מרץ 2019
מוניטור תכנית הצפון -דו"ח ביניים ליישום:
החלטת ממשלה  :2262פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה

רקע:
תכנית הצפון הינה תוצר של מאבק אזרחי שהובל על ידי ארגוני ותושבי הצפון לאורך מספר שנים במטרה למקד מאמץ בסגירת הפערים
בהקצאת המשאבים ,התשתיות והשירותים המוקצים על ידי המדינה באזורי הספר הצפוניים .מאבק זה הביא לכתיבת תכנית הצפון
שהובאה לאישור הממשלה ב  8.1.17כהחלטת הממשלה מס  :2262פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה.
החלטה זו ,ליכדה לתוכה מס' החלטות שונות :החלטה מס' " ,146קידום הסוגיה האסטרטגית 'פיתוח כלכלי-אזורי' כנגזרת מהערכת המצב
האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה" והחלטה מס' " :1838תכנית השקעה רב שנתית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולינים" .
התכנית כוללת עבודה בשלל תחומי חיים :כלכלה ,חינוך ,בריאות ,תחבורה ,תשתיות ועוד .דוח זה עוסק בבדיקת הביצוע הממשלתית
בתחומי העניין בהם עוסקת ועידת אצבע הגליל ה 5-על שם אלעד ארליך ז"ל ומסתמך בעיקר על הצהרות הממשלה בדבר ביצוע
משימותיה.
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מוניטור הצפון:
דוח ביניים זה נכתב במסגרת תכנית המוניטור של "המרכז לעצמת האזרח" המבצע ניטור ומעקב אחר ביצוע מדיניות ממשלתית ,ובשילוב
עם מסלול "פרקטיקה לשינוי מדיניות" בבי"ס לעבודה סוציאלית במכללת תל חי .במסגרתו עסקו סטודנטים בשנתיים האחרונות במעקב
וניטור המשימות שלקחה על עצמה הממשלה במסגרת תכנית הצפון וביצוען.

הדוח נכתב על ידי תחקירני המוניטור ממסלול "פרקטיקה לשינוי מדיניות" :רעות ברקוביץ' ,הילה מזוז ,יגאל זסלבסקי ושירי צ'דר.
ובהנחיית מנהלת המסלול רוני היינבך ומנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח מיכל שטרנברג.
מסקנות מרכזיות מעבודת המוניטור:
מתהליך המעקב והניטור אחר יישום ההחלטה ניתן להעלות ,כבר בשלב זה ,מספר מסקנות ושאלות בנוגע להמשך תהליך קידום מדיניות
הצפון:
 .1אפקטיביות התכנית :ההחלטה מציינת את תפקידו של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל כאמון על בדיקת האפקטיביות של
התכנית במטרה להחליט על תכנית המשך ,אך המשרד שענה לפנייתנו לגבי יישום ההחלטה טרם השיב לגבי סעיף זה ואין בידינו
אינפורמציה לגבי האפקטיביות או לגבי ביצוע של בדיקה כזו במטרה להחליט על צעדים להמשך.
 .2המשכיות התכנית :במהלך עבודת המוניטור שאלנו את כלל המשרדים לגבי כוונותיהם להמשך יישום המדיניות המתעדפת את הצפון
גם לאחר סיום פרק הזמן שהוקצה בהחלטת הממשלה .רק במקרים מועטים התחייבו המשרדים לשינו סדרי העדיפויות לטובת הצפון
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באופן קבוע .במרבית המקרים לא נענינו לשאלה זו ולא ניתנה התחייבות .נתון זה מעלה שאלה לגבי השפעת תכנית זמנית זו על שינוי
קבוע בסדרי העדיפויות של המדיניות הממשלתית.
 .3אחוז ביצוע :מדו"ח הביניים עולה כי אחוזי הביצוע של התכנית הינם גבוהים .יש לציין כי ההחלטה כוללת מספר גורמים התורמים
לביצוע ("מאפשרים") כדוגמת הגדרת גורם מתכלל ,תכנית הערכה ומדידה מתוקצבת ,מעורבות בין מגזרית ועוד.
 .4נתוני ביצוע מהסעיפים שנבדקו :עד למועד דו"ח הביניים נבדקו  40סעיפים מתוך החלטת הממשלה .מתוכם 21 ,סעיפים בוצעו באופן
מלא ( 15 ,)53%סעיפים מבוצעים באופן חלקי או מצויים בהליך יישום ( )37%ו 4סעיפים בלבד ( )10%נמצאו כלא מיושמים.
 .5חסם "חלחול המדיניות" :הבדיקה מעלה מספר סעיפים המבקשים להעניק תמריצים ל"גורמי שטח" ,אשר תוקצבו ויושמו ,בפועל
לא הגיעו למיצוי התקציב ,וזאת בשל היעדר פניות או מחסור במועמדים העומדים בקריטריונים .חסם זה ניכר בסעיפים הבאים:
עידוד מעבר חברות לצפון ,עידוד עסקים במתן מקומות תעסוקה ,העלאת הפריון בעסקים קטנים ,כלי סיוע לשיווק בחו"ל ושיווק
מכוון.
 .6חסם "מדיניות צבועה" :ניכר כי מספר סעיפים מההחלטה מהווים חלק מתוכניות ממשלתיות רחבות וגדולות יותר אשר ביצוען אינו
תלוי בהחלטת ממשלה זו .דבר זה עשוי לגרוע ,להבנתנו ,מהיכולת לתת בפועל עדיפות לאזור הצפון על שאר חלקי המדינה על מנת
לצמצם את הפערים הקיימים .דוגמאות למצב זה :התכנית לקיצור התורים של משרד הבריאות ,התכנית לתקצוב דיפרנציאלי של
משרד החינוך ותוכניות כלליות של הועדה לתקצוב ותכנון במועצה להשכלה גבוהה.
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סקירה של סעיפי ההחלטה שנבדקו:
סעיף

.1ג

תוכן הסעיף

ביצוע מעקב ובקרה על פרקים 6-2
בהחלטה .לצורך כך יוקצו מתקציב
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
 2מיליון ש"ח בשנה ,בכל אחת מהשנים
.2018-2017
בנוסף ,מדי  3חודשים ידווחו משרדי
הממשלה למינהלת על יישום התכנית.
המינהלת תעדכן את הממשלה במקרה
של חריגה ביישום הצעדים.

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

המשרד
לפיתוח
הפריפריה,
הנגב
והגליל

מהמשרד נמסר כי תוקצב
בהתאם לעלות בפועל וכי
המשרד מקבל דיווחים על
יישום התוכנית באופן קבוע
ועומד בקשר ישיר עם
הגורמים הנוגעים להחלטה.

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

לא נמסרה תשובה מהמשרד בוצע
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תוכן הסעיף

משרד
אחראי

סעיף

.1ד

יש לבחון את אפקטיביות התוכניות
שיתוקצבו בהחלטה .בהתאם לכך תיבחן
תכנית המשך.

המשרד
לפיתוח
הפריפריה,
הנגב
והגליל

.5
ה)1.

המשרד
לסייע בקידום הקמת מרכז טיפול
לפיתוח
ותעסוקה לאנשים עם מוגבלות במחוז
הצפון .לצורך כך על המשרד להקצות  16הפריפריה,
מיליון  ₪בשנים  2017-2018ממקורותיו הנגב
לרשות מקומית או אשכול אזורי בהתניה והגליל
של מימון תואם בהיקף של  8מיליון .₪

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

לא נמסרה תשובה מהמשרד לא נמסרה תשובה מהמשרד

מהמשרד נמסר כי המשרד
נתן הרשאות תקציביות בסך
 32מלש"ח לצורך הקמת שני
מרכזים למתן טיפול
ותעסוקה לאנשים עם
מוגבלויות באשכול גליל
מזרחי ובמעלה
יוסף.

ביצוע

לא נמסרה
תשובה
מהמשרד

לא נמסרה תשובה מהמשרד בוצע
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סעיף

 .3ב.

תוכן הסעיף

על המשרד להקצות  18מיליון ש"ח
בפריסה שווה על פני השנים 2018-2017
ממקורותיו לטובת קידום בינוי ופיתוח
במכללות חינוך במחוז הצפון ברשויות
בפריפריאליות .4-1

משרד
אחראי
המשרד
לפיתוח
הפריפריה,
הנגב
והגליל

יישום 2017-2018

ניתנה הרשאה תקציבית
למועצה המקומית קצרין
בהתאם לעלות הכתובה
בהחלטת הממשלה ,לטובת
בינוי ופיתוח מכללת אוהלו
בקצרין לטובת איחודה
העתידי עם מכללת תל חי
וכפיפותה למל"ג.

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

לא נמסרה תשובה מהמשרד בוצע

6

סעיף

 .6ב.

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

המשרד
הקצאת סך של  5מיליון ש"ח מתקציב
המשרד בשנים  2018-2017למטרת עידוד לפיתוח
הפריפריה,
וחיזוק ההתיישבות בגליל באמצעות
הנגב
הפעלת תכניות ופרויקטים ברשויות
והגליל
בעלות מאזן הגירה שלילי.

יישום 2017-2018

לאחר בדיקת נתוני הגירה
שלילית בשלוש השנים
האחרונות ,המשרד ביקש
להגדיל את תקצוב
הפרויקטים ברשויות בעלות
מאזן הגירה שלילית .על כן,
המשרד נתן הרשאות
בתקצוב של  20מיליון ₪
בשנים  2017-2018ל12 -
רשויות שאושרו על פי
הנוהל.

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

לא נמסרה תשובה מהמשרד בוצע
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סעיף

.2
ח)2.

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

פיתוח הקשר בין האקדמיה והתעשייה
והרחבת פעילות המחקר והפיתוח
המתבצעת בצפון .על פי ההחלטה יש
להקצות למבחן התמיכה במרכזי מדע
וטכנולוגיה "מגה מו"פ אזורי" ,תקציב
בסך  53מיליון  ₪בפריסה על פני השנים
 .2017-2018מתקציב משרד המדע
הטכנולוגיה והחלל.

משרד המדע
והטכנולוגיה

יישום 2017-2018

הועברו  53מיליון בשנים
 2017-2018למרכז מחקר
ופיתוח מיגל.

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית
התמיכה תתבצע גם בשנת
, 2019כאשר התקציב הקיים
כיום בתקנה עומד על 22
מלש"ח והצפי הינו לתוספת
תקציב בתקנה של  7מלש"ח
נוספים לשנת .2019

ביצוע

בוצע
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סעיף

.2
ח)3.

סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

מתקיימת תמיכה במרכזי
תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים .משרד המדע בשנת  2017הועברו 8
המחקר והפיתוח האזוריים.
לשם כך על המשרד להקצות  14מיליון  ₪והטכנולוגיה מלש"ח למכון שמיר
ואגודת הגליל .בשנת  2018סה"כ  6מרכזים במסגרת
לשנים 2017-2018
הועברו  7.4מלש"ח למו"פ מבחני התמיכה במרכזיהמחקר והפיתוח .ההצעות
שמיר ו  3מלש"ח למו"פ
של המרכזים נמצאות בהליך
אגודת הגליל.
בדיקת וניקוד ,בהתאם
למבחני התמיכה ,והחלוקה
של האחוזים תתבצע בסיום
הליך הבדיקה וכן אישור
ועדת התמיכות וועדת הקבע
למופ האזורי לחלוקת
התמיכות לשנת . 2019
תוכן הסעיף

משרד

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות

ביצוע

בוצע

ביצוע

9

אחראי
.2
ח)5.

מימון מחקר בתחום הדיג בכנרת סכום
של  1מיליון  ₪בשנת .2017

משרד המדע
והטכנולוגיה

לאחר סוף התכנית
פורסם קול קורא בנושא
ונבחרה הצעה של ד"ר
יונתן בלמקר באוני' ת"א,
ורנק אקרט  -מהמעבדה
לחקר הכנרת ואבי
אוסטפלד מהטכניון .עלות
המחקר  1מלש"ח ,בוצע ב
.2017

לא נמסרה תשובה מהמשרד

בוצע
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סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

הפעלת תוכנית לצמצם הפער הדיגיטלי
בחברה הישראלית בעשרה מרכזים
במחוז הצפון ,בתקציב בסך של  20מיליון
 ₪על פני השנים .2017-2018
בנוסף ,המשרד יפעל לפתיחת שני
מרכזים נוספים במחוז הצפון אשר
יתוקצבו בכ 4-מיליון  ₪בפריסה שווה על
פני השנים .2017-2018

משרד המדע
והטכנולוגיה

על פי הודעת המשרד והוא
מפעיל בצפון  10מרכזים
בעלות שנתית כוללת של

לא נמסרה תשובה מהמשרד

לא בוצע

 12מלש"ח לשנה.

הקמת שני המרכזים
הנוספים נדחתה ל2019
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סעיף

.3
ד)2.

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

הפעלתה של תוכנית "מדעניות העתיד"
והקצאת  2מיליון  ₪בשנים 2017-2018
לצורך המשך פעילות התוכנית במחוז
הצפון.

משרד המדע
והטכנולוגיה

יישום 2017-2018

הוקצו משאבים לתוכנית
לשנים . 2018-2017

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

בתוכנית העבודה המשרדית
לשנת  2019המשרד הקצה
תקציב של  6מלש"ח לטובת
המשך הפרויקט בשנים
.2021-2019
הרשויות אשר בתחומן
תבוצע הפעילות ייבחרו
במסגרת קול קורא לרשויות
מקומיות.

בוצע
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סעיף

 .3ד.
)3

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

הפעלת תוכנית לחונכות לימודית בתחום משרד המדע : 2017נחתם חוזה בהיקף
והטכנולוגיה של  14מלש"ח .מתוכם
המדעים לכיתות ט' המתוקצבת ב 30
מבוצע מעל מ  %46באזור
מיליון  .₪זאת תוך תעדוף התוכנית
הצפון (מעל ל  6מלש"ח)
במחוז הצפון כך שלכל הפחות 40%
: 2018נחתם הסכם
מהסכום האמור יופנה למחוז הצפון.
התקשרות עם  13מוסדות
אקדמיים בעלות של 13.8
מלש"ח  %40מהם מהצפון.

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית
התוכנית ממשיכה אך לא
נמסרה התחייבות לגבי
היקפה בצפון.

ביצוע

בוצע
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סעיף

.5
ד)1.

סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

משרד
תורחב התמיכה בשירותי קהילה
הרווחה
ושירותים חוץ ביתיים לאוכלוסיות
בסיכון ולאנשים עם מוגבלות בסך של  50והעבודה
מלש"ח לשנים 2018-2017

תוכן הסעיף

משרד

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

בשנת  2017חל גידול של
 147מלש"ח בהקצאת
תקציבים במחוז לעומת
שנת  ,2016וגידול של143 -
מלש"ח בניצול התקציב
ע"י הרשויות המקומיות
לעומת שנה קודמת.
בשנת  2018חל גידול בסך
 149מלש"ח בהקצאה
התקציב במחוז לעומת
שנת  2017וגידול של 155
מלש"ח בניצול התקציב
לעומת שנה קודמת.

בשנת  2019ונכון למועד
התחשבנות  ,1/2019טרם
הועבר מלוא התקציב
לאוכלוסיות בסיכון
ולאנשים עם מוגבלות.
תקצוב סעיפי תקציב נוספים
צפוי בתקופה הקרובה.

בוצע

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות

ביצוע

14

אחראי
.5
ד)2.

הרחבת תוכנית "נושמים לרווחה"
במחוז צפון בכ 6-מלש"ח בשנים 2018-
2017

משרד
הרווחה
והעבודה

לאחר סוף התכנית
בשנת  2017הורחבה
התכנית בכ 7.2-מלש"ח.
נפתחו  10מרכזי עוצמה
בכ 5.1-לרשויות דרוזיות
מלש"ח והורחבו תכניות
קיימות בכ  2.1מלש"ח
בשנת  2018הורחבה
התכנית בכ 3-מ' .₪
הצטרפו ארבע רשויות
חדשות לתכנית נושמים
בעוצמה -בענה ,עילוט,

בשנת  2019מתוכננת פתיחת
תכנית נושמים לרווחה ב10-
רשויות דרוזיות צ'רקסיות
אשר תחבור למרכזי עוצמה
הקיימים בהשקעה של כ -
 4.2מ'  .₪כמו כן ,צפויה
הרחבת התכנית בפיילוט
המיועד לחיילים במחוז
חיפה והצפון.

בוצע

.חצור ודיר אל אסד
סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע
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 .2ג )2.רשות החדשנות תבצע בחינה על הכלים
לקידום חברות בעלות ייצור מתקדם
במחוז צפון וכי יוקצה תקציב ליישומם
בסך של  40מיליון ש"ח מתקציב משרד
הכלכלה והתעשייה מתחום הפעולה של
רשות החדשנות בהרשאה להתחייב
בפריסה שווה על פני .2018-2017

רשות
החדשנות

היקף התקציב המתוכנן
בחינה של כלים לקידום
חברות יצור מתקדם בצפון בשנת  – 2019בהיקף דומה
לתקציב בשנים ,2017-18
– זירת ייצור מתקדם
שהוקמה ברשות ב ,2017-לפחות  40מלש"ח.
כלים נוספים אותם מפעילה
תומכת בתעשייה מוטת
רשות החדשנות בהקשר זה:
הייצור .רוב תעשייה זו
ממוקמת בצפון הארץ.
מכינה למו"פ לחברות
o
בהתאם היא תמכה
מוטות ייצור
בחברות מוטות ייצור
ב 17.9.18-קיימה
o
בצפון בהיקפים הבאים:
הרשות במכללה האקדמית
 – 2017כ 39-מלש"ח
כנרת אירוע ספידיטינג בין
 – 2018כ 35-מלש"ח
חברות ייצור לבין
סטרטאפים מובילים ,וזאת
על מנת לחזק את הקשר בין
עולמות ההייטק לעולמות
הייצור.
o

בוצע

הרשות שותפה

16

להקמת המכון לייצור
מתקדם בצפון
o

הרשות השיקה ב-

 2018שתי תכניות לקידום
חדשנות טכנולוגית
בפריפריה :חממות יזמות
פריפריאליות ושלוחות של
חברות הייטק בפריפריה.

17

סעיף

.2
ח)1.

תוכן הסעיף

יש לבחון הקמת חממה ביוטכנולוגית
נוספת במחוז הצפון ולשם כך יוקצב
תקציב בסך של  27מיליון  ₪בשנים
.2017-2018

משרד
אחראי
רשות
החדשנות

יישום 2017-2018

נעשו מאמצים רבים
לאיתור מציעים
פוטנציאליים לחממה זו
אך עד כה ללא הצלחה

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

לא נמסרה תשובה מהמשרד

לא יושם

18

.2
א)1.

משרד
עוסק בעידוד מעבר חברות ,בדגש על
הכלכלה
התעשייה עתירת הידע ,למחוז הצפון
באמצעות בחינת החסמים ותיקון הוראת והתעשייה
מנכ"ל  4.18על ידי סיוע במענקים
לחברות שיעמדו בקריטריונים של
התוכנית .ההוראה תופעל על ידי מרכז
ההשקעות בשנים  2017-2018ויוקצה
לשם כך  90מיליון .₪

המשאבים הוקצו בהתאם
להחלטת הממשלה .הוראת
מנכ"ל  4.18תוקנה בעקבות
ההחלטה (תעדוף לתעשייה
עתירת ידע בצפון.
בשנת  5 2017בקשות
אושרו ,אושרו  106משרות
בסכום של  28מיליון ₪
בשנת  5 2018בקשות
אושרו ,אושרו  139משרות
בסכום של  40מיליון ₪
סה"כ  68מיליון ש"ח

לא נמסרה תשובה מהמשרד בוצע חלקית
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סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

.2
א)2.

תעדוף עסקים במחוז הצפון לשם יצירת
מקומות תעסוקה באמצעות הוראת
מנכ"ל  .4.17לשם כך על פי התוכנית
יקצה המשרד  60מיליון  ₪בפריסה שווה
על פני השנים  .2017-2018כמו כן על
המשרד לבחון את החסמים בהוראה זו
ולגבש תיקונים אשר יעודדו יצירת
מקומות עבודה בשכר גבוה באזור הצפון.

משרד
הכלכלה
והתעשייה

.2
א)3.

תיקון חוק עידוד השקעת הון .במסגרת
החוק ניתן מענק מוגדל של עד 30%
להשקעות הון אשר יבוצעו במפעלים
הנמצאים ברשויות מקומיות ואזורי
תעשייה במחוז הצפון.

משרד
הכלכלה
והתעשייה

יישום 2017-2018

אושרו  40בקשות622 ,
משרות אושרו בסכום של

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית
לא ניתנה התייחסות
מהמשרד

ביצוע

בוצע חלקית

 36מלש"ח.
הוראת מנכ"ל  4.17תוקנה
 נוסף מסלול ה' שמיועדלרשויות פריפריאליות 1-4
בצפון וכן נקבע תעדוף
לבקשות מהצפון.
תיקון החוק בוצע במסגרת
חוק ההסדרים האחרון
והתהליך הושלם .נכון
לחודש דצמבר  2018טרם
הוגשו בקשות למענק צפון.

בוצע חלקית

20

סעיף

תוכן הסעיף

.2ב )1.גיבוש תוכנית על ידי מרכז ההשקעות
להגדלת הפריון בתעשייה המסורתית
במחוז הצפון .על פי ההחלטה התוכנית
תופעל בשנים  2017-2018ותתוקצב
בסכום של  60מיליון .₪

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

משרד
הכלכלה
והתעשייה

התוכנית תוקצבה ב60
מיליון ש"ח ונוצלו 55.8
מיליון ש"ח.

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

התכנית ממשיכה ב 2019אך
אין במסגרתה תיעדוף
לצפון.

בוצע חלקית
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סעיף

.2
ב)2.

תוכן הסעיף

תוכנית אשר תגבש הסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים להעלאת הפריון
בעסקים קטנים ובינוניים בענף המסחר
והשירותים .התוכנית תתוקצב בסכום
של  30מיליון ₪

משרד
אחראי
משרד
הכלכלה
והתעשייה

יישום 2017-2018

התכנית גובשה .ההקצאה
עמדה על  30מלש"ח.
בשנת  2018אושרה תמיכה
ל 55-עסקים בהיקף של כ-
 10מלש"ח .יתרת התקציב
הועברה בסוף השנה
לביצוע סעיפים אחרים
בהחלטת הממשלה (הסטה
המעוגנת בהחלטת ממשלה
מיום )26.11.2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית
לא ניתנה התייחסות
מהמשרד

ביצוע

בוצע חלקית
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סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

 .2ג )1.עידוד ייצור מתקדם וחדשנות תעשייתית משרד
הכלכלה
באמצעות צוות ברשות מנכ"ל המשרד,
והתעשייה
העמדת סיוע בהתאם להמלצות הצוות
והקמת מכון לייצור מתקדם בצפון
הארץ.

יישום 2017-2018

גובש מסלול סיוע ליצור
מתקדם .פורסמה הוראת
מנכ"ל ב 19.8.18-אושרו 19
חברות במענק מאושר של
כ 10 -מלש"ח.
בחודש יולי  2018פורסם
מכרז להקמת מכון לייצור
מתקדם .המכון מתוקצב
ב 35-מלש"ח עבור  4שנות
פעילות .המשרד כרגע
נמצא בשלב בחינת
ההצעות שהתקבלו.

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית
תוקצבו  4שנות פעילות

ביצוע

בתהליך
יישום

23

סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

משרד
 .2ג )3.מתן כלי סיוע לעידוד השיווק לחו"ל
הכלכלה
לחברות ממחוז צפון באמצעות מנהל
סחר חוץ בתקציב של  28מיליון  ₪בשנים והתעשייה
.2017-2018

יישום 2017-2018

בשנת  2018אושרו 45
בקשות של חברות ממחוז
הצפון בהיקף כולל של 23
מיליון

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

בשנת  ,2019לא תינתן
העדפה דיונית לחברות
מהצפון ,שכן החלטת
הממשלה והתוספת
התקציבית היו מוגבלות עד
שנת  .2018יחד עם זאת
בתוך הניקוד לחברה מגישה
יש יתרון לחברות מאזורי
עדיפות לאומית.

בוצע חלקית

24

סעיף

תוכן הסעיף

 .2ג )4.יש להקים צוות שיפעל להקמת קהילות
ידע מקצועיות בתחום מדעי החיים
והמזון בדגש על מחוז הצפון ולשם כך
יוקצו  5מיליון  ₪בפריסה שווה על פני
השנים .2017-2018

משרד
אחראי
משרד
הכלכלה
והתעשייה

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

הצוות הוקם על פי החלטת ב 2019יתקיים מכרז חדש
הממשלה והשלים עבודתו .להפעלת כלל קהילות
החדשנות המנוהלות על ידי
הוקמה קהילת מדעי
משרד הכלכלה והוא יכלול
החיים בצפון באמצעות
קהילת בריאות אשר לה יהיו
ספק העובדת בצמוד
פעילות ייעודית בצפון.
לקהילת הבריאות
הארצית .בנוסף ישנה
קהילת מזון בשיתוף
ארגון "יוזמה לאומית" ו5
מלשח הוקצו לעניין זה.

ביצוע

בוצע
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סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

.2ד )1.על מרכז ההשקעות לתקן את כללי
המינהלה כך שתתאפשר העדפת אישור
תוכניות למפעלים הנמצאים במחוז צפון
בשנים 2017-2018

משרד
הכלכלה
והתעשייה

קובע כי הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי
וקידום השקעות זרות תפעל למשיכת
משקיעים זרים למחוז הצפון.

משרד
הכלכלה
והתעשייה

.2
ד)2.

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

יישום 2017-2018

ניתן תיעדוף דיוני לבקשות לא נקבע מתן תיעדוף ל-
ממחוז צפון בשנים  2019 2017-מלבד פודטק בקרית
שמונה.
2018

בוצע

במסגרת פעילות ליווי
המשקיעים של סקטור
מדעי החיים ובריאות לוו
חברות רב לאומיות
בבחינה של השקעות
והרחבת פעילותן באזור
הצפון .תהליך מיפוי
החסמים כלל בתוכו
מחקרים משותפים
והשתתפות בוועדות שונות

פעילות משיכת המשקיעים
החדשים והשירות
למשקיעים קיימים תימשך
גם ב 2019וכוללת מפעלים
וחברות רב לאומיות
מהצפון ,לרבות היכרות עם
תעשייה ישראלית מקומית.

בוצע
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משרד
הכלכלה
והתעשייה

.2
ה)1.

חיזוק עסקים קטנים ובינויים במחוז
צפון ,בין היתר על ידי הענקת ליווי ,מתן
ייעוץ והפעלת חממות עסקיות אזוריות
על ידי הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים בתקציב של  44מיליון  ₪בשנים
.2017-2018

.2
ה)2.

הרחבת התוכנית להטמעת כלים למסחר משרד
הכלכלה
מקוון בעסקים קטנים ובינוניים במחוז
והתעשייה
הצפון בסך  8מיליון  ₪בשנים 2017-
.2018

במהלך שנים אלו ניתן
התכנית ממשיכה לפעול גם
ייעוץ וליווי עסקי לכ8,750-
בשנת  2019ומתוקצבת בכ-
יזמים ובעלי עסקים.
בשנת  2018החלה פעילות  12מיליון .₪
לקראת הפעלת המאיצים
בכרמיאל ,נהריה ,עכו,
עפולה ,נצרת עילית,
טבריה ,חצור הגלילית
וקריית שמונה ,בנוסף

בוצע
אך לא
התקבלה
תשובה לגבי
היקף
התקציב
שיושם.

למאיץ  Hybridשפעיל מזה
 4שנים בנצרת לאוכלוסיית
המיעוטים ,בשיתוף של
מעוף עם
במהלך שנת  2017ו2018
הצטרפו לפרויקט מסחר
מקוון כ 350-בעלי עסקים
הצפון סך עלות שירותי
סיוע בפרויקט מסחר

התכנית תמשיך לפעול בשנת בוצע חלקית
 2019ביתרת התקציב של כ-
 2.7מיליון ₪

27

מקוון  5.3מיליון שח
יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

משרד
 .2ו )1.פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה קיימים
במחוז צפון בהתאם לתוכנית העבודה של הכלכלה
והתעשייה
מינהל אזורי תעשייה .לצורך כך על
המשרד יקצה  138מיליון  ₪בשנים 2017-
.2018

נתנו כ 190-מיליון ש"ח
לטובת פיתוח אזורי
תעשייה והשלמות פיתוח
תשתיות למפעלים באזורי
תעשייה בצפון.

מינהל אז"ת מתקצב בשגרה
פיתוח אזורי תעשייה בצפון.
הסכומים לפיתוח נקבעים
בין היתר בהתאם לביקוש
של מפעלים שפונים למנהל
אז"ת להקצאות קרקע.

בוצע

משרד
 .2ו )2.שילוב רשויות מקומיות ממחוז צפון
שאין להן אזורי תעשייה במנהלות אזורי הכלכלה
והתעשייה
תעשייה קיימות ,באמצעות מתן סיוע
כספי על פי הקריטריונים שנקבעו
בהחלטה.

טרם הבשילו אזורי
תעשייה הזכאים לסיוע זה,
שכן הדבר כרוך בהמלצה
על שילוב הרשויות שאין
להם איזור תעשייה
באזורים קיימים על ידי
ועדת הגבולות הגיאוגרפית

לא בוצע

28

ואישור שר הפנים.
סעיף

 .2ז.

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

משרד
מדידת האפקטיביות של התוכניות
האמורות בסעיפים א)  ,( 1ב)  ( 1ב)  ( 2ו ו) הכלכלה
והתעשייה
  ( 1אשר תבוצע על ידי משרד הכלכלהוהתעשייה בשיתוף המועצה הלאומית
לכלכלה ,במסגרת ההליך שנקבע
להערכת אפקטיביות בהתאם להחלטת
הממשלה מס'  1466מיום  22במאי 2016
שעניינה "מיסוד הליך לבחינת
האפקטיביות הכלכלית של תכניות
באחריות משרד הכלכלה והתעשייה".

יישום 2017-2018

אגף אסטרטגיה ותכנון
מדיניות במשרד הכלכלה
והתעשייה פעל בשיתוף
המועצה הלאומית לכלכלה
ובנק ישראל לטובת מחקר
אפקטיביות מעמיק בדבר
השפעת גובה הסבסוד על
החלטת היזם בהיבטי
אז"ת .שלב א' של המחקר
בוצע ובימים אלו פועל
משרד הכלכלה והתעשייה
בשיתוף כלל הגורמים
לעבודת עומק המשכית

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית
עבודת המחקר של המשרד
ממשיכה

ביצוע

בתהליך
ביצוע
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בסוגיה זו.
לעניין הוראת מנכ"ל 4.18
מסלול שכר גבוה ,התקיים
מפגש מול מעסיקים
לבחינת האתגרים בהוראה
ובעקבות זאת הוראת
המנכ"ל עברה שינויים
מהותיים בשנתיים
האחרונות שנועדו לאפשר
כניסת חברות קטנות
ובינוניות למסלול.
עבודת מחקר לגבי הוראת
מנכ"ל  4.17החלה אך טרם
הסתיימה.
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סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

.3
ד)4.

הקצאת תקציב בסך  20מיליון ש"ח
מתקציב משרד החינוך והמשרד לשוויון
חברתי  ,בחלוקה שווה בשנים 2018-2017
לצורך המשך מימון פרויקטים של
תקשוב בתי הספר התיכוניים במחוז
הצפון.

משרד
החינוך

ב 2017-דווח על ביצוע
ההחלטה כי בוצעה במלואה
מבחינה תקציבית .לגבי 2018
מסרב המשרד להגיב.

המשרד סרב להתייחס

המשרד סרב
להתייחס

.3
ד)5.

הקצאת  12מיליון ש"ח על ידי משרד
החינוך בפריסה שווה על פני השנים
 2017-2019לתוכנית למצוינות מדעית
חינוכית לתלמידים תושבי הצפון
ברשויות פריפריאליות 4-1שתופעל על ידי
אשכול רשויות אזורי במחוז הצפון.

משרד
החינוך

ב 2017-דווח על ביצוע
ההחלטה כי בוצעה במלואה
מבחינה תקציבית.
אך לגבי  2018מסרב המשרד
להגיב

המשרד סרב להתייחס

המשרד סרב
להתייחס
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סעיף

תוכן הסעיף

.3ה )1.הקצאת  90מיליון ש"ח בשנת ,2017
ובשנת  123 2018מיליון ש"ח במסגרת
תכנית התקצוב הדיפרנציאלי עבור
תוספת שעות הוראה.

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

משרד
החינוך

ב 2017דווח על ביצוע
ההחלטה כי בוצעה
במלואה מבחינה
תקציבית.
אך לגבי  2018מסרב
המשרד להגיב

משרד
הקצאת  120מיליון ש"ח בפריסה שווה
.3ה )2.על פני השנים  2017-2018לתגבור החינוך החינוך
הבלתי פורמאלי בפריפריה במחוז הצפון

ב 2017דווח על ביצוע
ההחלטה כי בוצעה
במלואה מבחינה
תקציבית.
אך לגבי  2018מסרב
המשרד להגיב

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית
המשרד סרב להתייחס

המשרד סרב להתייחס

ביצוע

המשרד סרב
להתייחס

המשרד סרב
להתייחס
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סעיף

.3
ה)3.

תוכן הסעיף

הקצאת  600מיליון ש"ח בהרשאה
להתחייב בפריסה שווה על פני השנים
 ,2018-2017מתוכם  150מיליון ש"ח
בשנת  2017ו 150-מיליון ש"ח בשנת 2018
הן תוספות ביחס לתקציב שהוקצה בשנת
 ,2016לצורך בינוי כיתות לימוד וגנים
חדשים במחוז הצפון.

משרד
אחראי
משרד
החינוך

יישום 2017-2018

ב 2017-דווח כי הפעולה
בוצעה .ובשנת  2017תקצב
המשרד 298מלש"ח בסעיפי
בינוי כיתות וגנים.
אך לגבי  2018מסרב
המשרד להגיב

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית
המשרד סרב להתייחס

ביצוע

המשרד סרב
להתייחס
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סעיף

)1(5

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

בניית ופתיחת מיטות בבתי חולים בצפון משרד
הבריאות
הארץ ,בינוי תשתיות או מחלקות
כלליות ,פסיכיאטריות גריאטריות בצפון
על פי קריטריונים מקצועיים שנקבעו על
ידי המשרדים ,ובפרט בניית מיטות
גריאטריה בקהילה ופתיחת מיטות
בתחומים הנדרשים בבתי החולים זיו,
נהריה ,העמק ופוריה ,לרבות בתחומים
כגון :נוירולוגיה ,גריאטריה ,כירורגיה,
אורתופדיה ,ילדים ,אף-אוזן-גרון,
שיקום ,טיפול פליאטיבי ,אונקולוגיה
וכו'.

יישום 2017-2018

נכון לנתוני  2016אחוז
המיטות מחוזות צפון
וחיפה מתוך סך המיטות
הכלליות בארץ עמד על
28.2% .
בתוכנית המיטות הכלליות
לשנים  2022-2017נכללות
 1200מיטות ,מתוכן
ההקצאה לבתי החולים
בצפון עומדת על 387
מיטות 32.25%
נציין עוד כי בתכנית מיטות
השיקום נכללות בעת הזו
 220מיטות מתוכן
ההקצאה לבתי החולים

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

הסעיף מוגדר עד  .2020לא
ניתנה תשובה רשמית על
תוכנית המשך לשנים אלו
מהמשרד

בוצע

34

בצפון עומדת על  70מיטות
 % 31.8ובתכנית מיטות
הפסיכיאטריה נכללו 162
מיטות מתוכן
הקצאה לבתי חולים בצפון
עומדת על  52מיטות ).%32
טרם ניתנה התייחסות
ספציפית לגבי מיטות
גיראטריות בקהילה כפי
שמציין הסעיף
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סעיף

)2(5

תוכן הסעיף

תקצוב פרויקטים בצפון ,פרויקטים
ייעודיים ובפרט פיתוח תשתיות ,קידום
בריאות ,צמצום פערים בתשתיות טיפות
חלב ,מניעת אלימות במשפחה ,שדרוג
שירותי רפואת החירום בצפון ,פרויקטים
בבריאות הנפש ,שדרוג שירותי בריאות
האישה וכן פרויקטים לאומיים חדשים
במחוז הצפון אשר יתועדפו על ידי
המשרד.

משרד
אחראי
משרד
הבריאות

יישום 2017-2018

תקצוב פרויקטים חדשים
בצפון
בבית חולים בני ציון
שבחיפה הוחל בביצוע שני
פרויקטים:
המחלקה לרפואה דחופה
(מיון) ואשפוז מוגן לחירום
בהיקף  80מש"ח
שדרוג מחלקות פנימית
וכירורגית בבניין האשפוז
בהיקף של  33מש"ח
בית חולים רמב"ם
שבחיפה מושלם בניין
רדיותרפיה מכספי תרומות
ומדינה ( 35מש"ח)

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית
הסעיף מוגדר עד  .2020לא
ניתנה תשובה רשמית על
תוכנית המשך לשנים אלו
מהמשרד

ביצוע

בוצע
בדגש על
בחיפה

36

בניית  3חדרי ניתוח
חדשים בהיקף  40מש"ח–
בבית חולים רבקה זיו
בצפת מתוכננים פרויקטים
בתחום חיזוק רעידות
אדמה –
השלמת  3קומות במגדל
 MRI – 10מלש"ח
טיפול נמרץ תוספת
ממוגנת –  20מלש"ח
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סעיף

)3(5

תוכן הסעיף

הקמת מרכז שיקומי בבית החולים
פוריה בטבריה ,לטובת פיתוח פרויקט
מרכז שיקומי במרכז הרפואי פוריה
שהוגדר בדו"ח הוועדה להרחבת שירותי
הרפואה בצפון,

משרד
אחראי
משרד
הבריאות

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

יישום 2017-2018

הסעיף מוגדר עד  ,2021לא
על פי תשובת משרד
הבריאות הפרוייקט בשלבי דווח על תוכנית המשך (רק
תכנון מתקדמים - ,הקמת שהם בשלבי תכנון
מתקדמים)
מרכז שיקומי בבית
החולים פוריה בטבריה
אומדן של כ 220-מש"ח

בתהליכי
ביצוע
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סעיף

)4(5

תוכן הסעיף

יישום תכנית מערכתית לקיצור תורים
בצפון :לטובת קיצור תורים והגדלת
היקף הניתוחים במערכת הציבורית

משרד
אחראי
משרד
הבריאות

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

בשנת  2018-2017הוקצו
לתקציב הקופות ,כ110 -
מלש"ח לטובת רכש
ניתוחים במימון ציבורי
באזור הצפון בלבד .כמו כן
בשנים אלו הועברה תמיכה
בסכום של כ 25-מלש"ח
בבתי החולים הפועלים
באזור הצפון.

התוכנית היא תכנית חומש,
עתידה להמשיך עד 2022

ביצוע

בתהליכי
ביצוע

39

סעיף

(4ב)

תוכן הסעיף

תמרוץ העסקת רופאים במחוז צפון
:לשם כך ,לקבוע כי המענקים במסגרת
התכנית ,אשר יוקצו על פי שיקול דעתם
וצרכיהם של בתי החולים והמסגרות
הרלבנטיות ,ויוקצו להעסקת רופאים
בפריפריה בתחומים שבמחסור ולהעסקת
רופאים "פולטיימרים" בפריפריה ,וכי סך
התכנית לא יפחת מההוצאה על מענקים
עבור מענקים לרופאים בפריפריה
המותנים בתקופת התחייבות שהוקצו
בגין שנת .2016

משרד
אחראי
משרד
הבריאות

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

תכנית המענקים פועלת מ -לא ניתנה התייחסות
מהמשרד
 2011ומטרתה יצירת
תמריצים להסטת משאבי
ותשומות כ"א ,מתמחים
ומומחים למקצועות
ואזורים בהם מזוהה חסר
ברמה הלאומית .מתוקף
כך כללי הזכאות למענקים
אינם קבועים אלא
משתנים בהתאם לצרכי
המערכת ,ונקבעים לאחר
עבודת מטה סדורה
ובתיאום בין משרדי
הבריאות והאוצר.
באוגוסט  2018פורסמו

ביצוע

בתהליכי
ביצוע
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כללי הזכאות שתוקפם
מיום  1.9.19עד .31.12.19
יש לציין כי בימים אלה
משרד הבריאות נמצא
במגעים עם משרד האוצר
להרחבת מעגל הזכאות גם
לאותם מתמחים וזאת
לפנים משורת הדין.
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סעיף

ג()1

תוכן הסעיף

פרויקטים בתחום הבינוי לטובת פיתוח
ושדרוג של בתי חולים במחוז הצפון,
ובהם גם מבנה רדיותרפיה במרכז
הרפואי זיו ,מבנה לאשפוז ממוגן מזור
בעכו.

משרד
אחראי
משרד
הבריאות

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

לא ניתנה התייחסות
מהמשרד
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סעיף

ג()2

תוכן הסעיף

קופות החולים עתידות ליהנות
מתקבולים מוגברים עבור תושבים
המתגוררים במחוז הצפון.
לבחון את הגדלת תיעדוף הפריפריה
במסגרת גיבוש נוסחת הקפיטציה
(מקורות מימון) החדשה.

משרד
אחראי
משרד
הבריאות

יישום 2017-2018

התקציב מוקצה לקופות
החולים באמצעות נוסחת
הקפיטציה בגין מבוטחים
שגרים באשכולות 4-1
בהגדרות הלמ"ס של
פריפריה גיאוגרפית לשנת
. 2008משרד הבריאות יחד
עם משרד האוצר בוחן
הגדלה של התקציב לנושא
במסגרת הדיונים
הנוכחיים של ועדת
הקפיטציה.

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית
אין התייחסות מיוחדת
למחוז צפון

ביצוע

בתהליכי
ביצוע
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סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

ג()3

תוספות שכר לרופאים לבתי חולים
ממשלתיים במחוז הצפון מתוקף הסכמי
שכר לעניין תגמול כוח אדם בפריפריה.

משרד
הבריאות

תשובת משרד הבריאות:
בהסכמי שכר יש תוספת
פריפריה .ניתן אוטומטית.

ג ()4

שיפור איכות הרפואה הציבורית :
תכנית המרכזים לרפואה דחופה
("מלר"ד"); תכנית למניעת זיהומים
בבתי חולים ציבוריים ותכנית לשיפור
ותמרוץ הפגיות .המימון יינתן בכפוף
לעמידה בתבחינים מקצועיים שאותם
יקבע המשרד.

משרד
הבריאות

לא התקבלה התייחסות
מהמשרד

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית
אין התייחסות מיוחדת
למחוז צפון

ביצוע

בוצע
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סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

ג ()5

טיפול לאנשים עם הנמכה קוגניטיבית
והפרעה נפשית  :טיפול לאנשים עם
הנמכה קוגניטיבית או הפרעה נפשית
במסגרת קהילה אקולוגית בבריאות
הנפש.

ג ()6

יקצה מבסיס תקציבו בשנים  2020-2017משרד
 60מיליון ש"ח כחלק מהתכנית הלאומית הבריאות
לקיצור תורים במרכזי דימות תהודה
מגנטית ) (M.R.Iבבתי חולים וקופות
חולים במחוז הצפון.

משרד
הבריאות

יישום 2017-2018

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

לא התקבלה התייחסות
מהמשרד

לגבי תכנית ה - MRI
ההקצאה ניתנת לקופות על
פי ביצוע בפועל .הערכה
היא כי הוקצו לצפון 15
מלש"ח מסך ההקצאה
בשנה זו.

בוצע
אך לא מוצא
כל התקציב
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המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

 .5ב.

בחינה וגיבוש בשיתוף משרד
הבריאות מתווה לתמרוץ אפקטיבי
של העסקת רופאים בפריפריה
בתחומים שבמחסור תוך בחינה של
התובנות מתכניות קודמות ושל
המקורות התקציביים.

הממונה על לא התקבלה התייחסות
השכר מטעם המשרד .מדיווח שפורסם
בשנת "( 2017לב בגליל")
משרד
עלה כי הסעיף בוצע
האוצר
במסגרת הסדרי המענקים
לרופאים -הוקצו לכך
תקציבים מעבר לתקציבי
המענקים שהוסדרו לצד
הסכם הרופאים משנת
. 2011

לא ניתנה התייחסות על ידי
המשרד

לא ניתנה
התייחסות
על ידי
המשרד
(ככה"נ בוצע
ברובו)

.3א.
)1

הגדלה ב 40%-של מספר הסטודנטים
הלומדים מקצועות נדרשים ,כמצוין
בהחלטת הממשלה מס'  5080מיום
 ,26.8.2012לתעשיות עתירות הידע

וועדה לתכנון לא ניתנה התייחסות על
ותקצוב של ידי המועצה אך מבדיקה
בשטח נמצא כי הות"ת
המועצה
הפנה את הכספים שהוצעו
להשכלה

לא ניתנה התייחסות על ידי
המועצה

בוצע חלקית

46

במוסדות להשכלה גבוהה לרבות אלה
הפועלים במחוז הצפון בשנות הלימודים
תשע"ז –תשפ"ב .לשם כך תגבש ות"ת
כלים שונים במהלך התכנית הרב שנתית
של מערכת ההשכלה הגבוהה.

גבוהה

לעידוד רק
לאוניברסיטאות (היחידה
שעומדת בקריטריון היא
אוני' חיפה)

47

סעיף

.3
א)2.

תוכן הסעיף

הגדלת מכסות הסטודנטים בשנות
הלימודים תשע"ז -תשע"ח ,של כ–560
מכסות סטודנטים במכללות במחוז
הצפון .כמו כן ,תפעל ות"ת להבטיח
אופק התפתחות (מכסות) תכנוני
ותקציבי לקליטת סטודנטים במוסדות
להשכלה גבוהה במחוז הצפון.

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

וועדה לתכנון
ותקצוב של
המועצה
להשכלה
גבוהה

לא ניתנה התייחסות על
ידי המועצה אך מבדיקה
בשטח נמצא כי הוגדלו
מכסות למכללות בצפון
לדוגמא תל חי קיבלה
בשנתיים האמורות תוספת
של כ 220 -סטודנטים
מתוקצבים

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית
לשנים תעש"ט -תשפ"ב
הוספו עוד  265מכסות
סטודנטים לתל חי.

ביצוע

בוצע
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סעיף

תוכן הסעיף

.3א )3.הגדלת תקציב המכללות האקדמיות
בצפון נכון לשנת בלימודים תשע''ז
בסכום של כ 10-מיליון ש''ח

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

וועדה לתכנון לא ניתנה התייחסות על
ותקצוב של ידי המועצה אך מבדיקה
בשטח נמצא כי תקציב
המועצה
הות"ת מחולק למכסות
להשכלה
סטודנטים ותקציבי
פיתוח.לדוגמה תל חי
גבוהה
קיבלה לחומש הנוכחי
 ₪ 11,000,000תקציב
פיתוח פיזי (מתוף
 100,000,000ארצי) .אין
התייחסות נקודתית לצפון
ישנה התייחסות כוללת
לכלל המוסדות האקדמיים
בארץ.

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

בוצע
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סעיף

תוכן הסעיף

משרד
אחראי

יישום 2017-2018

וועדה לתכנון לא ניתנה התייחסות על
ותקצוב של ידי המועצה ומדובר
במימוש המכסות מסעיפים
המועצה
קודמים
להשכלה
גבוהה

.3א.
)4

תוספת תקציב בסך של  7.6מיליון ש"ח
בשנת הלימודים תשע"ח בגין תוספת
מכסות במכללות המתוקצבות על ידי
ות"ת במחוז הצפון .

.3א.
)5

וועדה לתכנון לא ניתנה התייחסות על
בחינת הצורך בחיזוק יכולותיהם של
ותקצוב של ידי המשרד
מוסדות להשכלה גבוהה בפריפריה,
המתוקצבים על ידי הות"ת ועל ידי משרד המועצה
החינוך ,לגיוס ושימור סגל אקדמי בכיר להשכלה
גבוהה

המשך ביצוע המדיניות
לאחר סוף התכנית

ביצוע

לא בוצע
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