התכנית הממשלתית
לחיזוק מחוז הצפון
ישיבת סטאטוס עם ראשי אשכולות הצפון

7.9.2017

מרכיבי החלטת הממשלה
פיתוח כלכלי
(עסקים ,תעשיה ותיירות)

תחבורה
ותשתיות
 12מיליארד ש"ח

חיזוק הרשויות
המקומיות
 240מלש"ח

בריאות ורווחה
כ  1מיליארד ₪

 650מלש"ח

טיפוח הון אנושי
(חינוך והשכלה גבוהה)

 800מלש"ח

אופן המעקב אחר ביצוע החלטת הממשלה
 דיונים אצל מנכ"ל האוצר אחת לחודשיים עם כל נציגי
הממשלה – להצגת סטאטוס ביצוע (התקיימו כבר  3פגישות)
 בין לבין – מעקב פרטני מול משרדי הממשלה ע"י
משרד האוצר והמינהלת
 דיווח (בע"פ ובכתב) לועדת הכלכלה של הכנסת אחת
לחצי שנה

דיווח משרד הכלכלה והתעשייה

מטרת ההחלטה

עידוד השקעות הון
בצפון

יצירת מקומות
עבודה בדגש על
תעסוקה איכותית
ושכר גבוה

העלאת פריון
העבודה במחוז
הצפון

קידום חדשנות

העצמת הכלכלה
באזור והשגת רמת
חיים גבוהה
לתושביו

מסלולי הסיוע של המשרד לקידום
הצפון
➢ מענק צפון במסלול מענקים (החוק לעידוד השקעות הון) :מפעלים מייצאים בצפון (באשכול
פריפריאליות  )1-4המעוניינים לקבל סיוע בהשקעות הוניות ,זכאים למענק של עד  30%מסך
ההשקעה המאושרת.
סטטוס :התיקון בוצע
➢ תמרוץ מעסיקים – קליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (מסלול
 60 ,4.17משל"ח) :מעסיקים המקימים ,מרחיבים או מעתיקים את עסקיהם למחוז הצפון ומעוניינים
לקלוט עובדים חדשים ,זכאים לקבל סיוע בשכר העובדים.
סטטוס :ההוראה פורסמה.
➢ תמרוץ מעסיקים – קליטת עובדים בשכר גבוה (מסלול 90 ,4.18.מלש"ח) :מעסיקים המקימים,
מרחיבים או מעתיקים את עסקיהם למחוז צפון ומעוניינים לקלוט עובדים חדשים בשכר גבוה ,זכאים
לקבל סיוע בשכר העובדים.
סטטוס :ההוראה פורסמה.

מסלולי הסיוע של המשרד לקידום הצפון
➢ העלאת פריון העבודה בתעשייה המסורתית במחוז צפון (מסלול  60 ,4.44מלש"ח) :מפעלים
קטנים ובינונים ,הפועלים במחוז צפון בתעשייה המסורתית ,ומעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת
הפריון שלהם.
סטטוס :ההוראה פורסמה.
➢ תכניות סיוע לעידוד הייצוא ( 4תוכניות 28 ,מלש"ח) :יצואנים ממחוז הצפון אשר מעוניינים לחזק
את יכולותיהם השיווקיות בשוק הבין-לאומי או להתחיל לייצא ,זכאים להגיש בקשה לסיוע ולקבל
תעדוף על פני כל יתר היצואנים ברחבי הארץ.
סטטוס :ההוראה פורסמה .תקציב  2017נוצל במלואו.
➢ קידום איזורי תעשייה בצפון (מסלול  :)6.8רשויות מקומיות בצפון המעוניינות להשתלב במינהלת
אזור/י תעשייה קיימת ,זכאיות לקבל השתתפות בשכר כוח אדם וכלים לניהול וקידום מינהלת אז"ת.
סטטוס :ההוראה פורסמה.

מסלולי הסיוע של המשרד לקידום הצפון
➢ שירותי ייעוץ ,ליווי ופיתוח עסקי לעסקים קטנים ובינונים ( 44מלש"ח) :יזמים המבקשים להקים
או להרחיב עסקים קטנים ובינונים זכאים לייעוץ וליווי עסקי ,מימון והלוואות ,קורסים והדרכות במערך
המעוף.
סטטוס :ניתן לפנות לכל אחד מסניפי המעוף לקבלת השירות.
➢ קידום מסחר מקוון בעסקים קטנים ובינוניים ( 8מלש"ח) :עסקים קטנים ובינונים המעוניינים
להגביר את השיווק דרך האינטרנט ,מדיה חברתית ומסחר מקוון ,זכאים להדרכות מסובסדות
ומענקים להקמת מערך שיווק דיגיטלי הכולל חנות וירטואלית ,סליקה מקוונת ושילוח.
סטטוס :פעיל – ניתן להגיש בקשות.
➢ העלאת פריון העבודה של עסקים קטנים ובינוניים בענפי המסחר והשירותים במחוז צפון
( 30מלש"ח)
סטטוס :טרם פורסם.

מסלולי הסיוע של המשרד לקידום
הצפון
➢ תכנית חדשנות בתעשייה המסורתית (חוק המו"פ והחדשנות 60 ,מלש"ח) :מפעלי תעשייה
מסורתית המעוניינים לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית ,כדוגמת פיתוח מוצרים חדשניים,
שיפור מוצרים קיימים ,פיתוח ושיפור תהליכי ייצור במטרה לייצר בידול טכנולוגי ויתרונות תחרותיים
בשוק המקומי והעולמי.
סטטוס :ניתן להגיש בקשות.
➢ מסלול חממה ביוטכנולוגית בצפון ( 27מלש"ח) :מסלול חממה ביוטכנולוגית נועד לתמוך ביזמים,
בעלי רעיון טכנולוגי חדשני ,בתחום מדעי החיים ,בשלב התחלתי של מחקר ופיתוח ,המעוניינים להקים
חברת הזנק וזקוקים לתמיכת החממה כדי להפחית את הסיכונים במיזם ולהגיע לניסויים קליניים ואבן
דרך מימונית משמעותית.
סטטוס :בתהליכי אישור של מועצת רשות החדשנות.

פעילויות
בתהליך:
 הקמה של מרכז לייצור מתקדם ולחדשנות תעשייתית – (תקציב  20מלש"ח)
 הקמת מכון לחקר המזון  -שמטרתו חיזוק שירותי המו"פ העומדים לרשות תעשיית המזון
עבור פיתוח תעשייה מתקדמת בתחום המזון והתזונה באיכות ובנגישות גבוהה ,ובדגש על
מתן שירות למפעלים קטנים ובינוניים וליזמים בתחום( .תקציב  15מלש"ח)

 הקמת קהילות ידע מקצועיות בתחום מדעי החיים והמזון ,בדגש על מחוז הצפון -
שמטרתן קידום הסקטורים התעשייתיים בצורה גמישה ודינמית בהתאם לצורכי התעשייה
במטרה לייצר אקו סיסטם ענפי ואזורי( .תקציב  5מלש"ח)
 גיבוש תכנית רב-שנתית לפיתוח ולמיצוי הפוטנציאל של אזורי תעשייה בצפון –
התכנית תגובש על-ידי צוות עבודה בין-משרדי בדגש על פיתוח ומיצוי הפוטנציאל של אזורי
תעשייה מרחביים במחוז הצפון.

פרטי התקשרות
טלפון אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות02-6662335 :
http://economy.gov.il/northtimeכתובת דף הבית של כלי הסיוע לצפון:
economy.gov.il/hmכתובת דף הבית של הוראות המנכ"ל:
www.economy.gov.ilכתובת דף הבית של אתר משרד הכלכלה והתעשייה:

דיווח משרד התיירות

דיווח משרד הבריאות

רפואה בקהילה ומניעה
שינוי נוסחת הקפיטציה כך שתיתן עדיפות לפריפריה
• עדיין אין הסכמה על נוסחת עדכון (במו"מ עם האוצר).
רופאי משפחה
• פורסם מבחן תמיכה לפתיחת מחלקות התמחות ברפואת משפחה
בקהילה בפריפריה
שירותי בריאות התלמיד
• מ 03.09.2017שב"ת יינתן ע"י מ .הבריאות בצפון עם תוספת תקינה
של כ  100משרות בהתאם  .מפברואר  2017הוחל מיזם "סל
שירותים בטיפת חלב" לקראת העליה לכיתה א'.
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רפואה מונעת והגנה מפני סיכונים סביבתיים וקידום בריאות
(בהמשך לדו"ח ועדת גרוטו )

התקבלו:
 4.5משרות מהנדסי מזון
 0.75משרת רוקח  0.5 +משרה למניעת התעמרות
בקשישים ולפיקוח על מוסדות גריאטריים.
 1משרה ע .יועמ"ש
 0.5למקדם בריאות בשרות בריאות תלמיד
קידום בריאות :מהתקציב אשר יתוקצב לראשונה בשנת
 :2017פיתוח תשתיות ,קידום בריאות (לדוגמא :התקבל
מימון של  ₪500,000להורדת שיעור המעשנים
באוכלוסייה הערבית) ,צמצום פערים בתשתיות טיפות חלב,
מניעת אלימות במשפחה ,שדרוג שירותי רפואת החירום
בצפון ,שדרוג שירותי בריאות האישה
17

מערכת האשפוז הכללי  -תשתיות
תכנית המיטות הכלליות
• הופצה תוכנית המיטות לשנים  2017-2021למערכת האשפוז .בשנת  2019תבחן התוכנית
מחדש בהתאם לצרכים ופתיחת המיטות בפועל 176 .מיטות בתחומים נדרשים בבתיה"ח :
נוירולוגיה ,גריאטריה ,כירורגיה ,אורטופדיה ,ילדים  ,א.א.ג  ,שיקום  ,טיפול פליאטיבי ,
אונקולוגיה ועוד .בין השנים  2021-22מתוכננת הקצאה נוספת של  81מיטות התוכנית
משפרת את יחס מיטות לנפש בפריפריה ביחס למרכז ומצמצמת את הפער.

Pet CT
• יתחיל פעילות בדצמבר  2017בביה"ח זיו .נבחנת הקצאת מכשיר נוסף לצפון.

מבנה רדיו תרפיה – זיו
• הושלם במאי

מיגון מבנה דיאליזה – פוריה
• החל תכנון .ביצוע יושלם ב12/2018-
18

מערכת האשפוז הכללי – כ"א וזמינות
רופאים
• פורסמו המענקים ב 24.4.17 -בסכום כולל של  35מלש"ח.
• המענקים מיועדים ל :מומחים עפ"י צורך מקומי בבתי חולים פריפריים ,התמקצעות
למומחים צעירים בפסיכיאטריה.
• מ.הבריאות יקצה מבסיס תקציבו בשנים  2017-20כ  340מלש"ח כתוספת שכר
לרופאים לבתיה"ח ממשלתיים במחוז הצפון מתוקף הסכמי שכר לעניין תגמול כ"א
בפריפריה.

תכנית קיצור תורים בצפון –יישום תכנית
מערכתית

19

• הושלם מתווה מול האוצר.
• משרדי הבריאות והאוצר יקצו בין השנים  520 2017-2020מלש"ח לטובת קיצור
התורים והגדלת היקף הניתוחים במערכת הציבורית במחוז הצפון  ,תוך מתן פקטור
מקדם לפריפריה (בשנת  2017מתוכננת תוספת לתקציב הקופות ,של לכל הפחות 38
מלש"ח לטובת רכש ניתוחים במימון ציבורי באזור הצפון בלבד .כמו כן צפויה תמיכה
בסך של עד  10מלש"ח בבתי החולים הפועלים באזור הצפון).
• הצטיידות של חדרי ניתוח – לקידום התוצאה.

ייעוד משאבים
משרד הבריאות יקצה מבסיס תקציבו בשנים : 2017-20
•  240מלש"ח מהתכנית הלאומית לשיפור איכות הרפואה הציבורית
במחוז צפון ,תכנית המרכזים לרפואה דחופה(מלר"ד) ,תכנית
למניעת זיהומים בבתי חולים ציבוריים ותכנית לשיפור ותמרוץ
הפגיות .המימון יינתן בכפוף לעמידה בתבחינים מקצועיים אותם
יקבע המשרד.
•  68מלש"ח לטובת טיפול לאנשים עם הנמכה קוגניטיבית או הפרעה
נפשית במסגרת קהילה אקולוגית בבריאות הנפש.
•  60מלש"ח כחלק מהתכנית הלאומית לקיצור תורים במרכזי דימות
תהודה מגנטית (  )MRIבבתי החולים וקופות החולים במחוז צפון.
**הסכומים האמורים הינם אומדנים בלבד ומושפעים משינויי מדיניות ואומדני ביצוע בפועל ,ומשקפים את
20
בשנים ובהנחה שהתקציב האמור יוקצה גם 2017-2018עמדת משרד הבריאות בהתאם לספר התקציב לשנים
הבאות ,והוא כפוף לעמידה בתבחינים שוויוניים

ביה"ח השיקומי בפורייה
• פיתוח מרכז שיקום כללי בפורייה אשר הוגדר בדו"ח הוועדה
להרחבת שירותי הרפואה בצפון ,מספטמבר  2016כפרויקט
ברמת התיעדוף הגבוהה ביותר לביצוע בטווח הזמן הבינוני,
ועלותו נאמדת על ידי משרד הבריאות  -בכ  200מלש"ח שלב
א' .לצורך השתתפות במימון הפרויקט ,המרכז הרפואי ,יישא
בעלות של  40מלש"ח על פני  5שנים ממקורות עצמיים או
מתרומות שיגויסו על ידי בית החולים.
•  11מלש"ח לשנה לתכנון צריכים להיות מועברים מהאוצר
למשך  5שנים ( 55מש"ח) 2017 .עדיין לא התקבלו.
• נבחר פרוייקטור להנעת התהליך ע"פ לו"ז.
21

תוכנית המיטות בברה"ן
• לאחר דיון שנערך ב 6.9בנושא –בעוד שבועיים יערך דיון נוסף
לאחר בחינה נוספת של התכנית.

מבנה אשפוז מוגן מזור עכו
• בביצוע! תאריך סיום משוער – יוני 2018

מחסור בשירותי שיקום
• הקמת כפר שיקום למשתקמים עם הנמכה קוגניטיבית .קהילה
אקולוגית משקמת.
פורסם מכרז בצפון  -עדיין לא נסגר!
• מכרז שיאפשר הקמת מסגרות נוספות נידון בבג"צ
22

תכנית המיטות הגריאטריות
• יינתן תעדוף לצפון ולדרום בפיתוח המיטות הגריאטריות.
משרד הבריאות מעוניין לפתוח את המכרז לכלל
הספקים ולא לקופות בלבד( .סיעודי מורכב ושיקום
גריאטרי)
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דיווח משרד החינוך

א .כללי :








מיועד לכל הרשויות (למ"ס  )1-10סה"כ  93רשויות
מספר התלמידים הלומדים בכיתות ד'-ה' 51,000 -
פוטנציאל השתתפות בכל הרשויות )60%( -30,000
היערכות לפתיחת החוגים -עד 01-09-2017
תחילת ביצוע חוגים15-10-2017 -
ב –  46רשויות קיים מתנ"ס
ב –  47רשויות אין מתנ"ס:
ב 34-רשויות יופעלו חוגים על ידי מתנ"ס שכן
ב 13-רשויות יופעלו חוגים מול הרשות

1

ב .סטטוס
נושא

תאריך
ביצוע

סטטוס
ביצוע

מטה

הקמת ועדה פדגוגית יחד עם החברה למתנ"סים

פברואר
2017

בוצע

מטה

אישור תקציבי אוצר

 19-2-2017בוצע

מטה

אישור חשבות

פברואר
2017

בוצע

מטה

אישור לשכה משפטית

פברואר
2017

בוצע

מטה

אישור ביצוע חברה למתנ"סים זרוע ביצוע לרשויות
ב  -למ"ס 1-5

-

בוצע

2

נושא

תאריך ביצוע

סטטוס ביצוע

מחוז
הצפון

מפגש התנעה חברה למתנ"סים ,מטה ומחוז

פברואר 2017

בוצע

מטה

אישור חשב כללי יישובים ב -למ"ס  21( 6-9רשויות)
(קול קורא /הרחבת זרוע ביצוע) וספק יחיד

עד
15-08-2017

נמצא בוועדת
פטור במשרד
האוצר

מטה

אישור ועדת רכישות וחתימת חוזה עם החברה
למתנ"סים עבור רשויות ב -למ"ס 1-5

18-04-2017

בוצע

מחוז

הקמת מינהלת תכנית:
מנהלת מחוז ומנהל חברה ונוער
מנהל אגף שח"ר
נציג מינהל פיתוח

20-12-2017

בוצע

מחוז
הצפון

הקמת שולחנות עגולים :פיקוח ,רשות ועדי הורים
ומנהלים לחשיפת התכנית

30-04-2017

בוצע

3

נושא
החברה
למתנ"סים

התקשרות חוזית :
 47מתנ"סים ב 47-רשויות ,חוזה נמצא בחתימה מול
החברה למתנ"סים.
 33רשויות ,חוזה נמצא בחתימה מול מתנ"ס שכן
 13רשויות ללא מתנ"ס שכן ,חוזה נמצא בחתימה מול
החברה למתנ"סים/גוף מפעיל.

תאריך ביצוע סטטוס
ביצוע
עד
15-08-2017

בתהליך
ביצוע

מחוז הצפון הפצת מסמך למנהלי בתי ספר בנוגע לתכנית:
חוג לכל ילד

31-01-2017

בוצע

מחוז הצפון מינוי אנשי קשר בכל בית ספר יסודי במחוז
 399בתי ספר יסודיים בחינוך הרגיל
 61בתי ספר לחינוך מיוחד רשמי ומוכש"ר
 460בתי ספר

עד
15-08-2017

 70%מבתי
הספר

4

החברה
למתנ"סים

נושא

תאריך ביצוע

סטטוס ביצוע

מינוי מנהל תכנית מחוזי

15-03-2017

בוצע

עד אפריל 2017

בוצע

פרסום סקר צרכים לחוגים לתלמידי ג'-ד'
החברה
למתנ"סים העולים (תשע"ז) לכיתות ד'-ה'

סה"כ בחרו חוגים
21,799

בוצע

מחוז
הצפון
והחברה
למתנ"סים

היערכות בתי ספר מיפוי ,צרכים והרשמה

אפריל 2017

החברה
למתנ"סים

גיוס מדריכים לחוגים

עד  15-08-2017ב 68-רשויות גוייסו
מדריכים
ב 25-רשויות
בתהליך הגיוס נמוך

5

נושא

תאריך ביצוע

סטטוס ביצוע

מחוז הצפון

הפצת מכתב להורים בחתימת השר והמנכ"ל
וחלוקת הוואוצ'רים

01-09-2017

יופץ
בתחילת שנת
לימודים
1/9/2017

מטה
מחוז הצפון
החברה
למתנ"סים

תכנון מערך ובקרה – חוג לכל ילד
תאום דיון בהשתתפות :גור רוזנבלט  +כפיר
מעוז +מאיר בינג (משנה למנכ"ל)  +דני רוזנר +
רונן קובלסקי (סמנכ"ל חברה למתנ"סים)

התקיימה ישיבה מסמך בכתיבה
בתאריך
21-06-2017
מסמך ממינהל
בקרה כולל
פרוט תקציבי
יתקבל עד
15-08-2017

6

ראמ"ה
החברה
למתנ"סים
מחוז הצפון

נושא

תאריך ביצוע

הערכה לתכנית חוג לכל ילד על ידי
ראמ"ה

הוגשה
ישיבה התקיימה
טיוטה
ב21/06/2017-
ראשונה,
הוגש מסמך בתאריך
 06-07-2017מסמך בתיקון נשלחה
לתיקון
יוגש עד15-08-2017-

מחוז הצפון קמפיין רישום ופרסום חוגים.
תיאום פגישה בהשתתפות:
דובר המשרד (מטה) – חגית כהן ,דובר
המשרד
דובר החברה למתנ"סים
אברהם בן שושן  +כפיר מעוז

בין  01-08-2017ל-
 16-08-2017הכנת
הקמפיין על ידי דוברות
משרד החינוך (חגית)
ישיבה מסכמת בירושלים
בדוברות המשרד
16-08-2017

סטטוס
ביצוע

בתהליך עבודה

6

נושא

תאריך ביצוע סטטוס ביצוע

חברה למתנ"סים
מנהל חברה ונוער

תוגש למחוז תכנית לפעילות חברתית
שתשולב במערך החוגים.

עד
15-08-2017

באחריות גליה
כובש ,כפיר ואב"ש

חברה למתנ"סים
מחוז הצפון

מוקד טלפוני – שירות לקוחות בזמן
ההרשמה ובמהלך השנה.

יפעל ב-
01-09-2017

החברה למתנ"סים
יצאה למכרז

חברה למתנ"סים

הקמת מערכת אינטרנטית לרישום
לחוגים.

יוקם עד
תאריך
20-08-2017

בתהליך ביצוע

שר החינוך
מנכ"ל המשרד
החברה למתנ"סים
מחוז הצפון

אירוע השקה לפתיחת התכנית
במעמד שר החינוך ומנכ"ל המשרד.
הטקס יופק על ידי משרד החינוך –
דוברות המחוז ,המחוז והחברה
למתנ"סים

14-11-2017
בכרמיאל

דוברות – חגית כהן
מחוז הצפון
החברה למתנ"סים

7

נתונים  34 :רשויות פוטנציאל
 33בתכנית
 1כפר יאסיף – אין רכז נוער ולא תיכנס

א .סטטוס
תאריך ביצוע

סטטוס
ביצוע

נושא

אמצע ינואר
2017

בוצע – "קול
קורא" מוכן

מחוז

הפצת "קול קורא" לרשויות

אמצע פברואר
2017

בוצע

מחוז

עידוד רשויות להגשת "קול קורא"

אמצע ינואר
2017

בוצע
100%
הגישו

מטה

הקמת בקשות ב"מרכבה"

אמצע פברואר

בוצע

מטה ומחוז הכנת "קול קורא" לרשויות באשכולות למ"ס ( 4-6לפי מדד
 )2008באישור לשכה משפטית

8

נושא

תאריך ביצוע סטטוס
ביצוע

מטה

ועדת הקצבות לאחר הגשת "קול קורא"

סוף פברואר
2017

בוצע

מחוז

"שולחנות עגולים" רשותיים ,בשיתוף הפיקוח ,להגשת תוכניות
לאישור המחוז ,לאחר הפצת ה"קול קורא"

פברואר 2017

בוצע

מחוז

אישור תוכניות על ידי המחוז

מרץ 2017

בוצע

מחוז

הוצאת הרשאות תקציביות כולל מקדמות לכל הרשויות

01-06-2017

בוצע

מחוז

רשויות יבצעו התקשרות עם גורמים מפעילים בהתאם לתוכניות
שאושרו

31-08-2017

בתהליך
ביצוע

מחוז

בקרה על ביצוע התוכניות שנת התקציב 2017
 – 31-8-2017בקרה מס' 1
 – 29-11-2017בקרה מס' 2

31-08-2017
29-11-2017

בתהליך
ביצוע

9

א .סטטוס
נושא

תאריך
ביצוע

סטטוס
ביצוע

מחוז

הודעה לרשויות

24-01-2017

בוצע

מחוז מטה

סיור למיפוי צרכים בכל הרשויות בהן יש מח"טים

27-12-2016
12-01-2017

בוצע

מטה

עידוד הרשויות להגשת כתבי כמויות

עד  15מאי
2017

בוצע

מטה

מח"ט חדש בטמרה
 8מח"טים זמינים לתקצוב  ,קיץ תשע"ז

קיץ תשע"ז

מטה

 8מח"טים בתהליך עבודה  ,קיץ תשע"ח

קיץ תשע"ח

בוצע -יצאו
הרשאות ל8-
מח"טים

בתהליך
ביצוע

10

דיווח המועצה להשכלה גבוהה
– הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)

פרק  : 3חינוך והשכלה גבוהה
▪ הגדלת מספר הסטודנטים במקצועות נדרשים ב40%-
יישום סעיף זה נמצא בתהליך ,עקב צורך בחיזוק תשתיות

פיזיות במכללות להנדסה (אורט בראודה וכנרת)
▪ הגדלת תקציב המכללות בסך של כ 17.6-מלש"ח
ות"ת הקצתה למוסדות תוספת תקציבית זו דרך הגדלת מכסות
הסטודנטים ,עדכון תעריפים וכן שינויים ברכיבי מודל התקצוב

37

פרק  : 3חינוך והשכלה גבוהה
▪ הגדלת מכסות הסטודנטים בשנים תשע"ז-תשע"ח
ות"ת אישרה למוסדות את הגדלת המכסות כמפורט :
מוסד

בראודה

-

-

עמק יזרעאל

59

64

תל חי

116

92

גליל מערבי

46

64

צפת

52

64

כנרת

-

-

סך מכסות
38

הקצאת מכסות
בתשע"ז

הקצאת מכסות
נוספות בתשע"ח

273

284

דיווח משרד הפנים

תקציב משרד הפנים בהחלטת הממשלה:
 תגבור פיתוח פרוייקטים כלכליים –  84מליון  ₪לשנה.
 פיתוח ארגוני –  38מליון  ₪לשנתיים –  19מליון  ₪לשנה.
 הקמת אשכולות חדשים –  16מליון  ₪לשנתיים –  8מליון לשנה.

 סה"כ  111מליון  ₪לשנה.

שם הרשות

הקצאה לשנה

שם הרשות

הקצאה לשנה

בית שאן

2,393

כרמיאל

5,917

גולן

1,906

מבואות חרמון

1,000

הגלבוע

3,844

מגדל

1,000

הגליל העליון

1,979

מגדל העמק

3,142

הגליל התחתון

1,162

מגידו

1,101

טבריה

5,801

מטה אשר

2,876

יבנאל

1,000

מטולה

1,000

יסוד המעלה

1,000

מעלה יוסף

1,360

יוקנעם עילית

2,022

מעלות תרשיחא

2,750

כפר ורדים

1,000

מרום הגליל

1,937

כפר תבור

1,000

משגב

2,926

שם הרשות

הקצאה
לשנה

נהריה

6,523

נצרת עילית

5,794

עכו

6,390

עמק הירדן

1,786

עמק המעיינות

1,702

עמק יזרעאל

1,000

עפולה

1,000

צפת

4,860

קריית שמונה

2,830

ראש פינה

1,000

רמת ישי

1,000

שלומי

1,000

 לשנים  ,2017-2018הוקצו  83מליון  ₪לתגבור פיתוח לרשויות בצפון שלא קיבלו מענק פיתוח במסגרת
החלטת ממשלה אחרת.
 במהלך חודש מאי  ,2017נשלחו הקצאות לכל הרשויות בצפון הזכאיות לתגבור פיתוח.

 התקציב מיועד לפיתוח פרויקטים כלכליים אשר מוגדרים כפרויקטים שיקטינו
את ההוצאות של הרשות בעתיד או לחילופין הגדלת הכנסות הרשות.

 מחוז הצפון ערך יום עיון לכל הרשויות בתאריך  ,18/6/17ביום זה הוסבר
לרשויות כיצד להגיש לאישור את תקציבי הפיתוח.
 הרשויות נדרשות להציג את הפרויקט הכלכלי בפני וועדה כלכלית במחוז
שתבחן את כדאיות ביצוע הפרויקט.
 עד כה הגישו  28רשויות ,פרויקטים לאישור המחוז.
 בשלב זה אושרו  29פרויקטים להזנה למערכת המרכבה.
 בתאריך  22/8/17נפתח קול קורא והרשויות מזינות לקול קורא את הבקשות.
 הצפי לסיום אישור הבקשות במרכבה והפקת התחייבות כספית –

.30/10/2017

 על פי החלטת ממשלה הוקצה למשרד הפנים תקציב בסך  38מליון ( ₪על פני שנתיים) לטובת תהליך
פיתוח ארגוני.
 התקציב הוקצה לרשויות הבאות (באלש"ח):
שם הרשות

הקצאה
לשנתיים

שם הרשות

הקצאה
לשנתיים

בית שאן

1,750

נהריה

3,000

ג'דיידה מכר

1,750

נצרת עילית

3,000

מוא"ז הגלבוע

2,500

עכו

3,000

טבריה

2,500

עפולה

2,500

כרמיאל

3,000

צפת

2,500

מגדל העמק

2,500

קריית שמונה

2,500

מטה אשר

2,500

שפרעם

2,500

מעלות תרשיחא

2,500

 לחלק מהרשויות כבר נבחרו צוותים מקצועיים וחלק
מהרשויות נמצאות בתהליך ראשוני של מכרז לבחירת
צוות יועץ.

 תקציב להקמת אשכולות חדשים עומד על  8מליון  ₪בכל אחד מהשנים  2017ו.2018-
 המטרה היא לאשכל את כלל הרשויות במחוז הצפון ,כלומר ל 3-האשכולות הקיימים
כיום ,יתווספו שני אשכולות חדשים.
 האשכולות הקיימים כיום:
✓ אשכול גליל מערבי

✓ אשכול בית הכרם
✓ אשכול גליל מזרחי
 האשכולות החדשים:

✓ אשכול העמקים
✓ אשכול עמק יזרעאל  -נצרת

דיווח המשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל

סמל
המשרד
המציג

פירוט

תקציב

מנהלת יישום-
המנהל הכללי של המשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל יהיה האחראי על ביצוע מעקב
ובקרה.

בביצוע
 2מלש"ח
בכל אחת השנים  .2017-2018פירוט ע"י ראש המנהלת

קידום בינוי ופיתוח -
במכללות חינוך במחוז הצפון ברשויות
בפריפריאליות .4-1

ישיבת התנעת התהליך
במכללת אוהלו

 18מלש"ח
בפריסה שווה בין השנים
.2017-2018

סטטוס

בביצוע
ניתנה הרשאה תקציבית למועצה
המקומית קצרין ומכללת אוהלו על 18
מיליון  .₪ניתן אישור להתחיל בעבודות
התכנון בלבד .המעבר מתכנון לביצוע
מותנה בחתימה על הסכם בין אוהלו
לתל חי .הנושא מתואם עם הות"ת ועם
משרד החינוך.

סמל
המשרד
המציג

פירוט

תקציב

סטטוס

סיוע בקידום הקמת מרכז טיפול ותעסוקה
לאנשים עם מוגבלות במחוז הצפון באחת
מהרשויות בפריפריאליות .4-1

 16מלש"ח
בין השנים .2017-2018

בביצוע –
פורסם "קול קורא" אשר הסתיים.
התקבלו  3הצעות.
נמצא בימים אלו בבדיקה וניקוד.

*התקציב הכולל להקמת 2
מרכזים יהיה עד  32מלש"ח.

 20מלש"ח
עידוד וחיזוק ההתיישבות בגליל באמצעות
הפעלת תכניות ופרויקטים ברשויות בעלות מאזן בשנים .2017-2018
הגירה שלילי.

בביצוע-
נחתם פרוטוקול משרדי להקצאת 20
מיליון  ₪ל 12-רשויות מקומיות
בעלות הגירה שלילית.
המכתבים הכוללים את גודל ההרשאה
נשלחו לרשויות.
עליהן להגיש תכנית עבודה – להפעלה.

דיווח משרד האוצר –
פעילות הצוותים ארוכי הטווח

