקר ומזהמים אורג השיאהבחית כושר 

1עד  וספים. לצורך כך יקצה המשרד להגת הסביבה מתקציבו

  .2022מלש"ח בשת 

להחות את המשרד להגת הסביבה לבצע מחקרים  - מיעת מחלות . 66

למציאת פתרוות למיעת התפשטות מחלות והערכת יעילותם, בפת 

הגולן, בוגע למחלות הבאות:  עכברת, מחלות מעיים זיהומיות,  

מחלות זואווטיות, לרבות לישמיה ולבצע סקר וקטורים וחיות 

חקרים כאמור, המשרד חלות זואווטיות. לצורך ביצוע ממאגר למ

 .2022מלש"ח בשת  0.5יקצה מתקציבו  להגת הסביבה

במטרה לצמצם זיהומים ומחלות  - צמצום זיהום בחלי הגולן . 67

הקשורים לזרימות מים ושפיעות באגן ההיקוות של הכרת הובעים 

ולן, לרשום בפת גולן, אשר פוגעים בשמורות טבע ואתרי תיירות בג

על יישום תכית לצמצום זיהומים  והגיםאת הודעת רשות הטבע 

. 2025-2022מלש"ח בשים  25באגי היקוז בפת גולן בהיקף של 

לצורך כך, הממשלה מחה את יו"ר הקרן לשטחים פתוחים להביא 

15בפי ההלת הקרן החלטה לתקצוב התכית כאמור בסך של 

, בכפוף להעמדת תקציב משלים מצד רשות 2025-2022מלש"ח בשים 

 .2025-2022מלש"ח בשים  10הטבע והגים בסך 

מלש"ח  2צות עד להחות את משרד התחבורה להק - שבילי אופיים . 68

לצורך השלמת רשת שבילי האופיים בקצרין, על פי הסדר  2022בשת 

עדוף, כללי יהשתתפות הרשויות המקומיות (מאצ'יג) ובהתאם לת

 י משרד התחבורה.ווהל

   – קידום שמורות טבע וגים לאומיים בגולן . 69

בשטחים גדולים ערכיים ורציפים  אזור רמת הגולן מאופין  .א

שמהווים בית גידול למגוון רחב של בעלי חיים וצמחים, חלים 

שופעים ומעייות צלולים. משאבי הטבע הם האבן השואבת של 

התיירות באזור ומהווים תאי הכרחי לקיום חקלאות מתפקדת 

  שדרשת למים, קרקע בריאה ומערכות טבעיות משגשגות.

של רשות הטבע והגים על כוותה לקדם לרשום את הודעתה   .ב

בפת גולן הרחבה של שמורות טבע וגים לאומיים לרבות 

במישורי הבזלת ואזורי הבתה העשבוית. לעיין אתר גלגל 

אום ירפאים, תיבחן אפשרות לפיתוח ותפעול אתר הגלגל בת

כללו יובשיתוף עם המועצה האזורית גולן.  למען הסר ספק, לא י
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חשב תשובים החדשים ובהיע שטחים המיועדים ליבשמורות הטב

במטרות החלטה זו. האמור בהיתן מעורבות מועצה אזורית גולן 

 בהתאם לכל דין.

להחות את המשרד להגת הסביבה  - מיעת הרעלת בעלי חיים . 70

הגולן, בשיתוף  למיעת הרעלת בעל החיים בפת לאומיתלהכין תכית 

רשות שמורות הטבע והגים עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 

 הלאומיים והרשויות המקומיות הרלווטיות,  שתכלול , בין היתר:

מת הגולן ודרכים בחית סיבות להרעלת בעלי החיים בר .1

  .למיעתה וצמצומה

מיעת הרעלת בעלי חיים בפת שיפור מגוי אכיפה ופיקוח ל .2

 .גולן

 .בפת גולן  אישוש אוכלוסיית השרים ודורסים אחרים .3

לצורך הכת התוכית ויישומה יקצה המשרד הגת הסביבה מתקציבו 

, ומשרד האוצר יעביר למשרד להגת 2025-2022מלש"ח בשים  1.5

 .2025-2022מלש"ח בשים  1.5הסביבה תקציב ייעודי וסף בסך של 

  שיפור ופיתוח תשתיות חיים

יבומתקצמלש"ח  6משרד הפים יקצה עד  - מוכות הרשויות לחירום . 71

, לטובת קידום ופיתוח מוכות הרשויות 2025-2022בשים 

יום  60תוך בהמקומיות לחירום בהתאם לתכית עבודה שתגובש 

קבעו על ידי  המשרד, ימאישור ההחלטה על פי תבחיים מקצועיים שי

מקלטים ציבוריים, הקמת תשתית איטרט  כגון השלמת והשמשת

לשמירת הקשר עם התושבים בחירום המצאים במקלטים ומערכת 

לפתיחה מרחוק של המקלטים. התקציב כאמור היו בוסף ומבלי 

גולן  מועצה אזוריתלהן תהייה זכאיות שלפגוע בכל מעק או הקצאה 

 וקצרין.

להחות את  - הרחבת תכיות הרשות הלאומית לביטחון קהילתי . 72

לביטחוןהמשרד לביטחון הפים, באמצעות הרשות הלאומית 

קהילתי, לפעול להרחבת תכיות הרשות הלאומית לביטחון קהילתי 

ברשויות המקומיות הרלווטיות, ובכלל זה הרחבת המערכים 

הטכולוגיים למיעת אלימות בתחומן, בהתאם לתכית שתגובש 

כך יקצה המשרד לביטחון הפים,  לצורך .יום 90תוך בבמשרד בושא 

מלש"ח  4.32באמצעות הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, סך של 

. יובהר כי סכום זה יכלול הן את התקציב השתי 2025-2022בשים 

המוקצה ליישום תכיות הרשות ברשויות המקומיות הרלווטיות, 
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אשר ביחס אליו דרשות הרשות המקומיות הרלווטיות להקצות 

תתפות עצמית בהתאם לכללי התכיות, והן תוספת ייעודית אשר הש

תוקצה ללא השתתפות עצמית מצד הרשויות המקומיות הרלווטיות.

 –  בריאות . 73

1.65להחות את משרד הבריאות לתמוך בקופות החולים בסך   .א

, לצורך הקמת שדות קלייים להכשרת 2023-2022מלש"ח בשים 

סטודטים בפת הגולן, כתשתית שמאפשרת הגדלת מספר 

לצורך כך יקצה משרד  הסטודטים והרופאים בפת גולן.

-2023מלש"ח בהרשאה להתחייב לשים  1הבריאות מתקציבו 

, ומשרד האוצר יעביר למשרד הבריאות תקציב ייעודי בסך 2022

 .2023-2022מלש"ח בשים  0.65

לצורך הוספת שירותים ושעות פעילות במוקד רפואה דחופה   .ב

הפועל בקצרין, שיספק מגוון שירותים רחב מעבר לשעות 

הפעילות השגרתיות של קופות החולים, להחות את משרד 

מלש"ח  0.875מלש"ח מתקציבו (עד  3.5הבריאות להקצות עד 

ריה, ), ואת המשרד לפיתוח הפריפ2025-2022 בשה בין השים

מלש"ח, בהתאם למכרז שתפרסם  3.5הגב והגליל להקצות עד 

-2025              הרשות המקומית באישור משרד הבריאות, לשים 

. לצורך כך, יעביר משרד האוצר למשרד לפיתוח הפריפריה, 2022

מלש"ח כתקציב ייעודי, בפריסה שווה על פי  3.5הגב והגליל עד 

תקציב כאמור תהיה בכפוף . העמדת ה2025-2022השים 

לחתימת הסכמים עם קופות החולים, ובהתאם לסכומים 

יקבעו במכרזים שמפעיל משרד הבריאות, ובהתאם למקובל יש

  .בהפעלת מוקדי רפואה דחופה

להחות את משרד הבריאות לתגבר את מערך קידום הבריאות   .ג

קצרין וגולן  מועצה אזוריתהרשותי ברשויות המקומיות 

 כדלקמן:

שתית מבוססת תוי -תכן ולממש תכית פעולה רבל .1

הרשויות המקומיות והאזור לטובת קידום בריאות ומיעת 

תחלואה כרוית, באמצעות הצגת תוי הבריאות 

 .עתיד מיטבית-העירויים וגיבוש תמות מצב

מלש"ח בהרשאה להתחייב לשים  0.1להקצות ממקורותיו  .2

, לטובת הוצאה לפועל של התכית הרשותית 2024-2022
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לקידום הבריאות, כפי שהיא גובשה עם ציגיו המקצועיים 

  של משרד הבריאות.

   – חיזוק החוסן החברתי . 74

הגב והגליל להפעיל  ,להחות את המשרד לפיתוח הפריפריה  .א

3תכיות לחיזוק החוסן הקהילתי בקצרין בהיקף תקציבי של 

ים מלש"ח בפריסה שווה על פהמשרד לפיתוח 2024-2022י הש .

אום ייום תכית עבודה בת 60תוך בהגב והגליל יגבש  ,הפריפריה

 עם הרשות המקומית.

להחות את משרד הרווחה והביטחון החברתי להקצות תקן של   .ב

משרה לטובת עובד סוציאלי לתכית ית"ד בקצרין בפריסה  75%

 .2025-2022שווה בין השים 

רווחה והביטחון החברתי להשלים לתקן להחות את משרד ה  .ג

בד סוציאלי לתכית ית"ד במועצה משרה) לטובת עו 100%מלא (

 .2025-2022זורית גולן בפריסה שווה בין השים א

0.2ברתי להקצות להחות את משרד הרווחה והביטחון הח  .ד

לטובת ציוד וריהוט למחלקה לשירותים  2022מלש"ח בשת 

 חברתיים במועצה אזורית גולן.

לפיה יפעל ש והביטחון החברתילרשום את הודעת שר הרווחה   .ה

, וכן הקמת 21מעל גיל  לאשים עם מוגבלותלהקמת בית לחיים 

, בכפוף גולן ובקצרין מועצה אזוריתרווחה ביישובי שי מועדוי 

יים של גורמי המקצוע לבדיקה מקצועית והיבטים משפט

  במשרדו.

   – אזרחים ותיקים . 75

0.8להחות את המשרד לשוויון חברתי להקצות מתקציבו   .א

לטובת קידום  2025-2022 השייםמלש"ח בפריסה שווה על פי 

היערכות להזדקות האוכלוסייה ובכלל זה קידום ופיתוח 

 .גולן ובקצרין במועצה אזוריתפעילויות לאזרחים ותיקים 

1להחות את משרד הרווחה והביטחון החברתי להקצות  עד   .ב

ון מופת לאזרחים ותיקים במועצה מלש"ח לצורך הפעלת מועד

 ;2022-2025זורית גולן בפריסה שווה בין השים אה

1להחות את משרד הרווחה והביטחון החברתי להקצות   .ג

, עבור הפעלת 2022-2025מלש"ח, בפריסה שווה על פי השים 
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לאזרחים ותיקים מועדו (יםכולל רכזי מועדו) ים חברתיים

  .2025-2022אזורית גולן בפריסה שווה בין השים הבמועצה 

  – קידום קהילתי . 76

0.75להחות את המשרד לשוויון חברתי להקצות מתקציבו   .א

, לטובת קידום 2025-2022מלש"ח בפריסה שווה על פי השים 

  צעירים למען הקהילה.תכית בקצרין למעורבות חברתית של 

0.6להחות את המשרד לשוויון חברתי להקצות מתקציבו   .ב

, לטובת קידום 2025-2022מלש"ח בפריסה שווה על פי השים 

תכית במועצה האזורית גולן למעורבות חברתית של צעירים 

 למען הקהילה.

להחות את משרד הרווחה והביטחון החברתי להשלים לתקן   .ג

ור עובד סוציאלי קהילתי בקצרין בפריסה משרה) עב 100%מלא (

 .2025-2022שווה בין השים 

להחות את משרד הרווחה והביטחון החברתי  להקצות סך כולל   .ד

על מלש"ח לטובת הפעלת תכיות צח"י בפריסה שווה  1.292של 

 זורית גולן ובקצרין.אהבמועצה  2025-2022פי השים 

  – עלייה וקליטה . 77

משרד העלייה והקליטה יפעל לקיום יריד שתי ייחודי בחו"ל   .א

. לצורך כך 2022-2025לעידוד ההתיישבות בפת הגולן בשים 

מלש"ח בשים 1.5יקצה משרד העלייה והקליטה עד 

, מתוך התקציב המיועד לפעילות עידוד עלייה בחו"ל, 2025-2022

במשרד לירידים מסוג זה שיבוצעו בהתאם לתעריפים המקובלים 

 במדיות השוות.

לרשום את הודעת משרד העלייה והקליטה לפיה יישובי מ.א גולן   .ב

וקצרין יהיו פטורים מהשתתפות עצמית בתקצוב תכיות של 

קליטה בקהילה הכללות בתמיכת משרד העלייה והקליטה 

 .2025-2022לרשויות מקומיות לשים 

  פיתוח תשתיות אזוריות

הממשלה רואה בפרישת סיבים בפת גולן  – סיבים אופטייםפריסת  . 78

מרכיב מרכזי בהגשמת מטרות החלטה זו. לצורך כך, להחות את 

ל משרד התקשורת "להקים צוות עם מכ ראש הממשלהל משרד "מכ

ימים ממועד  30והממוה על התקציבים, או מי מטעמם, שיקבע בתוך 
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רשו, לטובת פריסת רשת החלטה זו את הצעדים הדרשים, ככל שייד

א לחוק התקשורת (בזק 14תקשורת מתקדמת כהגדרתה לפי סעיף 

בהם משרד התקשורת סבור ש, באזורים 1982-התשמ״ב ,ושידורים)

תכות לפריסת סיבים אופטים בלוחות זמים סבירים היא יכי הה

דות בחן האפשרות לבצע זאת במסגרת עבוימוכה, ובכלל זאת ת

עשה בידי בעלי ית הרשת המתקדמת תסובלבד שפריפיתוח על פי דין, 

רישיוות מתאימים לפי חוק התקשורת ומבלי לפגוע בפעילות ארוכת 

 הטווח של השוק.

, 2022מלש"ח בשת  3להחות את משרד התחבורה להקצות עד  . 79

לצורך תכון מפורט של מסופים או מעה חלופי לתחבורה ציבורית 

  ביישובי ההחלטה.

לש"ח מסלי תיבי מ 10את משרד התחבורה להקצות עד  להחות . 80

 לצורך ביצוע צומת יהודיה. 2022ישראל בשת 

  – כביש גולן גליל . 81

תכון מוקדם של  2022רד התחבורה לבצע בשת להחות את מש  .א

המקטע מצומת בית המכס העליון ועד לצומת גדות, או לחילופין 

האוצר למשרד  עד לאזור תעשייה צח"ר. לצורך כך, יקצה משרד

 .2022מלש"ח בשת  5התחבורה תקציב ייעודי בסך 

, תכון 2025-2022להחות את משרד התחבורה לקדם בשים   .ב

מפורט וקידום זמיות למקטע מצומת בית המכס העליון ועד 

ה צח"ר. יילצומת גדות, או לחילופין עד לכיסה לאזור התעש

-2025            מלש"ח בשים 40לצורך כך, יקצה משרד התחבורה 

במסגרת תכית החומש של תיבי ישראל, ומשרד האוצר  2022

מלש"ח בשים  10יעביר למשרד התחבורה תקציב ייעודי בסך 

2025-2022  . 

והשיכון, ל משרד הביוי "להחות את מכ – מוסד שיקומי בגולן . 82

, לבצע החברתימשרד הרווחה והביטחון ו בשיתוף עם משרד הבריאות

, סקר היתכות 2023-2022רשות מקרקעי ישראל בשים  באמצעות

 להקמת מוסד שיקומי שימוקם בפת גולן.

, 1998(א) להחלטה 8בהתאם להוראות סעיף  - החטיבה להתיישבות . 83

משרדי הממשלה יהיו רשאים להתקשר עם החטיבה להתיישבות 

בהסכמים פרטיים לצורך ייעוץ וביצוע פעולות המויות בהחלטת 

ידי החטיבה בתחומי פעילותה כפי שקבעו בהחלטה -על ממשלה זו

 .1998ל בהתאם לאמור בהחלטה ו, והכ1998
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   – יהול ההחלטה . 84

להחות את משרד ראש הממשלה להקים ועדת היגוי כללית   .א

בראשות מכ"ל משרד ראש הממשלה בהשתתפות כלל המשרדים 

הלוקחים חלק בהחלטה, ובהתייעצות עם רשויות ההחלטה, זאת 

-רך ליווי, מעקב, הסרת חסמים ויצירת שיתופי פעולה ביןלצו

ועדת ההיגוי הכללית תהיה רשאית  .מגזריים-משרדיים ובין

לפות לממשלה בבקשה להסטת תקציבים תוספתיים ייעודיים 

מתוך מקורות ההחלטה, לטובת כלי סיוע שביכולתם לסייע 

ליישום ההחלטה באופן מיטבי יותר, בשים לב לקצב גידול 

 אוכלוסייה.ה

להחות את משרד ראש הממשלה ומשרד הביוי והשיכון למות   .ב

בהסכמה פרויקטור שילווה את עבודת ועדת ההיגוי ויסייע 

יקטור ידווח הפרו. למשרד ראש הממשלה בריכוז עבודת הוועדה

לוועדת ההיגוי מדי רבעון על יישום ההחלטה, על חסמים 

מחקר מלווה הבוחן ביישומה ופעולות שבוצעו להסרתם, יקיים 

את השפעות התכית על הגולן בושאים שוים, יזום שיתופי 

מגזריים, ויקדם ביית מאגר -בין       פעולה והליכי שיתוף ציבור 

מידע ובסיס תוים שיאפשרו מיטוב השקעות הממשלה בתוכית 

זו ובתוכיות המשך. לצורך כך, יעביר משרד האוצר למשרד ראש 

 .  2025-2022מלש"ח בשים  3.1יעודי בסך הממשלה תקציב י

המשרדים הלוקחים חלק בהחלטה זו יגישו למשרד ראש   .ג

הממשלה ברבעון הראשון בכל שה תכית עבודה לביצוע 

סעיפיהם בהחלטה. כמו כן, ידווחו המשרדים למשרד ראש 

הממשלה אחת לרבעון על התקדמות סעיפי ההחלטה 

 .שבאחריותם

158-154אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מתחולת סעיפים   .ד

לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה ליישום 

, ביחס 2009-), התשס"ט2010-2009התוכית הכלכלית לשים 

  להטבות היתות לפי החוק האמור בהחלטה זו.

ים בתחום עיסוקו יפעל, בכפוף לכל דין, ובחלקים הרלווטי משרדכל  . 85

(יישום הסכמים פוליטיים בעלי  1.1801בכפוף להחיית היועץ 

 משמעות תקציבית). 

  – 1985-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה40לסעיף  בהתאם . 86
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א לחוק האמור, 40לצורך מימון פעולה מאזת כהגדרתה בסעיף   .א

יקצו משרדי הממשלה מתקציביהם את הסכומים המפורטים 

בהחלטה זו; משרדי הממשלה ואגף התקציבים במשרד האוצר 

שוה מהתקציב  מתקציברשאים להסכים בייהם על הקצאה 

 המפורט לעיל לשם ביצוע הפעולה המאזת כאמור.

פים המפורטים בהחלטה מוקצים ליישום הסכומים הוס  .ב

50בסך כולל של  2025-2022הסכמים קואליציויים בשים 

בכל אחת מהשים האמורות. הסכומים כללו במסגרת ₪ מיליון 

עד  2023ולשים  2024עד  2022התכיות התלת שתיות לשים 

  להחלטה זו.ב' בסיפה כספח  מובאת. טבלה תקציבית 2025

  לאומיתעדיפות 

החלטה זו מוגשת בין היתר בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית 

-), התשס"ט2010-ו 2009(תיקוי חקיקה ליישום התכית הכלכלית לשים 

  החוק) בושא עדיפות לאומית. –(להלן  2009

בהחלטה זו מוצע לקבוע כי  קצרין והמועצה האזורית גולן, על יישוביה, הם 

פות לאומית, בהתבסס בראש וראשוה על שיקולים של יישובים בעלי עדי

) לחוק) ומיקומו הגאוגרפי של 3(ב)(151תכון פריסה האוכלוסייה (סעיף 

האזור או היישוב והמרחק שלו מריכוזי אוכלוסייה וממרכז הארץ (סעיף 

)) לחוק). שיקולים וספים  התומכים בהצעה זו אשר יש להם זיקה 4(ב)(151

לשיקולים העיקריים לעיל, הם המצב הביטחוי באזור בסיבות העיין 

) לחוק), וחוסו הכלכלי והחברתי של האזור או היישוב 1(ב)(151וביישוב (

) לחוק). חלק מסעיפי ההחלטה 2(ב)(151ורמת השירותים שבו (סעיף 

  מתייחסים לפת הגולן כולה, וזאת גם כן על בסיס השיקולים לעיל.

, לעיין הגדרת ישובים 15.04.2018מיום  3738בהחלטת ממשלה מספר 

החלטת העדיפות הלאומית), כללת  –ואזורים בעלי עדיפות לאומית (להלן 

פת גולן בפות הפריפריה הגאוגרפית המוגדרות כאזור עדיפות לאומית, 

  ומדורגת כפה הפריפריאלית ביותר בארץ.

בהתאם פות הפריפריה הגאוגרפית בהחלטת העדיפות הלאומית דורגו 

לשקלול תוי מדד הפריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה בהתייחס יישובים הכללים בפה, באופן שיכללו במפת 

העדיפות הלאומית כל הפות והיישובים ששיעור התושבים המתגורר בהם 

פת גולן  מכלל אוכלוסיית ישראל. ציוה של 25%במצטבר איו עולה על 

לפי ממוצע מדד הפריפריאליות  2.03המוך ביותר ועומד על  בשקלול זה הוא

של הרשויות המקומיות המצאות בשטחה. יצוין  כי כל היישובים בפת הגולן 
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של מדד הפריפריאליות, למעט הקיבוץ מבוא חמה,  2מדורגים גם הם באשכול 

 . 3המדורג באשכול 

יקה כשקלול של מדד הפריפריאליות ערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסט

שי מרכיבים: גישות פוטציאלית שמבטאת את קרבת היישוב לכל אחד 

מכלל היישובים, משוקלל בגודל האוכלוסייה שלהם, כאשר גודל האוכלוסייה 

מעיד על עוצמת האפשרויות, הפעילויות והכסים ביישוב. מרכיב זה מהווה 

מבטאת את שי שלישים ממשקל המדד; קרבה לגבול מחוז תל אביב, ש

המבה המווצטרי של מדית ישראל, כאשר מחוז תל אביב מהווה את המרכז 

  .הכלכלי והעסקי של המדיה. מרכיב זה מהווה שליש ממשקל המדד

אפיון מיקומם הגיאוגרפי של הרשויות המקומיות והפות הגיאוגרפיות, ביחס 

אה בין לריכוזי אוכלוסייה ומרכזי פעילות כלכלית בארץ, מאפשר השוו

אזורים שוים לפי פוטציאל הפיתוח שלהם. ההשערה היא כי אזורים בעלי 

גישות גבוהה למרכזי פעילות כלכלית יהיו יצריים ותחרותיים יותר, ולכן גם 

אטרקטיביים יותר למשקיעים ולמהגרים בהשוואה לאזורים מרוחקים 

   ומבודדים.

ת גולן מהמטרופולין הפריפריאליות באה לידי ביטוי ישיר גם במרחק פ

הקרוב אליה, העיר חיפה,  המעצים את הקושי של תושביה במציאת פתרוות 

תעסוקה בכלל ותעסוקה מגוות בפרט וכן משליך על יכולתם לצרוך שירותים 

  שוים, תרבות ופאי. 

על פי תוי משרד התחבורה, זמן ההגעה הממוצע בתחבורה ציבורית מקצרין 

5,000) ביחס לזמי הסיעה מיישובים מעל 2:26ורכו (לחיפה הוא השלישי בא

תושבים למטרופולין הקרוב אליהם, כאשר היישובים היחידים שמהם זמן 

שעות סיעה לבאר שבע), ומג'דל  4 -ההגעה למטרופולין ארוך יותר הם אילת (כ

  שעות סיעה לחיפה).   2:34שמס (

קצרין לחיפה הוא הרביעי כמו כן, על פי תוי גוגל מפות, מרחק הסיעה מ

תושבים  5,000ק"מ) ביחס למרחקי הסיעה מיישובים מעל  108באורכו (

למטרופולין הקרוב אליהם (עולים עליו רק מרחקי הסיעה מקרית שמוה 

233באר שבע ( –ק"מ), ואילת  137ק"מ), ממג'דל שמס לחיפה ( 114לחיפה (

מיום  3740מס' ק"מ, להם אושרה החלטת עדיפות לאומית (החלטה 

  ; דרוזים גולן).04.08.2019מיום  4662; מס' 15.04.2018

מיקומה הפיזי המרוחק של פת גולן וגישותה המוכה למרכז הארץ , כאמור

ולמרכזי האוכלוסייה, משליכים במישרין על מגוון האפשרויות שעומדות 

תושבי האזור, וזאת באופן שעולה בקה אחד עם השיקול הקבוע לרשות 

  ) לחוק, שעייו מיקומו הגאוגרפי של האזור או היישוב.4(ב)(151בסעיף 
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37בפת גולן, שהיא כאמור הפה הפריפריאלית ביותר במדית ישראל, יש 

יישובים, מהם ארבעה יישובים דרוזים (מג'דל שמס, עין קייא, 

בוקעתא,מסעדה) אשר מקבלים מעה ייעודי המתאים למאפייים ולמצב 

לכלי במסגרת החלטה רב שתית חומש ליישובים הדרוזים בגולן, כ-החברתי

24.10.21מיום  550והיישוב ע'ג'ר אשר כללו ביישובי התכית בהחלטה מס' 

. 2026בושא התכית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד שת 

היישוב קצרין ושלושים ואחד היישובים במועצה אזורית גולן, אשר 

מאוכלוסיית פת גולן, ואשר אים כללים  50% -ווה כאוכלוסייתם מה

  בהחלטות אחרות כאמור, יקבלו מעה בהחלטה זו.

יצויין כי העיר אילת והמועצה האזורית חבל אילות שהן הרשויות המקומיות 

הפריפריאלייות ביותר במדית ישראל ברמת הרשות המקומית, והיחידות 

, מופעלת תכית ממשלתית רב במדד הפריפריאליות 1שמדורגות באשכול 

  , על תיקויה4.8.2019מיום  4662שתית מכוח החלטת ממשלה מס' 

מעבר להיותה הפה הפריפריאלית ביותר, פת גולן היא הפה עם צפיפות 

תושבים לקמ"ר), לעומת פת באר שבע  47.7האוכלוסייה המוכה ביותר (

ם בהרבה בפות אחרות. תושבים לקמ"ר) הבאה אחריה ושיעורים גבוהי 59.5(

אישרה הממשלה את "אימוץ המלצות הצוות  14.11.2021יצויין כי ביום 

הבימשרדי לאור העתקת מחות צה"ל לגב", במסגרתם יועקו ליישובי הגב 

  וליישובי המטרה כלי סיוע שוים בהתאם למטרות ההחלטה.

תושבים  52,435פת הגולן היא גם הפה הכי פחות מאוכלסת ומתגוררים בה 

) המתגוררים בשלושים ושבעה יישובים כאמור, )2021תוי למ"ס יואר 

כאשר היישובים הגדולים בפה (מג'דל שמס וקצרין) קטים בפער משמעותי 

מהיישוב הגדול ביותר המצוי בכל אחת מהפות האחרות במדיה. יצויין כי 

2מאכלסת פי הפה הכי פחות מאוכלסת אחרי פת הגולן היא פת כרת ה

  ).114,190תושבים (

  גידול אוכלוסייה

פת הגולן היא הפה עם גידול האוכלוסייה (הגירה + גידול טבעי) המוך 

תושבים).  13,962מבין כלל הפות בישראל ( 2005-2020ביותר בין השים 

-2005תושבים בין השים  21,645אחרי פת כרת עם גידול אוכלוסייה של 

2020 .  

) לחוק, 3(ב)(151אלו עולים בקה אחד עם השיקול הקבוע בסעיף תוים 

שעייו תכון הפריסה של האוכלוסיה, ועם מטרות ההחלטה המיועדת להביא 

  לצמיחה דמוגרפית בת קיימא ביישובי ההחלטה.

  אסטרטגי-שיקול ביטחוי/גאו
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הימצאותה של פת גולן בפריפריה הצפוית של המדיה, בסמוך למשולש 

גבולות, מחזקת את חשיבות ההתיישבות באזור כאשר לצד זאת מיקומה 

  כאמור עלול להשפיע לרעה על היכולת למשוך תושבים לאזור.

מיישובי מ.א גולן הם סמוכי גבול, ושי יישובים מוגדרים כ"צמודי  61%-כ

גדר" המצאים בטווח איום על פי שיקולי מערכת הביטחון, וכהגדרתם 

ק"מ מגבול סוריה.  13 -הלאומית. היישוב קצרין ממוקם כבהחלטת העדיפות 

מיקומו של האזור מחייב את הרשויות בהוצאות מיוחדות להתמודדות עם 

  המצב הביטחוי, וזאת גם בתקופות שגרה.

אכלוס הפה הממוקמת בסמוך למשולש גבולות עם שלוש מדיות מהווה דבך 

ישראל הרואות ביישוב וסף במדייות פריסת האוכלוסייה של ממשלות 

  לאורך הגבולות גם צורך ביטחוי מעבר לצורך ההתיישבותי. 

  תעסוקה

בבחית תוי התעסוקה לפי פות, ההכסה החודשית הממוצעת בפת גולן 

והיא המוכה ביותר בהשוואה ליתר הפות, ₪  8,227על  2018עמדה כון לשת 

וצע של מחוזות מרכז והממ₪  10,584כאשר הממוצע הכלל ארצי עמד על 

וסף על כך, ההכסה החודשית הממוצעת לחודש הן ₪.  12,429ות"א  על 

בקרב שכירים והן בקרב עצמאיים היא המוכה ביותר בהשוואה ליתר הפות. 

כאשר השכר ₪,  8,365בקרב השכירים השכר הממוצע לחודש בפת גולן הוא 

מפת צפת ₪  584של  ובפער₪  10,774הממוצע הארצי לשכיר לחודש  הוא 

וסף לכך, שיעור המשתכרים מתחת לשכר ₪).  8,949המדורגת שייה (

50.1%המיימום בקרב שכירים בפת גולן הוא הגבוה ביותר בארץ. 

מהשכירים משתכרים מתחת לשכר המיימום, כאשר השיעור הארצי עומד על 

ת לשכר . הפה הבאה בתור מבחית שיעור השכירים המשתכרים מתח39.4%

המיימום היא פת ירושלים, בה שיעור השכירים המשתכרים מתחת לשכר 

בקרב העצמאיים, השכר הממוצע לחודש בפת גולן  46.3%המיימום עומד על 

982ובפער של ₪  11,135כאשר הממוצע הארצי לעצמאי הוא ₪,  8,448הוא 

  ₪).  9,470מפת צפת המדורגת שייה (₪ 

לן השיעור הגבוה ביותר של עצמאיים. על כל עצמאי וסף על כך, בפת הגו

שכירים על כל עצמאי  13.66שכירים, לעומת ממוצע ארצי של  8.58עובדים 

מפת השרון, המדורגת שיה בשיעור השכירים ביחס  2.25ובפער של 

שכירים על כל עצמאי). ריבוי עצמאיים והאחוז הגבוה של  10.82לעצמאיים (

עיד על מגוון מצומצם יחסית של אפשרויות תעסוקה דורשי עבודה עשוי לה

  לשכירים.
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  יד ועפי התעסוקה -התפלגות משלחי

והוא הגבוה   10.23%שיעור המועסקים בעף החקלאות בפת גולן עומד על 

).  שיעור המועסקים 4.8%ביותר בארץ (שיה אחריה פת צפת עם שיעור של 

).כך או 7.1%, שי רק לפת כרת (6.8%בעף שירותי אירוח ואוכל  עומד על 

צפת, של  ), אחרי פת32.1%כך, בפת הגולן מדד השיעור השי בגובהו (

- 2תיירות,  - 1מועסקים בחמשת העפים עם השכר הממוצע המוך ביותר:  

אמות בידור  - 5חקלאות,  - 4שירותי יהול ותמיכה,  - 3שירותים אחרים, 

  ₪.   8,000-ופאי, כאשר בכולם השכר הממוצע לשכיר מוך מ

של הלשכה המרכזית  2018וסף על אלה, לפי סקר כוח אדם לשת 

טיסטיקה, בפת גולן מדד השיעור הגבוה ביותר בארץ של עובדים בלתי לסט

(הפה השייה בה ייצוג העובדים הבלתי  14%מקצועיים, אשר עומד על 

בלבד). עובדים בלתי  9.3%מקצועיים הוא הרב ביותר היא פת עכו, עם 

מקצועיים מוגדרים כעובדים המבצעים עבודות פשוטות ושגרתיות הכרוכות 

ץ פיזי רב דוגמת: עובדי יקיון ועוזריהם, פועלים בלתי מקצועיים במאמ

בחקלאות, ייעור ודיג, כרייה, בייה, הובלה, הכת מזון, עובדי אשפה, מוכרים 

  ברחוב וכד'. 

  תעשייה ופריון

13.9%, 2018לפי סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשת 

עשייה. בהמשך לכך, לפי השתון מהשכירים בפת הגולן מועסקים בעף הת

של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (תוי  2019הסטטיסטי לתעשייה לשת 

), התפוקה הממוצעת למשרה בתעשייה בפת הגולן היא המוכה ביותר 2016

.הנומתה תא גיצהל תורשפא ןיא
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במובן ₪. אלף  923.9-לעומת ממוצע ארצי של כ₪ אלף  485.2ארץ ועומדת על 

, המבטא את גובה התוצר לעובד, הוא זה, הפריון בעף התעשייה בפת הגולן

  המוך ביותר בישראל. 

  

ממצא זה מוסבר, בין השאר, על ידי העובדה כי אחוז המשרות בעפי 

בלבד,  13.2%טק) הוא המוך ביותר בארץ, ועומד על -הטכולוגיה העילית (היי

  ובפער יכר מהתון המקביל ביתר הפות:

  

ף התעשייה היא המוכה בישראל, כמו כן, התמורה הממוצעת למשרה בע

בשה, זאת לעומת ממוצע ארצי ₪ אלף  123.6אחרי מחוז איו"ש, ועומדת על 

  ₪. אלף  193.4של 

כמו כן, טיית בוגרי מקצועות המדעים וההדסה לגור בבגרותם באזור בו גדלו 

), הבא אחריהם הוא בפת ירושלים 54%הכי מוכה בפות גולן, צפת וכרת (

)2018) (כלכלה מוטת חדשות בפריפריה, רשות החדשות 68%ודרום ( ),56%(

.הנומתה תא גיצהל תורשפא ןיא

.הנומתה תא גיצהל תורשפא ןיא
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ההשקעה הגולמית לפש בתעשייה בפת גולן (מכוות, מיחשוב, עוד יצוין, כי 

רכב, וביין) היא המוכה ביותר  בישראל, אחרי מחוז ירושלים ופת השרון, 

₪  963-ת בהיא אמד 2015ועפ"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כון לשת 

  . לפש

היותה של פת הגולן הפריפריאלית ביותר בישראל, כאמור, משפיעה על הגיוון 

התעסוקתי בפה, עפי התעסוקה בה, על שיעור העצמאים הגדול ועל יכולת 

ההשתכרות של העובדים השכירים ועל פריון העבודה. אחת ממטרות המשה 

ת לצורך יצירת מקומות של ההחלטה היא פיתוח הכלכלה המקומית והאזורי

תעסוקה ומשיכת אוכלוסייה, ולפיכך החלטה זו מתמקדת בכלים שמטרתם 

להביא לחיזוק ופיתוח של התעשייה ופיתוח עפי התעסוקה ביישובי הגולן על 

הרשויות המקומיות הכללות בה, זאת באופן שיתמוך במהלכי הצמיחה 

  הדמוגרפית שההחלטה מיועדת לקדם. 

כאמור בפתח ההחלטה, ולאור כל המתואר לעיל, מטרתה היא עידוד צמיחה 

דמוגרפית בת קיימא בגולן וזאת לאור מיעוט האוכלוסייה ודלילות 

אסטרטגי, -האוכלוסייה לצד השיקולים הוגעים למיקומה הגאוגרפי והגיאו

כאשר היעד העיקרי הכפלת האוכלוסייה קצרין וביישובי מ.א גולן עד שת 

2025   

כדי לעמוד במטרת העל של ההחלטה וביעדיה, קבעו שלוש מטרות משה 

שעמידה בהן תגדיל משמעותית את הסיכוי לעמוד במטרת העל של ההחלטה.

  מטרות משה:

הדרך להשיג מטרה זו היא באמצעות   תכון שיווק ופיתוח יח"ד למגורים: .1

, כי בהתאם לתוי משרד (א) שיווק מלאי תכוי קיים של יח"ד. יצויין

-הביוי והשיכון קיים ביישובי ההחלטה פוטציאל תכוי ושיווקי של כ

יח"ד בטווח המידי ובטווח השים הקרובות (א) יצירת מלאי תכוי  5000

של יח"ד אותן יתן יהיה לשווק בעתיד, לרבות באמצעות הקמת שי 

.הנומתה תא גיצהל תורשפא ןיא
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י מגורים שיתו מעה יישובים חדשים בגולן  (ג) העקת כלי סיוע תומכ

  לצרכי התושבים והיישובים. 

פיתוח הכלכלה המקומית והאזורית לצורך יצירת מקומות תעסוקה  .2

מקומות תעסוקה חדשים ואיכותיים,  במטרה לייצר: ומשיכת אוכלוסייה

לסייע לרשויות המקומיות לפתח מועי צמיחה כלכליים אשר ייבו 

ולפיתוח היישובים, ובמטרה הכסות שישמשו למתן שירותים לתושבים 

להפוך את הגולן למוכר ואטרקטיבי יותר: (א) פיתוח התיירות לרבות 

מקומות ליה מגווים, זאת בשים לב למרכזיותו של עף התיירות בגולן 

ולפוטציאל הטמון בו לפיתוח כלכלי של האזור (ב) לפתח מועי צמיחה 

תעסוקה (ד) קידום  לרשות המקומית (ג) לפתח אזורי תעשייה ומקורות

חדשות בתחומים בהם לגולן יש יתרון יחסי כגון חקלאות מתקדמת 

   ולייצר ממשק עם קלאסטרים דומים באזור. 

שיפור איכות החיים בגולן לצורך מעה לאוכלוסייה הקיימת ולמשיכת  .3

: במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי אוכלוסייה חדשה לגולן 

ת עבור תושבים חדשים: (א) לקדם תכיות ולייצר אטרקטיביוהגולן 

למצוייות בחיוך בדגש על תחומים בהם לגולן יש יתרון יחסי כגון 

האגריטק (ב) לבצע פיתוח בר קיימא של המרחב הציבורי ולהפוך אותו 

לאטקרטיבי יותר לאורך זמן (ג) לשפר את הביטחון האישי של התושבים 

  ון תחבורה ציבורית.(ד) לקדם פיתוח של תשתיות אזוריות כג

יישום ההחלטה עם כלי הסיוע שבה עשויים לסייע להצלחת השיווקים כאשר 

מכלול הכלים יחדיו מיועד לאפשר את מימוש יעדי ההחלטה עד לתום שות 

ההחלטה ואף לאחר מכן, על בסיס היסודות שהוחו בה, קרי הכפלת 

  .2025האוכלוסייה בקצרין וביישובי מ.א גולן עד שת 

ה  37פת הגולן ביישובים, מהם ארבעת היישובים הדרוזים אשר מקבלים מע

717כלכלי במסגרת החלטה מס' -ייעודי המתאים למאפייים ולמצב החברתי

בושא התכית להעצמה ולפיתוח כלכלי חברתי ביישובים  28.11.2021מיום 

550הדרוזים בגולן, והיישוב ע'ג'ר אשר מקבל מעה במסגרת החלטה מס' 

בושא התכית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד  24.10.21מיום 

. היישוב קצרין ושלושים ואחד היישובים במועצה אזורית גולן, 2026לשת 

מאוכלוסיית פת גולן, יקבלו מעה בהחלטה  50% -אשר אוכלוסייתם מהווה כ

  ה.זו, כאשר לצד זאת חלק מכלי הסיוע רלווטים לפת הגולן בכללות

למרות המאפייים השוים של היישובים הדרוזים והיישוב ע'ג'ר והשוות 

במטרות ההחלטה בים לבין יישובי החלטה זו, החלטות הממשלה שהם כללו 

בתוכם יעיקו הטבות וכלי סיוע בתחומים דומים לאלו שמוצע להעיק 

  ליישובי החלטה זו כגון בתחומי הביוי, התחבורה, הסיוע לרשות 
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ומית, הכלכלה והתעסוקה, הבריאות, החיוך והתרבות, אך במיון המק

ובמיקוד שוה ובהתאמות ייעודיות והכל בהתאם לצרכי היישובים ולמטרות 

  ההחלטות כפי שקבעו בהן.

קצרין כעוגן מרחבי והשיקולים המקצועיים להבחה בין המועצה המקומית 

  עקצרין לבין המועצה האזורית גולן בחלק מכלי הסיו

קצרין הוקמה ותוכה כיישוב עירוי במטרה ליישב ולהאיץ את התפתחותו 

המתווך בין  -בלב הגולן  –של אזור הגולן. היישוב משמש כעוגן מרחבי 

הפריפריה למרכז והיו צומת למתן שירותים מרחביים לכלל היישובים 

הסובבים אותו. הצלחתו ושגשוגו של המרחב הכפרי בגולן תלוי במידה רבה 

התפתחותו של היישוב קצרין כיישוב עירוי בר קיימא. כמו כן, פוטציאל ב

קליטת תושבים חדשים בקצרין היו גבוה מאחר ומגבלת יח"ד הקיימת 

 , איה קיימת עבורו.35ביישובים הכפריים, בהתאם לתמ"א 

התכיות לצמיחה דמוגרפית לקצרין ולמועצה אזורית גולן בו בהתאמה 

ם של הרשויות (אשר אחת מהן היא כאמור מועצה למאפייים השוי

המקומית, שהיא יישוב עירוי המיועד לשמש כעוגן מרחבי, והשיה היא 

  מועצה אזורית).

וסף לכך, כוללת החלטה זו גם שורה של כלים ייעודיים לקצרין לפיתוח 

עוגים כלכליים מקומיים ואזוריים, לפיתוח יכולות וחיזוק הרשות המקומית 

השירותים היתים בה, ולפיתוח עוגי שירות מרחביים לאזור כולו  ורמת

) הכרה בלשכת האוכלוסין וההגירה בקצרין כלשכת אם שתיתן 1כדלקמן: (

) תכית לתחבורה חכמה בקצרין במטרה להפיכתה לאחד 2מעה לפת גולן (

) מיתוג לצורך שיפור תדמית 3ממוקדי החדשות והידע הארציים בתחום זה, (

) מעק 5) עוגן מסחרי שישווק תוך חצי שה וימשוך קהל מכל הארץ (4יישוב (ה

לתגבור שירותים לתושבים,"תכית המראה" וחידוש המע"ר בקצרין במטרה 

לשפר את הראות הפיזית של היישוב ואת השירותים היתים בו להתאימם 

לכמות גדולה יותר של מבקרים ותושבים, לחיזוק כ"א האדם ברשות 

קומית כדי שיוכל להתמודד עם אתגרי הקליטה ועם יישום החלטה זו, המ

ולסייע לקצרין לקדם מועי צמיחה כלכליים שיסייעו להגדיל את הכסות 

הרשות ויאפשרו לה להעיק רמת שירותים גבוהה יותר ולהפחית את התלות 

במעקי מדיה. כלי הסיוע כאמור מועקים לקצרין במטרה לחזקה ולהפוך 

  לעוגן מרחבי לאזור כולו.  אותה

לצד זאת כלים ייעודיים אחרים יתים רק למ.א גולן, על בסיס שיקולים 

מקצועיים רלווטיים, כגון פיתוח תשתיות ביוב, פיוי מערומי בזלת על ידי 

המועצה האזורית, פיתוח אזור תעשייה חקלאי, תמיכה והסדרה של מיזמים 

  מיוחדת. וולטאים והקמה של ועדת תכון-אגרי
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להצעה מתייחסים  7-12,31,41,52,55,61,68לאור כל האמור לעיל, סעיפים 

, מתייחסים למועצה אזורית 1-6,20,43,48,50,53,54לקצרין בלבד, סעיפים 

15,16,24-29,32,34,35,37-40,42,44-47,63-67,75,80גולן בלבד, וסעיפים 

ן לקצרין והן מתייחסים לפת הגולן כולה. יתרת הסעיפים מתייחסים ה

  למועצה אזורית גולן. 

-2022ההחלטה קובעת את כלי סיוע לתקופות שוות כמפורט בה בין השים 

, מלבד מספר סעיפים שפורטו בהסעיפי משרד החיוך המתייחסים 2025

לשות הלימוד ואשר יסתיימו רק בסוף שת הלימודים תשפ"ו, וסעיף שעייו 

  2021אישור החלטה זו, עוד בשת  תכית ייצוב רב שתית שיחולו עם

ההחלטה כוללת גם את בחית הקמתם של שי יישובים חדשים בפת הגולן, 

בה. ההחלטה בעיין זה איה סמכת על הוראות החוק  20כמפורט בסעיף 

  בעיין עדיפות לאומית.

  התכית הדמוגרפית –ספח א' 

שם 

 שוביהי

  שלב א'

  2023-2022  

  'שלב ב

2024-2023  

  ג' שלב

  2025-2024 

 60 23  40  אבי איתן

   34  35 אודם

 50 25  24 אורטל

 50 29  20 אל רום

אלוי 

 הבשן
26  31 40 

 60 30  20 אליעד

   30  72 איעם

 40   27 אפיק

 150 150    בי יהודה

 45 30  40 גבעת יואב

 50 54  30 גשור

 100 150    חד ס

   75  85 חספין

   45  50 יותן

   40  52 כף

 30 35    כפר חרוב

מבוא 

 חמה
20  32 32 
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   50  40 מיצר

מעלה 

 גמלא 
     60 

 55 35  44 מרום גולן

  33  40 45אות גולן

  40  42 38וב

  20  30 40ווה אטיב

     50 40טור

     35 30מרוד

 35 35  25 עין זיוון

 20 60    קדמת צבי 

 120 52  30 קלע אלון

 40 20  30 קשת 

 55 30  56 רמות

רמת 

 מגשימים
45  55 65 

רמת 

 טראמפ
99  100 150 

 30 30  55 שעל

 סה"כ

                                

 יח"ד      

1,058    

                                  

 יח"ד       

1,477   

                                  

 יח"ד      

1,530   

  

  טבלה תקציבית  -ב'  ספח

  משרד סעיף 
תקציב 

2021  

תקציב 

2022  

תקציב 

2023  

תקציב 

2024  

תקציב 

2025  

תקציב 

2026  

סה"כ 

  (מלש"ח)

 40 - - - - -  -  ביוי ושיכון  ב2

 17.5 - - - - -  -  חקלאות ג2

 17.5 - - - - -  -  אוצר ג2

 43 - - - - -  -  אוצר ד2

 2 - - - - -  -  התיישבות ה2

  1 - - - - - -  אוצר  ה2

 4.5 - - - - -  -  אוצר ז2

 6 - - - - -  -  פים ח2

 1        אוצר  ח2
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 75 - - - - -  -  רשות המים 3

5 
מהל 

 התכון
-  2.5 2.5 2.5 2.5 - 

10 

 10 - - - - -  - ביוי ושיכון א7

 5 - - - - -  -  ביוי ושיכון ב7

 12 - - - - -  -  ביוי ושיכון ג7

 20 - - - - -  -  אוצר ה7

 25 - - - - -  -  ביוי ושיכון ו7

 25 - - - - -  -  אוצר  ו7

 10 - - - - -  -  אוצר 8

  -  1 1 1 - -  3גב גליל 9

 31 - 2 3 7 13  6 אוצר 10

 8 - - - - -  - אוצר 11

 10 - - - - -  - פים 11

 15 - 3.75 3.75 3.75 3.75  -  פים 13

 25 - 6.25 6.25 6.25 6.25  - אוצר 13

 4 - - - - -  - שירותי דת 14

 27 - - - 13.5 13.5  - רלפ"ם 16

 1 - - - - 1  - תחבורה 18

 1 - - - 1 -  - אוצר 18

 2 - - -  - 2  - תחבורה 19

 2 - - - 2 -  - אוצר 19

 2 - - - - -  - אוצר ב20

 15 - 3.75 3.75 3.75 3.75  -  קרן היקיון 23

 30 - - - - 30  - תיירות 24

 30 6 6 6 6 6  - תיירות 25

 0.2 - - - - -  - תיירות 27

29 
ירושלים 

 ומורשת
-  - - - - - 

32 

  -  - - - - - 4גב גליל 31

 1.75 - 0.4375 0.4375 0.4375 0.4375  - כלכלה 33
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 1.75 - 0.4375 0.4375 0.4375 0.4375  - אוצר 33

 0.5 - - - - 0.5  - ארגיה 35

 6 - 1.5 1.5 1.5 1.5  - מדע 36

 1 - 0.25 0.25 0.25 0.25  - אוצר 36

 3 - - - - -  - חקלאות 37

 1 - - - - -  - אוצר 37

 5 - - - - -  - חקלאות 39

 2 - - - - -  - אוצר 39

 10 - 2.5 2.5 2.5 2.5  - כלכלה 46

 1 - - - 0.5 0.5  - אוצר 46

 11 - - - - -  - כלכלה 47

 12 - - - - -  - כלכלה ה48

 10 - - - - -  -  אוצר ה48

 2 - - - - -  -  חקלאות ד52

 2 - - - - -  -  אוצר ד52

 20 - - - - -  -  חיוך 53

 5 - - - - -  - פים 53

  -  - - - - - 5גב גליל 54

 6 - - - - -  - חיוך 57

 4 - - - - -  - אוצר 57

 3 - 0.75 0.75 0.75 0.75  - חיוך 58

 4 - 1 1 1 1  - אוצר 58

 1 - - - - -  - חיוך 59

 4 - - - - -  - אוצר 59

 4 - - - - -  - אוצר 60

62 
תרבות 

 וספורט
-  - - - - - 

1.6 

 10.4 - - - - -  - קרן היקיון 63

 0.5  -  -  -  - 0.5  - אוצר 64

 1  -  -  -  - 1  - הג"ס 65

 0.5  -  -  -  - 0.5  - הג"ס 66
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67 

קרן 

לשטחים 

 פתוחים

-  - - - - - 

15 

 10 - - - - -  - רט"ג 67

 2  -  -  -  - 2  - תחבורה 68

 1.5        הגס 70

 1.5        אוצר 70

 6 - - - - -  - פים 71

 4.32 - - - - -  - בט"פ 72

 1 - - - - -  - בריאות א73

 0.65 - - - - -  -  אוצר א73

 3.5 - - - - -  -  בריאות ב73

 3.5 - - - - -  -  אוצר ב73

 0.1 - - - - -  -  בריאות ג73

   -  1 1 1 -  -  3גב גליל א74

 0.2  -  -  -  - 0.2  -  רווחה ד74

 א75
שוויון 

  חברתי
-  0.2 0.2 0.2 0.2 -  

0.8 

 1  - 0.25 0.25 0.25 0.25  -  רווחה ב75

 1  - 0.25 0.25 0.25 0.25  -  רווחה ג75

 א76
שוויון 

  חברתי
-  0.1875 0.1875 0.1875 0.1875 -  

0.75 

 ב76
שוויון 

  חברתי
-  0.15 0.15 0.15 0.15 -  

0.6 

 1.292  - 0.323 0.323 0.323 0.323  -  רווחה ד76

 א77
עלייה 

  וקליטה
-  - - - - - 

1.5 

 3  -  -  -  - 3  -  תחבורה א79

 10         10    תחבורה ב79

 5  -  -  -  - 5  - אוצר א80

 40             תחבורה ב80

 10  -  2.5  2.5  2.5 2.5  -  אוצר  ב81

 3.1 - - - - -  - אוצר ב84



  
      

  מזכירות הממשלה

 

  

48  /48 

  

 

 


