המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הרשות לפיתוח הנגב
נוהל השתתפות בתשלומי שכר דירה למשפחות חדשות ביישובי עוטף עזה
בהתבסס על סעיף מספר  17בהחלטת ממשלה מס'  ,2017מיום  ,21.9.2014בנושא;
"תכנית אסטרטגית רב שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה" ,המשרד לפיתוח הנגב
והגליל ,והרשות לפיתוח הנגב מפרסמים בזאת נוהל להשתתפות בשכר דירה ,ביישובי עוטף
עזה על מנת לעודד הגירה חיובית ולמשוך משפחות חדשות לנגב ,לצד עידוד הישארות בני
המקום באזור .הנוהל יופעל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב.
א .הגדרות
"המשרד"  -המשרד לפיתוח הנגב והגליל;
"הרשות"  -הרשות לפיתוח הנגב;
"הנגב"  -כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב ,התשנ"ב;1991-
"תושב הנגב"  -אזרח מדינת ישראל ,מעל לגיל  ,21המתגורר ברשות מקומית בנגב;
"יישובי קו קדמי"  -היישובים אשר בתיהם ,כולם או חלקם ,נמצאים בטווח של עד  4ק"מ
מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.1
"יישובי עוטף עזה" – כהגדרתם על פי החלטת הממשלה שלעיל;2
"מגיש הבקשה"  -כל אזרח מדינת ישראל ,מעל גיל  ,21אשר עבר להתגורר בשכירות ברשויות
שיוגדרו ,ומגיש טופס בקשה מלא ,לרבות המסמכים הנלווים( ,כמצורף ומפורט בנספח לנוהל
זה) לרשות לפיתוח הנגב;
"השתתפות בשכר דירה"  -השתתפות חודשית בתשלום שכר הדירה בשיעור שייקבע
ולתקופת זמן שתיקבע;
"הועדה"  -ועדה משותפת המורכבת מנציגי המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח
הנגב;
"משפחות" – זוגות נשואים/ידועים בציבור/משפחות ,עם או בלי ילדים ,לרבות משפחות חד
הוריות ,המבקשות לשכור דירה ברשויות הנ"ל ,כפי שיוגדרו;
"משפחות חדשות" – זוגות נשואים/ידועים בציבור/משפחות שלא התגוררו ביישובי העוטף
לפחות שנה לפני התאריך ;1.1.2014
ב .מבוא
המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב שמו להם למטרה לעודד הגירה
חיובית ממרכז הארץ ליישובי הנגב ,ומניעת הגירה שלילית מיישובים אלו .בד בבד,
אירועי 'צוק איתן' הביאו לקשיים בקליטת משפחות חדשות ומשכך הואטה ואף נעצרה
תנופת הבנייה ורכישת דירות חדשות לצד שכירת דירות באזור .לפיכך ,על מנת לסייע
למשפחות חדשות ,אשר בחרו לעבור להתגורר ברשויות אלו ,בתהליך קליטתן ,החליט
 1יישובי קו קדמי ,היישובים עד  4ק"מ מרצועת עזה ,כפי שהוגדרו בהחלטת הממשלה וכפי שיפורטו בנספח שלהלן.
 2יישובי עוטף עזה ,היישובים בין  4-7ק"מ מרצועת עזה ,כפי שהוגדרו בהחלטת הממשלה וכפי שיפורטו בנספח
שלהלן.

בית אמות משפט ,שדרות שאול המלך  ,8תל-אביב
טלפון 03-6060700 :פקס03-6958414 :

המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הרשות לפיתוח הנגב
המשרד לפיתוח הנגב והגליל לסייע בתשלומי שכר הדירה למשך שנה ובכך לחשוף
משפחות חדשות 3לאפשרויות המחיה בנגב ולעודד צמיחה דמוגרפית של יישובי עוטף
עזה.
ג .כללי
הועדה אחראית ליישום נוהל זה להשתתפות בתשלומי שכר דירה חודשיים שישולמו
כמפורט בסעיף ט' בנוהל זה .מגישי הבקשות שיעמדו בתנאים הקבועים בנוהל זה ,יזכו
להשתתפות חודשית בתשלום שכר הדירה עד למשך שנה ,באמצעות הרשות לפיתוח הנגב
(להלן – "הזכאים").
גובה ההשתתפות ותקופת ההשתתפות לה יזכו הזכאים ייקבעו על ידי הועדה .מובהר
בזאת כי עשויה להיות שונות בין הזכאים בשיעור ותקופת ההשתתפות.
בקביעת ההשתתפות בשכר דירה לזכאים תפעל הועדה על פי עקרונות של שוויון,
מידתיות וסבירות ,תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי וענייני ,בהתאם לנסיבות העניין
ובשיטת כל הקודם זוכה.
ד .מטרות הנוהל
למשוך ולסייע לזוגות ומשפחות חדשות המתעניינות במעבר לנגב ,לעבור ולהישאר
ביישובי עוטף עזה ,באמצעות תשלומי שכר הדירה ,ככלי סיוע לעידוד המגורים של
משפחות חדשות ,קליטתן והישארותן.
ה .תנאי סף לזכאות
()1

מגיש הבקשה הוא אזרח ישראל;

()2

מגיש הבקשה מתגורר בשכירות ביישובים שלהלן ,שבמסגרת החלטת הממשלה,
במועצות האזוריות חוף אשקלון ,שדות נגב ,שער הנגב ואשכול ,בזמן הגשת
הבקשה.

()3

מגישי הבקשה הינם משפחה על פי ההגדרות המפורטות בנוהל זה ובעלי תעודות
או מסמכים המוכיחים זאת .זוגות ידועים בציבור יחתמו בנוסף לתצהיר נספח א
תצהיר על היותם מנהלים משק בית משותף שיכלול את כל הפרטים
והאסמכתאות הרלוונטיות להוכחת חיים משותפים כאמור ,לרבות תקופת
החיים המשותפים.

()4

מגיש הבקשה הצהיר בנוסח המצורף לנוהל זה כנספח א' ,כי ההשתתפות בשכר
דירה מבוקשת למטרת מגוריו ביחד עם בני משפחתו בלבד .כמו כן הצהיר מגיש
הבקשה כי ידוע לו שמגוריו ומגורי משפחתו בדירה לגביה מבוקשת בקשת

 3משפחות חדשות– כפי שיוגדר בתנאי הסף שלהלן.

בית אמות משפט ,שדרות שאול המלך  ,8תל-אביב
טלפון 03-6060700 :פקס03-6958414 :

המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הרשות לפיתוח הנגב
ההשתתפות בשכר דירה ,הינה אחד התנאים לקבלת הזכאות לפי נוהל זה;
()5

ההשתתפות בשכר הדירה תסתיים במועד בו תקבע הוועדה או בתום שנה מיום
אישור הזכאות לסיוע ,המוקדם מבין השנים;

()6

מגיש הבקשה אינו מקבל סיוע להשתתפות בשכר דירה מכל מקור ממשלתי
אחר;

()7

משפחות חדשות; מגיש הבקשה עבר להתגורר ביישובי עוטף עזה לאחר התאריך
;1.1.2014


משפחה חדשה היא גם משפחה שלא התגוררה בתחומי הרשויות הנ"ל ,שנה
אחת לפחות לפני יום .4;1.1.14

ו .גובה ההשתתפות בשכר הדירה
( )1גובה ההשתתפות בשכר הדירה ,לעוברים להתגורר ביישובי העוטף ,שבתחומי
המועצות האזוריות חוף אשקלון ,שדות נגב ,שער הנגב ואשכול יהיה עד ₪ 900
לחודש ,ביישובים המפורטים להלן.
( )2ההשתתפות תהיה עד לתקופה של שנה בלבד.
( )3גובה ההשתתפות לא יעלה על הסכום המקסימלי למשפחה ,ע"פ נוהל זה ,ולא יעמוד
על יותר מ 80% -מעלות שכר הדירה הכולל.
( )4גובה ההשתתפות ותקופת ההשתתפות לה יזכו הזכאים ייקבעו על ידי המשרד.
מובהר בזאת כי עשויה שונות בין הזכאים בשיעור ותקופת ההשתתפות.
( )5במקרים חריגים בלבד ,תהיה לועדה את הזכות להפעיל שיקול דעת ולשנות את גובה
ומשך הזכאות לסיוע.
ז .התהליך
( )1המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב יפרסמו את הנוהל בתפוצה
רחבה :עיתונות ארצית ,מקומונים ,אתרי האינטרנט של המשרד והרשות ואמצעים
נוספים ככל שיהיה צורך בכך .הנהלים יישלחו לכל הרשויות המקומיות שיתבקשו
להפיץ את הנוהל באמצעים המקומיים באמצעות רכזי ההתיישבות והחברות
הכלכליות.
( )2ההרשמה להשתתפות נפתחת בתאריך  27.10.2015בשעה  .12:00ההשתתפות תאושר
לכל מגיש בקשה שיעמוד בתנאי הסף המפורטים בתחילת הנוהל ובהמשך הנוהל,
בשיטת "כל הקודם זוכה" .כל מגיש שיעמוד בתנאי הסף יזכה להשתתפות בשכר
הדירה עד לתום התקציב שהוקצה לצורך הפעלת הנוהל.

 4כלומר לא התגוררה ,בתחומי הרשויות שלעיל ,לפחות שנה מתאריך  1.1.2013ועברה בחזרה לאחר ה1.1.2014

בית אמות משפט ,שדרות שאול המלך  ,8תל-אביב
טלפון 03-6060700 :פקס03-6958414 :

המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הרשות לפיתוח הנגב
( )3פעם בחודש ,ועל פי נהלי העבודה הנהוגים ברשות לפיתוח הנגב ,יבדקו הבקשות
ויובאו לאישור המשרד.
ח .אופן הגשת ההצעות ומסמכים נדרשים
פניות יוגשו כמפורט להלן ,ואליהן יצורפו כל המסמכים וההתחייבויות המפורטים להלן.
פניה אשר לא תעמוד בתנאים המפורטים ולא יצורפו אליה כל המסמכים ,האישורים
וההתחייבויות כמפורט להלן ,עלולה שלא להיות מאושרת .המשרד שומר לעצמו את
הזכות לפנות למגישי הבקשות בבקשה להשלמת מסמכים וכל חומר רלוונטי נוסף
להוכחת עמידתם בתנאי הסף ובהוראות נוהל זה.


טופס בקשה בנוסח המצורף בהמשך הנוהל.



העתק חוזה שכירות חתום על שם המבקש.



תצלום תעודת הזהות עם מען הרשות המקומית ותאריך הלידה( .כולל ספח
בן/בת זוג או תעודת נישואין ומספר הילדים הרשומים ו/או כל תעודה אחרת
המוכיחה את קיומו של משק בית משותף).



אישור רשם האוכלוסין 'תמצית רישום' (לצורך הוכחת מען מגורים קודם).
כתובת/קישור לתמצית הרישום באינטרנט:
http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SCertificateGuides/SCertificates/Sum
/mary



הצהרה חתומה בנוסח המצורף בהמשך הנוהל בה יוצהר כי( :נספח א')
-

מגיש הבקשה אינו בעליה של דירה ואין דירה הרשומה על שמו ו/או על
בן/בת זוגו.

-

מגיש הבקשה ובני משפחתו יתגוררו בדירה השכורה (רק ביישובים שלהלן).

ט .ההשתתפות בשכר דירה בפועל
( )1משפחות; משפחה חדשה הינה משפחה שעברה להתגורר (ועדיין מתגוררת),
בתחומי הרשויות שלהלן ,לא לפני ה( .1.1.2014-לצורך העניין משפחה חדשה היא
גם משפחה שלא התגוררה בתחומי הרשויות הנ"ל במשך שנה לפחות ,לפני יום
 1.1.2014ועברה להתגורר לאחר תאריך זה);

בית אמות משפט ,שדרות שאול המלך  ,8תל-אביב
טלפון 03-6060700 :פקס03-6958414 :

המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הרשות לפיתוח הנגב
( )2היישובים;
.i

לפחות  75%מההקצאות לנוהל זה ,מיועדות עבור יישובי הקו הקדמי.5

.ii

עד  25%מההקצאות לנוהל זה ,מיועדות עבור יתר יישובי העוטף.

.iii

למשרד תהא הזכות לנייד מכסות בכפוף לביקוש/היצע ובכל מקרה לא לפני
תום שלושה חודשים מיום פרסום נוהל זה.

( )3המועצות;
.i

המכסות עבור נוהל זה ,מחולקות לפי אחוז היישובים בקו הקדמי
במועצות.6

.ii

למשרד תהא הזכות לנייד מכסות בתוך המועצות( ,קרי קו קדמי/יישובי
העוטף) ו/או בין המועצות ,בכפוף לביקוש/היצע ובכל מקרה לא לפני תום
שלושה חודשים מיום פרסום נוהל זה.

( )4בכל מקרה התשלום לחישוב לא יינתן רטרואקטיבית אלא רק החל מפרסום נוהל
זה.
( )5ההשתתפות בשכר דירה תוענק לכל זכאי פעמיים בשנה ,רטרואקטיבית ,באמצעות
העברה בנקאית ,על ידי הרשות לפיתוח הנגב במשרדה בבית הנשיאים ב"ש .הרשות
לפיתוח הנגב רשאית לשנות את תדירות העברת תשלומי שכר הדירה בפועל ואף
להעביר את התשלומים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים לתמיכה .במידה
ויהיה שינוי שכזה ,הרשות לפיתוח הנגב תעדכן את המשפחות הזכאיות.
( )6צבירת ותק המגורים לצורך קבלת המענק תחל מתאריך פרסום נוהל זה.
( )7גובה ההשתתפות החודשי ,ותקופת ההשתתפות ייקבעו על ידי המשרד לפיתוח הנגב
והגליל .
( )8בין הרשות לפיתוח הנגב לבין הזכאי ייחתם הסכם בו ייקבעו כל תנאי ההשתתפות
בשכר דירה ,לרבות תנאים לביטול ההשתתפות בכל מקרה בו הזכאי לא עומד
בהתחייבויותיו .במידה ויסתבר כי השוכר לא עמד באחד מתנאי הסף ,השוכר יחויב
להחזיר את מלוא ההשתתפות שהועמדה לרשותו על פי הנוהל ,בתוספת הפרשי
ריבית והצמדה .במידה ויסתבר לרשות לפיתוח הנגב כי הצהרת הזכאי הייתה
הצהרה כוזבת ,הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כנגד הזכאי את כל
ההליכים העומדים לרשותה על פי כל דין.
( )9משפחה שבמהלך השנה עזבה את מקום המגורים ו/או אינה עומדת עוד בתנאי הסף
תהיה זכאית לקבל תשלום רק בעבור החודשים בהם כן עמדה בתנאי הסף.
 5על פי לשון החלטת הממשלה; 'לעודד מגורים של משפחות ליישובים במועצות האזוריות בעוטף בדגש על יישובי
הקו הקדמי'.
 6לכל מועצה הוגדרה מכסת זכאויות ,כמפורט בנספח ג' שלהלן.

בית אמות משפט ,שדרות שאול המלך  ,8תל-אביב
טלפון 03-6060700 :פקס03-6958414 :

המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הרשות לפיתוח הנגב
י .דרישות נוספות ופיקוח
( )1המשרד או הרשות או שניהם ,רשאים לפנות במהלך בדיקת הזכאות למגיש הבקשה,
כדי לקבל הבהרות לבקשה או להסיר אי-בהירויות ,העלולות להתעורר בעת בדיקת
ההצעה.
( )2המשרד או הרשות או שניהם ,רשאים לבקש פרטים נוספים תוך כדי תהליך בחינת
הבקשות ,או כל מסמך ,או מידע ,הדרושים לדעתם לשם בדיקת הבקשות.
( )3המשרד או הרשות או שניהם שומרים לעצמם את הזכות ,עצמאית או באמצעות
גורם מפקח מטעמם ,לבחון את אמיתות הבקשות במועד הגשתן וגם לאחר אישור
הזכאות .זכאי שיסתבר כי לא עמד בתנאי הזכאות ,כפי שהצהיר ,יידרש להשיב את
התשלומים ששולמו לו בתוספת ריבית והצמדה על פי חוק .בכל מקרה של הצהרת
שווא ,המשרד ו/או הרשות שומרים לעצמם את הזכות לדווח על כך לרשויות החוק
ולנקוט בהליכים הנדרשים.
יא .נציג המשרד והרשות
נציג המשרד האחראי לנוהל זה הינו מר רן בנימין .נציג הרשות לפיתוח הנגב הממונה על
נוהל זה הינו מר תומר רכטמן .פניות ושאלות יעשו לנציג הרשות בכתב בלבד באמצעות
המייל megurim@negev.co.il
המענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר הרשות לפיתוח הנגב בכתובת -
/http://www.negev.co.il
המשרד והרשות רשאים ,בכל עת ,בהודעה שתפורסם ,לשנות מועדים ,הוראות
ותנאים אחרים הנוגעים לנוהל זה על פי שיקול דעתם.

()1

יב .הגשת ההצעות
את טופס הבקשה והנספחים ,ניתן להוריד מאתר המשרד לפיתוח הנגב והגליל

()1

http://negev-galil.gov.il

או

מאתר

הרשות

לפיתוח

הנגב

http://www.negev.co.il


את הבקשה יש להגיש במעטפה סגורה עליה יירשם:
"נוהל השתתפות בתשלומי שכר דירה למשפחות חדשות בשדרות וביישובי
עוטף עזה" ההצעות יוגשו במשרדי הרשות לפיתוח הנגב ,שדרות יצחק רגר ,22
בית הנשיאים קומה  ,3באר שבע.



על המגישים לציין על גבי המעטפה את מועד ושעת ההגשה ולהחתים את נציג
הרשות על גבי המעטפה בטרם יכניסו את הבקשה לתיבת המכרזים.

בית אמות משפט ,שדרות שאול המלך  ,8תל-אביב
טלפון 03-6060700 :פקס03-6958414 :

המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הרשות לפיתוח הנגב
()2

הגשת הצעות תתאפשר עד לניצול מלוא התקציב שהועמד לרשות לפיתוח הנגב
לצורך ההשתתפות בשכר הדירה.

פירוט המסמכים שיש לצרף
רשימת המסמכים מובאת לנוחות המבקשים בלבד .רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור
בגוף הנוהל.
המסמך

מס"ד

צורף  /לא
צורף -יש
לסמן v

.1

טופס בקשה

.2

נספח א' – הצהרה

.3

תצלום תעודת הזהות עם מען הרשות המקומית ותאריך הלידה
של שני בני הזוג (כולל הספח)

.4

העתק חוזה שכירות חתום

.5

העתק תעודת נישואין (ו/או כל מסמך רשמי המעיד על קיום
זוגיות)

.6

.7

אישור רשם האוכלוסין המפרט את מקומות מגוריו של מגיש
הבקשה עד ליום הגשת הבקשה -תמצית רישום אוכלוסין
מורחבת הכוללת הדפסת מענים קודמים המעידה כי עומד
בתנאי הסף של תקופות המגורים הנדרשות לזכאות
טופס פרטי בנק -אישור ניהול חשבון

יש להגיש את המסמכים שפורטו כמקשה אחת ,בקשה עם מסמכים חסרים לא תיבדק.
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המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הרשות לפיתוח הנגב

טופס בקשה
פרטי המבקש
שם פרטי ומשפחה
מספר תעודת זהות
מצב משפחתי
תאריך לידה
מספר טלפון
כתובת אימייל
כתובת הדירה שנשכרה
פרטי בנק; שם הבנק ,שם
הסניף ,מספר הסניף ומספר
החשבון
פרטי בן/בת הזוג
שם מלא
מספר תעודת זהות
תאריך לידה

בית אמות משפט ,שדרות שאול המלך  ,8תל-אביב
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המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הרשות לפיתוח הנגב
נספח א' – הצהרה
אני ,מר/גב' _______________________,

נושא/ת מספר ת.ז ________________,

לתאריך____________
ועד
_________
מתאריך
החל
דירה
שוכר
דירה בכתובת (יש לציין יישוב ומועצה) ________________________.
מצהיר בזאת כי:
.1

מגיש הבקשה עבר להתגורר ביישובי העוטף לאחר התאריך ;1.1.2014

.2

ההשתתפות בשכר דירה מבוקשת למטרת מגורים משותפים עם בני משפחתי הגרעינית
בלבד.

.3

אני או בן/בת זוגי איננו בעליה של דירה ואין דירה הרשומה על שמנו.

.4

ידוע לי כי חל איסור על השכרת משנה או השכרת חלק מהדירה לשוכרים נוספים.

.5

ידוע לי כי מגורי ומגורי משפחתי בדירה לגביה מבוקשת בקשת ההשתתפות בשכר דירה,
הינה אחד התנאים לקבלת הזכאות לפי נוהל זה וכי ההשתתפות בשכר הדירה תסתיים
במועד בו תקבע הוועדה.

.6

במידה ואעזוב את הדירה השכורה ,מוטלת עלי החובה לעדכן את הרשות לפיתוח הנגב.

.7

אני ובן/בת זוגי לא מקבלים סיוע להשתתפות בשכר דירה מכל מקור ממשלתי אחר או סיוע
לדיור בהלוואה/מענק/בפיצויי פינויים או דירה בשיכון הציבורי מהמדינה או מטעמה.

.8

ידוע לי כי בכוונת הרשות לפיתוח הנגב להעסיק גוף חיצוני לאימות ובקרת הנתונים בפועל.

.9

אחת לשישה חודשים אעביר לרשות לפיתוח הנגב אישור הרשות המקומית על תשלום
ארנונה ,כתנאי להמשך כספי התמיכה.

 .10ידוע לי כי המשרד יבדוק אמיתות הנתונים מול הרשות המקומית ,וכל גורם אחר רלוונטי
לעניין .בחתימה על הצהרה זו הנני מתיר למשרד לבצע בדיקות אמיתות הנתונים שהגשתי
אל מול גופים אלו.
 .11ידוע לי כי אם אקבל כספים על בסיס נתונים לא נכונים או כוזבים ,אדרש להשיבם לרשות
לפיתוח הנגב ,זאת מבלי לגרוע מסמכות הרשות לפנות לרשויות המוסמכות לפי כל דין.
 .12בחתימה על הצהרה זו ,הנני מקבל עלי את כל התנאים והדרישות לסיוע ,כפי שנקבעו בנוהל
השתתפות בשכר דירה ,אשר פורסם על ידי הרשות לפיתוח הנגב.
_____________________
שם מגיש הבקשה

_____________________
חתימה

_____________________
תאריך

_____________________
שם בן/בת זוג מגיש הבקשה

_____________________
חתימה

_____________________
תאריך
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המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הרשות לפיתוח הנגב
נספח ב' – רשימת יישובים
יישובי צמוד גדר'-קו קדמי'; רשימת יישובים
בטווח של עד  4ק"מ 7מגדר המערכת סביב רצועת

ישוב

מס'

מועצה

ישוב

מס'

בארי

1

חולית

1

אבשלום

2

כיסופים

2

דלק

כרם שלום

3

3

ניר יצחק

4

פרי גן

4

ניר עוז

5

יביל

5

נירים

6

שדה אברהם

6

סופה

7

יתד

7

עין השלושה

8

תלמי יוסף

זיקים

9

8

יד מרדכי

10

מבטחים

9

כרמיה

11

ישע

10

נתיב העשרה

12

עמיעוז

11

סעד

13

עין הבשור

12

עלומים

14

אור הנר

15

איבים

16

ארז

17

גבים

18

כפר עזה

19

מפלסים

20

נחל עוז

21

ניר עם

22

עזה
מועצה

אשכול

חוף אשקלון

שדות נגב

שער הנגב

יישובי עוטף עזה; רשימת יישובים בטווח של  4-7ק"מ
מגדר המערכת סביב רצועת עזה

אשכול

שער הנגב

שדות נגב

חוף אשקלון

מגן

13

רעים

14

שלומית
יכיני

15
16

זמרת

17

כפר מימון

18

שובה

19

שוקדה

20

תושיה

21

תקומה

22

גברעם

23
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המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הרשות לפיתוח הנגב
נספח ג' – חלוקת ההקצאות בין המועצות
מועצה

ישובים 4 – 0

%

מס' משפחות לסיוע

שער הנגב

8

36.3%

72

חוף אשקלון

4

18.1%

36

אשכול

8

36.3%

72

שדות נגב

2

9.1%

20

סה"כ

22

100%

200
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