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ההבדל בין פריפריה למרכז
• פערי שכר של  30%ומעלה בין הצפון והדרום למרכז.
• מיעוט היצע ומגוון מקורות תעסוקה.
• רשויות מקומיות חלשות בשל היעדר מקורות הכנסה.
• ריכוז גבוה של אוכלוסיות מיעוטים (בגליל ,51% -בנגב .)35% -
• רמת השכלה נמוכה יותר מהממוצע.
• הגירה שלילית של אוכלוסיה חזקה.
• ריכוז גבוה יותר (ביחס לממוצע הארצי) של ענפים מסורתיים -חקלאות,
בניין ,תעשייה מסורתית.
• מיעוט בענפי השירותים וכמעט העדר שירותים עסקיים ופיננסיים.

אתגרים מבניים לפיתוח הפריפריה

השקעות
בעוגנים
תעסוקתיים

נגישות
למידע/ידע

פיתוח תשתיות

על המטה
• גוף מתכלל  -המטה אמון על גיבוש ,ניהול ,ריכוז ותיאום הטיפול
הייעודי בפיתוח הכלכלי ,בהשקעות ובתעסוקה באזור הנגב
והגליל ,זאת במטרה להעלות את שיעורי הצמיחה והתעסוקה
באזורים אלו.
• גוף מתכנן  -תפקידו העיקרי של המטה הינו ייזום תוכניות
ופרויקטים חדשים למשיכת השקעות ,לפיתוח מקורות תעסוקה
ולעידוד הקמתם של עסקים גדולים וקטנים בנגב ובגליל.
•מטה מתאם (בין משרדי)  -מול משרדי האוצר ,נגב-גליל ,רשות
הפיתוח והרשויות המקומיות.

אתגר א' -השקעות בעוגנים תעסוקתיים
 מפעלים מחוללי שינוי
 מרכזי מו"פ בפריפריה -מודל מרכז השקעות ,מודל מדע"ר.
 יצירת עוגנים ענפיים -ביו-טק (ירושלים ונגב) ,קלינטק (נגב).
 מינוף מהלכים לאומיים -מעבר צה"ל לנגב ,בי"ס לרפואה בגליל.
 קרן השקעות ממשלתית-פרטית -מבוסס על דו"ח מכון 'מילקן'.

 ייזום תוכניות -המטה עוסק בשנים האחרונות בפיתוח פרויקטים
חדשים למשיכת השקעות ולפיתוח מקורות תעסוקה .דוגמאות:
מרכזים טכנולוגיים בנגב ,פארק ההייטק בב"ש ,חממה תעשייתית.

אתגר ב' -פיתוח תשתיות
תשתיות פיסיות -אז"ת מרחביים ,שדרוג אז"ת' ,מתקני חלוץ'.
פיתוח כלים אזוריים -תוכנית 'מאגדים אזוריים' (אשכולות
תעשייתיים מרחביים) ,קידום 'מנהלות משותפות' עם יישובי
מיעוטים.
תשתיות הון אנושי-
מיקוד פעילות באוכלוסיות מיוחדות (תוכנית רב-שנתית
לאוכלוסיית המיעוטים ,תוכנית ממוקדת לחרדים).
מיזמי הכשרה ותעסוקה עם ארגוני מגזר שלישי.
מיצוי פוטנציאל עסקים קטנים בפריפריה.

אתגר ג' -נגישות למידע/ידע
יצירת מיקוד מאמץ שיווקי -דוגמת מודל נע"מ.
מאגר מידע למשקיע -פיתוח תשתיות מידע רלוונטיות
למשקיעים/יזמים פוטנציאליים ,המאגר יהיה מסונכרן עם מאגרי
מידע ממשלתיים וחוץ-ממשלתיים.
פיתוח מוצרים שיווקים ייעודיים  -אתר אינטרנט ,סרטון פיתוח
כלכלי בנגב ,ניוזלטר-רבעוני ,חוברת מידע למשקיע ,הפקת חומרים
ייעודים לכנסים כלכליים ומקצועיים.

דוגמאות לפרויקטים בהובלת המטה

תשתיות אזורי
תעשייה
• סיוע להקמת מפעלים מחוללי
שינוי בפריפריה
• אזור תעשייה נע"מ
• פיתוח ושדרוג תשתיות אזורי
תעשייה בפריפריה
• אזורי תעשייה מרחביים

מיקוד
אוכלוסיות
מיוחדות

קידום עסקים
קטנים
ובינוניים

פיתוח
טכנולוגי
ותעשייתי

• מרכז תעסוקה למגזר הבדווי
• הקמת שלוחת מט"י ייחודית
למגזר הבדווי בנגב
• מיזמים משותפים עם ארגוני
המגזר השלישי
• מיקוד פעילות בנשים דרוזיות

• חממות עסקים בנגב ובגליל
• למידה מרחוק
• עסקים מרחוק
• מרכזי יזמות לסטודנטים

• פארק ההיי -טק באר שבע
הטכנולוגיים
• המרכזים
(אנרגיה מתחדשת ומים)
• המכון הלאומי לביוטכנולוגיה
בנגב
• חממה תעשייתית

הנגב והגליל -
מרחב ההזדמנויות של ישראל
לתיאום פגישה
חוברת התוכניות:

ו/או

קבלת

Avraham.Asaban@moital.gov.il

טלפון.02-6662400 :
www.moital.gov.il/NegevGalilee

