מדינת ישראל
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

דו"ח חוק חופש המידע

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
יעדים ,מבנה ,תקציב ופעולות דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע
עפ"י סעיף (5א) לחוק חופש המידע התשנ"ח 1998

2011
יולי 2012

דו"ח

2

2011

מדינת ישראל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

מדינת ישראל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

דו"ח

2011

תוכן העניינים
ממונה על חוק חופש המידע9...............................................................................................................
חוקים שעליהם מופקד השר 11...............................................................................................................
אגף בכיר תקציב תמחיר ופיקוח על המחירים12.....................................................................................
לשכת מדען ראשי15................................................................................................................................
מרכז ההשקעות 25..................................................................................................................................
מינהל סחר חוץ 27..................................................................................................................................
המטה לקידום השקעות 37......................................................................................................................
נציבות שויון הזדמנויות בעבודה 38..........................................................................................................
הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ"ת)40..........................................................................................
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים42.......................................................................................................
מינהל אזורי פיתוח 48..............................................................................................................................
מינהל יהלומים ,אבני חן ותכשיטים 50.....................................................................................................
מינהל תעשיות 52...................................................................................................................................
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא 54.........................................................................................................
מינהל התקינה 57....................................................................................................................................
הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם 58......................................................................................................
מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך66......................................................................................................
פיקוח על העבודה67...............................................................................................................................
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה 70.....................................................................................................
יחסי עבודה 76.........................................................................................................................................
האגף לאיגוד שיתופי77............................................................................................................................
המחלקה לרישום מהנדסים ואדריכלים78................................................................................................
אגף מערכות מידע 79..............................................................................................................................
הגנה על מאגרי מידע 89..........................................................................................................................
פרסומי המשרד90...................................................................................................................................
דוח תמיכות שאושרו בשנת 91.......................................................................................................2011
מחוזות המשרד95...................................................................................................................................
גופים הקשורים למשרד96.......................................................................................................................

3

דו"ח

4

2011

מדינת ישראל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

מדינת ישראל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

דו"ח

2011

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה הוא משרד המוביל את הכלכלה החברתית בישראל על מנת לעודד צמיחה
ולהביא לפיתוח בר קיימא של המשק בכלל והפריפריה בפרט .המשרד פועל לעידוד המעבר מהתעשייה המסורתית
לתעשייה המתקדמת וקידום מעמדם של העובדים ,המעסיקים והצרכנים ברמת האינדיבידואל ,כמו גם חיזוק
והעצמת אפיקי הסחר והתעשייה.
הנהלת המשרד רואה חשיבות רב בשיפור השירות לאזרחי המדינה ופועלת יום יום לשיפור וייעול מערך קשרי הציבור
וההסברה .אנו פועלים להנגשת מכלול השירותים והמידע לציבור האזרחים הגולשים ,הצופים והפונים והגברת
השקיפות לפעילות הענפה של משרד התמ”ת ,הנוגעת לכל אחת ואחד מאזרחי מדינת ישראל.
דו”ח זה הינו נדבך נוסף בקשר עם ציבור אזרחי המדינה ,המהווה צעד מרכזי וחשוב לקידום השקיפות והנגשת
המידע לציבור הזקוק למידע הפנימי והחיוני המרוכז ביחידות ואגפי המשרד השונים .הנהלת משרד התמ”ת רואה
חשיבות רבה לנושא חוק חופש המידע ופרסום הדו”ח השנתי ואנו נמשיך להקפיד על יישומו של החוק כהלכה
למעשה.
יישר כוח לכל העוסקים במלאכה.

בכבוד רב,
שרון קדמי
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ממונה על חוק חופש המידע
הריני מתכבדת להציג את דו"ח חוק חופש מידע של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה המסכם את פעילותי בשנת ,2010
ובתוקף תפקידי אני רואה זכות גדולה לתת דין וחשבון על פעילות הענפה של משרדנו ולהראות בשקיפות מרבית את עבודת
המשרד.
אני עושה את מירב המאמצים לענות לכל הפניות ככל שניתן במסגרת החוק.
טיפלתי השנה ב 437-פניות
כל הבקשות אשר הסתיים טיפולן התקבלו כחוק ושילמו אגרת טיפול ותשלום עבור הפקת החומק כמתבקש בחוק עפ"י התקנות
חוק חופש מידע (אגרות) התשס"ח.
מספר בקשות
437

בקשות אשר ממתינות
לתשלום עבור הפקת חומר
3

בקשות אשר נענו
במלואן
431

רוב הבקשות המתקבלות לטיפול אצל ההמונה
הם בתחומים הבאים:

פקוח על העבודה :תאונות עבודה  -חשיפות לרעש לחומרים
מסוכנים נפילות מגובה
מרכז ההשקעות  -אישורים ומענקים לחברות.
מדען ראשי  -מענקי מופ ונתונים על מיזוג חברות מקרן תמורה.

בקשות אשר ממתינות
להבעת עמדה מצד ג'
3

סך ההכנסות מחק
חופש המידע
₪ 16,495

דוגמאות לבקשות אשר נענו בשלילה חלקית

בקשה לקבל רשימה של חברות אשר יש להם רישום פלילי - ,נענו
בשלילה ,רשימה כזו איננה נמצאת ברשות משרדנו.

בקשה לקבל חוזה התקשרות עם משרדנו להפעלת משפחתונים
וצהרונים  -הבקשה נענתה חלקית ,שתי חוזים נשלחו תוך השמטת
פרטים מזהים.

צרכנות וסחר פנים  -נתונים על קנסות וביקורות אשר הוטלו על
בתי עסק.

בקשה לקבל פילוח של קנסות וכתבי אישום של עבירות העסקת
בני נוער בשעות עבודה ומנוחה ,נמסרו כתבי אישום קנסות לא
נשלחו בשל הכבדה ועבודה בלתי סבירה למערכת.

מינהל הסרה ואכיפה  -נתונים על מפעלים אשר קיבלו היתרים
לעבודה בשעות נוספות ,היתר לעבודה בשבת וביום מנוחה.

הממונה ענה בשלילה לבקשות מכוח סעיף  8.3לחוק חופש
המידע  -אין המידע נמצא בידי הרשות.

להתקשרות עם ממונה על חוק חופש המידע
תורג'מן בת-שבע רח' בנק ישראל  ,5ירושלים טל 02-6662305 :פקס02-6662923 :
e-mail.batsheva@moital.gov.il

החוק והדו"ח של חוק חופש המידע מפורסמים באתר משרדינו:
www.moital.gov.il
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תרשים זרימה
קבלת בקשה עפ"י חוק חופש המידע

שליחת הבקשה
ליחידה המטפלת

שליחת הבקשה
עד  3ימים

מדען ראשי

מרכז השקעות

פקוח על העבודה

יתר מחלקות במשרד

תשובה שלילית
מהמחלקה,
העברת החומרים
והנימוקים

תשובה שלילית
מהמחלקה,
העברת החומרים
והנימוקים לממונה

תשובה שלילית
מהמחלקה,
העברת החומרים
והנימוקים לממונה

תשובה שלילית
מהמחלקה,
העברת החומרים
והנימוקים לממונה

מתן תגובת ביניים למבקש עד  14יום
הממונה והרפרנט מהלשכה
המשפטית יחליטו ביחד מה ניתן להעביר
על סמך נימוקים ובהסתמך
על סעיפי החוק ,ושיקול דעתו של
הממונה על חוק חופש המידע

העברת תשובה לפונה על ידי
הממונה עד  30יום
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חוקים אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה
ממונה על ביצועם
חוקים באחריות בלעדית של
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
• חוק היטלי סחר התשנ"א 1991 -
• חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות התשנ"ז 1997
• חוק הקרן הדו לאומית למחק ופיתוח תעשייתים תשל"ח 1978
• פקודת משקלות ומידות 1947
• חוק בשר ומוצריו 1994 -
• חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים) התשכ"ו 1965
• חוק הגבלים עסקיים התשמ"ח1988
• חוק התקנים התשי"ג1953
• חוק הגנת הצרכן התש"מ 1981 -
• פקודת האגודות השתופיות
• חוק ארגון הפקוח על העבודה התשי"ד 1954
• פקודת הבטיחות בעבודה התש"ל 1970
• חוק גיל פרישה התשס"ד 2004
• חוק דמי מחלה התשל"ו 1976
• חוק דמי מחלה (העדרות בשל מחלת הורה)התנ"ד 1993
• חוק דמי מחלה(העדרות בשל מחלת ילד) התשנ"ג 1993
• חוק דמי מחלה (העדרות בשל מחלת בן הזוג) התשנ"ח 1998
• חוק דמי מחלה (העדרות עקב הריון ולידה של בן הזוג)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

התש"ס 2000
חוק הגנת עובדים(חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או
במינהל תקין) התשנ"ז 1997
חוק הגנת השכר השכר התש"יח 1958
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב 2002
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות התשס"א
חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו 1996
חוק חופשה שנתית התשי"א 1951
חוק החניכות התשי"ג 1953 -
חוק ישוב סכסוכי עבודה – התשי"ז 1957
פקודת מחלקת עבודה – 1943
חוק עבודת נוער התש"יג 1953
חוק עבודת נשים התשי"ד 1954
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) התנ"א 1991
חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963
חוק פיקוח על מעןנות התשכ"ה 1965
חוק רישוי בעלי מלאכה התשל"ז 1977
חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקרים מיוחדים)
התשמ"ז 1987
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

חוק שירות התעסוקה התש"יט 1959
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ( 2004תיקוני חקיקה)
ס' התשס"ד 2004
חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד 1994
חוק רישום ציוד הנדסי התשי"ז 1957
חוק שירות עבודה בשעת חרום התשכ"ז 1967
חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987 -
חוק שכר שווה לעובדת ועובד התשנ"ו 1996
חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א 1951
פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945
חוק החשמל התשי"ד 1954
חוק הזכות לעבודה בישיבה תשס"ח

חוקים באחריות בלעדית של שר התעשייה
המסחר והתעסוקה מכח החלטת ממשלה
• פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש) התשל"ט 1979
• חוק פיקוח על מצרכים ושירותים התשי"ח 1957
• חוק המהנדסים ואדריכלים התשי"ח 1958
חוקים באחריות משותפת של שר התעשייה
המסחר והתעסוקה ושל שרים אחרים
• חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

כלכליים והוראות שונות) (תיקון חקיקה) התשנ"א 1994
– שר האוצר שר חקלאות
חוק לעידוד השקעות הון התשי"ט  1959שר האוצר
פקודת המלט  1944 -שר האוצר
חוק לעידוד מחק ופיתוחבתעשייה התמ"ד  –1984שר האוצר
חוק פיקוח על מיחרי מצרכים ושירותים התשנ"ו 1996
שר האוצר
חוק המועצה לייצור ולשיווק אגוזי אדמה התשי"ט 1959
שר חקלאות
חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות התשי"ט 1959-שר
חקלאות
חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)התשל"ג  1973שר חקלאות
חוק מועצת למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) התשל"ג
שר חקלאות
חוק גליל התשמ"ח  1958שר האצר
חוק בית דין לעבודה התשכ"ט  1969שר משפטים
חוק איסור הפליית עיוורים מלווים בכלב נחייה התשנ"ג 1993
שר רווחה
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אגף בכיר תקציב תמחיר ופיקוח על המחירים
בשנת  2012יתקבלו תקציבים לאגף מעונות יום בהתאם להמלצות וועדת טרכטנברג לצורך סבסוד הורים ,בינוי מעונות  ,ופיקוח
על פעילות מעונות היום.
תחום פיקוח על המחירים הועבר לטיפול היחידה – תיערך למידה של הנושא לאור המחאה החברתית והחלטות וועדת המזון
בראשות מנכ"ל המשרד.
האגף יקיים פעילות בקרה תקציבית שתכלול מעקב וניתוח של ביצוע התקציב שהוקצה ליחידות השונות ,והכנת הצעת תקציב
לשנת  2013בשיתוף אגף תקציבים במשרד האוצר.

תקציב משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
לשנים  2012וביצוע תקציב 2011
טבלה מסכמת
שם הסעיף

סעיף

32

תמיכה במוצרים-מל"ח

71,118

71,118

36

תחום התמ"ת

2,485,561

2,455,053

3,229,900

38

תמיכות בענפי המשק

2,281,846

2,192,344

3,012,789

76

תעשיה

90,980

92,719

154,497

סה"כ

4,929,505

4,811,234

6,526,530

תקציב בסיס 2012
(אלפי )₪

תקציב בסיס 2011
(אלפי )₪

תקציב 2011
(על-שינוייו לא כולל
עודפים) (אלפי )₪
3,229,900

סעיף

12

תקציב בסיס 2012
(אלפי )₪

תקציב בסיס 2011
(אלפי )₪

תקציב 2011
(על-שינוייו לא כולל
עודפים) (אלפי )₪
129,344

שם הסעיף

36

תחום התמ"ת

2,485,561

2,455,053

3601

מינהל ושרותים כלליים

259,559

257,610

377,430

3602

עידוד תעשיה-שירותים

36,320

37,397

138,757

3606

עידוד סחר חוץ

35,249

35,526

107,993

3608

רזרבה

8,657

6,516

0

3610

תוכניות לחיזוק הצפון והדרום

15,203

3613

פיקוח ואכיפה בשוק

39,312

39,243

71,550

3614

כ"א תכנון והכוונה

1,114,307

1,094,154

1,284,529

3615

שירות התעסוקה

141,468

141,154

224,845

3617

אגף להכשרה מקצועית

625,756

621,925

1,003,298

3624

רזרבה עבודה

224,933

221,528

6,295

38

תמיכות בענפי המשק

2,281,846

2,192,344

3,012,789

3802

מחקר ופיתוח תעשייתי

1,693,267

1,423,171

1,710,742

3803

הטבות לעידוד השקעות הון

231,857

432,285

694,385

3804

פעולות שונות לפיתוח

26,633

25,950

37,452

מדינת ישראל
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שם הסעיף

תקציב בסיס 2012
(אלפי )₪

תקציב בסיס 2011
(אלפי )₪

2011

תקציב 2011
(על-שינוייו לא כולל
עודפים) (אלפי )₪
55,979

3807

תמיכות בגופים המקדמים
יצוא

20,857

21,607

3809

תקינה

4,114

4,153

3810

תוכניות לחיזוק הצפון והדרום

3812

עידוד עסקים קטנים

3813

תמיכה בתעשייה

25,212

3817

עתודות לתעשייה

1,895

3818

אפוטרופוס כללי

1,949

52,512
194,938

194,934

3819

הטבות לעידוד השקעות –
תעסוקה

101,364

79,992

3820

רזרבות

8,816

10,252

שם הסעיף

סעיף

23,806

תקציב בסיס 2011
(אלפי )₪

תקציב בסיס 2010
(אלפי )₪

301,131

107,726

תקציב ( 2010על-שינוייו
לא כולל עודפים)
(אלפי )₪
154,497

76

תעשיה

90,980

92,719

7601

פיתוח התעשייה

90,980

92,719

7602

מפעלים במצוקה

0

7604

תוכנית הדרום

15,086

 320404מלאי חירום מל"ח

71,118

71,118

139,411

129,344
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תקציב בסיס 2011
(אלפי )₪

תקציב בסיס 2010
(אלפי )₪

תקציב 2010
(על-שינוייו לא כולל
עודפים) (אלפי )₪

76

תעשיה

92719

97,934

27,150

7601

פיתוח התעשיה

92719

97,934

25,150

7602

מפעלים במצוקה

0

7604

תוכנית הדרום

2,000

320404

מלאי חירום מל"ח

14

71,118

71,118

88,901
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לשכת המדען הראשי
לשכת המדען הראשי (המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי) במשרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה פועלת מתוקף החוק לעידוד מחקר
ופיתוח בתעשייה ,התשמ"ד  .1984 -הלשכה מופקדת על עידוד
המחקר והפיתוח בתעשייה הישראלית על כל ענפיה ,בדרך של
עידוד החדשנות הטכנולוגית והתעשייתית ,במטרה להביא להגדלת
התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מפירותיהם
(תשואה עודפת) ,לקדם את היצוא ,ליצור מקומות עבודה ולשפר
את מאזן התשלומים של מדינת ישראל .כמו כן ,מופקדת לשכת
המדען הראשי על כריתת הסכמים בינ"ל לקידום מטרות החוק.
לשכת המדען הראשי תומכת במו"פ טכנולוגי עסקי על ידי סיוע
כספי ישיר בהתאם לחוק המו"פ ,הלשכה מובילה לפיתוח מודלים
חדשניים ארוכי טווח ומודלים כתגובה לצורכי השוק ,תוך ראייה ארוכת
טווח ,לפיתוח תשתיות הידע ולהטמעת החדשנות והמו"פ במספר
סקטורים ייחודיים ,ובכלל זה תמיכה ייעודית ותמיכה בתחומים
מועדפים כגון תעשייה מסורתית ,ננוטכנולוגיה ,ביוטכנולוגיה ,מים,
אנרגיה ועוד .במקביל ,מופעלות תכניות תמיכה הכפופות לחוק
המו"פ ומופעלות על פי הוראות מנכ"ל כמו :פיתוח והרחבה של
תשתית טכנולוגית לתעשייה באמצעות סיוע למו"פ גנרי במסגרת
תכניות "מגנ"ט" ,טיפוח שיתופי פעולה בינלאומיים בתחום המו"פ
התעשייתי ,תמיכה ביזמים באמצעות חממות טכנולוגיות כדרך
למימוש רעיונות טכנולוגיים חדשניים ,עידוד יזמים בתחילת דרכם
במסגרת תכנית “תנופה" ,מרכזי מו"פ פיננסיים ועוד.
מסגרות התמיכה של לשכת המדען הראשי תומכות מדי שנה,
במאות תכניות מו"פ בכל שלבי המו"פ ,החל מחדשנות טכנולוגית
הנובעת מרעיון של היזם הבודד בשלבים הראשונים של גיבוש
הרעיון  ;Pre-seedדרך חברות חממה והזנק ועד לחברות הפועלות
בכוחות עצמן .לשכת המדען הראשי תומכת בפיתוח טכנולוגיות
חדשניות למוצרים חדשים בכל ענפי המשק ,בחברות ותיקות
ובחברות חדשות ,בתעשייה עילית (היי-טק) ,ובתעשייה מסורתית,
וכן באמצעות תמיכה בשת"פ בינלאומי ,פיתוח תשתיות טכנולוגיות
לידע ,ועוד.
המכנה המשותף לכל החברות המשקיעות במו"פ חדשני הוא
בסיכון הרב שהן לוקחות על עצמן .מחקרים מראים כי מענקי
המו"פ אפקטיביים ביותר ומהווים את מנוע הצמיחה המרכזי לקידום
החברות לביצוע מו"פ וכי התמיכה הממשלתית במו"פ מביאה
לתנופה במפעלים קיימים וחדשים בכל ענפי העסקים בישראל,
ומביאה ליצירת יתרונות כלכליים מוחשיים בסביבה הטכנולוגית,
ולמינוף רוח היזמות הייחודית והאופיינית לישראל.
בשונה מתמיכה ממשלתית במדינות אחרות בעולם ,חברות אשר
מצליחות במכירת מוצרי מו"פ שנתמכו על ידי לשכת המדען הראשי,
משלמות תמלוגים אשר משמשים כמענקים לחברות אחרות.
מגוון מסלולי התמיכה בלשכת המדען הראשי מכח חוק המו"פ
והוראות מנכ"ל ,מביאים לגידול בפעילות המו"פ בישראל ולשיפור
כושר התחרות של התעשייה בישראל .מסייעים להגברת הצמיחה

הכלכלית בישראל ,ולשמירת האינטרסים המשקיים המקומיים על
ידי השארת הייצור והפעילות העסקית בישראל.
פעילות לשכת המדען הראשי חותרת למיצוי מרבי של פוטנציאל
ההון האנושי המצוי במדינת ישראל המהווה משאב לאומי עיקרי,
ומקנה יתרון תחרותי המאפשר מיצוב טכנולוגי גבוה בשווקי העולם.

תקציב שנים  2010 - 2009על שינוייו
(באלפי :)₪

סה"כ תקציב המו"פ על שינוייו כולל תוכניות בינ"ל (קרנות דו-
לאומיות ,מו"פ עם האיחוד האירופי ,ננו-טכנולוגיה ועוד):

תקציב שנת 2009

תקציב נטו  1,167 -אלפי ש"ח
תקציב ברוטו  1,637 -אלפי ( ₪כולל עודפי מזומנים משנים
קודמות).

תקציב שנת 2010

תקציב נטו מקורי 754 :מ' .₪
תקציב נטו על שינויו 1,080 :מ' ₪
תקציב ברוטו מקורי 1,165 :מ' ₪
תקציב ברוטו על שיניו 1,705 :מ' ₪

תקציב שנת 2011

תקציב נטו מקורי 955 :מ' .₪
תקציב נטו על שינויו 1,235 :מ' ₪
תקציב ברוטו מקורי 1,423 :מ' ₪
תקציב ברוטו על שינויו 1,711 :מ' ₪

מסלולי סיוע  -כלי מימון לתכניות מו"פ
קרן המו"פ  -לפיתוח מוצרים ותהליכים

תכנית התמיכה המרכזית בלשכת המדען הראשי ,לתמיכה במו"פ
תעשייתי לפיתוח מוצרים תחרותיים ותהליכים ,הפועלת מתוקף
החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.
במסגרת זו מופעלות גם תכניות תמיכה ייעודיות ותמיכה
בתחומים מועדפים כגון :מו"פ באזורי פיתוח ,תעשייה מסורתית,
ננוטכנולוגיה ,ביוטכנולוגיה ,אנרגיות מתחדשות ,קלינטק ,שת"פ
עם תאגידים רב-לאומיים ותכניות שת"פ בינלאומי לתמיכה דו-
לאומית במו"פ .התמיכה הינה לכלל העסקים בישראל ,על כל
ענפיהם ,בכל שלבי המו"פ.
ועדת המחקר  -ועדה מקצועית ,שבראשה עומד המדען הראשי,
בהשתתפות נציגי ממשלה וציבור ,הינה הגוף המוסמך להחליט
על אישור תכניות המו"פ בהתאם לחוק המו"פ .ועדת המחקר
קובעת את שיעורי התמיכה על פי מכלול השיקולים ובהתאם
לאמות המידה כפי שנקבעו על ידי ועדת הכספים של הכנסת.
שיעור המענק נע בין  20%ועד לשיעור תמיכה מקסימלי של 50%
מהוצאות המו"פ המאושרות.
לתכניות הפועלות באזור עדיפות ,מתווסף  10%לשיעור המענק.
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הגשת בקשות לתכניות מו"פ מתבצעת באופן מקוון
ובהתאם לנהלים:

ועדת המחקר קיבלה החלטה על הכרה בתחומים טכנולוגיים
מועדפים :ננוטכנולוגיה ,ביוטכנולוגיה ומו"פ בתעשייה המסורתית.
תכניות מו"פ בתחומים אלו ,שנבחנו בקריטריונים המקובלים
ואושרו על ידי הועדה נתמכות בשיעור של .50%
עפ"י חוק המו"פ ,חברה אשר קיבלה תמיכה מלשכת המדען
הראשי מחויבת בתשלום תמלוגים במידה והפרויקט מגיע למסחור.
התמלוגים מחושבים בשיעור של  3%-3.5%ממכירות המוצרים
המבוססים על הידע שנתמך .התמלוגים נושאים ריבית ליבור .+1
התמלוגים הנגבים מתווספים לתקציב קרן המו"פ לסיוע לתכניות
מו"פ חדשות.
היקף התמיכה במסגרת קרן המו"פ הינו בסך כ 1-מיליארד ש"ח
מדי שנה ,והגבייה מתמלוגים כ 400-מיליון ש"ח מדי שנה.

.1
.2
.3
.4

ביקושים מעל  30מיליון ש"ח :הגשה עד ל15/12-
ביקושים עד  30מיליון ש"ח :הגשה עד ל31/01-
ביקושים עד  10מיליון ש"ח :ניתן להגיש במהלך כל השנה.
תחומים מועדפים :ניתן להגיש במהלך כל השנה.

בשנת  2011קיימת עליה של  49%במס' הפרויקטים שהוגשו
ואושרו בכל מסלולי התמיכה לעומת שנת 2005

בקשות מו"פ שהוגשו ע"י חברות מול בקשות מו"פ שאושרו ע"י ועדה
כל מסלולי התמיכה
2500

מס' בקשות מו"פ
מס' תוכניות שאושרו
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מדינת ישראל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

לשכת המדען הראשי הינה הגורם המיישם את החלטות הועדות
המקצועיות של :קרן המו"פ ,השת"פ הבינלאומי ,תכניות החממות
הטכנולוגיות ,תכנית תנופה ,תכניות מגנ"ט ותכניות מיוחדות.
יישום ההחלטות בא לידי ביטוי בתקצוב ההחלטות ,הוצאת כתבי
אישור לתעשייה ,בדיקת דיווחים שוטפים ,מעקב אחר התניות
ואבני דרך ,הפעלת בודקים מקצועיים טכנולוגיים ופיננסיים,
בדיקת ואישור ההוצאות המדווחות ,העברת תשלומים ,סגירת
תיקים וגביית תמלוגים.
הדיווח השוטף של החברות על הוצאות המו"פ שאושרו הינו
באמצעות דיווח אלקטרוני ,כאשר החברות מקבלות מלשכת
המדען הראשי מידע עדכני ומפורט על גבי טופס דיווח ייעודי
לדיווחי ביצוע .מהלך זה מקצר את לוח זמנים מערך הבדיקה
והעברת התשלומים בפועל לתעשייה.
החל משנת  ,2008כל התעשייה הנתמכת מתעדכנת בזמן אמת על
סטטוס בקשות המו"פ באינטרנט  -תהליכי הבדיקה ,אישור ,תשלום
ועוד .החל משנת  ,2010מאפשרת לשכת המדען הראשי אימות
הדיווחים השונים מהתעשייה ,באמצעות חתימה אלקטרונית אשר
חוסכת מהחברות את הצורך לשלוח טפסי אימות חתימה בדואר.

מרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה

מסלול זה מהווה חלק ממנגנון לצמצום הפערים המשמעותיים
בין הפריפריה למרכז הבאים לידי ביטוי בין היתר ברמות שכר
והשכלה .למרכזי מו"פ בפריפריה השפעה גדולה מאוד ביצירת
מנגנונים להתהוות מרכז תעסוקה איכותית ופעילות כלכלית
בסביבתם הגיאוגרפית.
המסלול מופעל החל משנת  2010בהתאם להוראה מכוח החוק
לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.
המסגרת התקציבית לתכנית זו הינה  300מיליון ש"ח לתקופה של
שלוש שנים .הייחודיות של המסלול הינה שהוא מאפשר לחברה
המעבירה פעילות משמעותית מהמרכז לפריפריה ,ודאות יחסית
לגבי תקצוב הפעילות לתקופה של עד שלוש שנים .המסלול
מיועד לחברות ישראליות גדולות ,אשר מחזור המכירות הכולל
שלהן מפעילות בישראל ,בשנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת
הסיוע ,עלה על  100מיליון .USD
ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת
זו .יישום ההחלטות ,מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על
ידי לשכת המדען הראשי.

הסדר מו"פ גנרי לחברות גדולות

מסלול תמיכה במו"פ ארוך טווח של חברות עתירות השקעה במו"פ.
התכנית מופעלת במסגרת הוראת מנכ"ל מס'  8.0החל משנת
.2001
מטרת ההסדר ,להביא את החברות הגדולות להתמקד יותר בפיתוח
ידע ותשתיות טכנולוגיות ,מו"פ גנרי  -מו"פ ארוך טווח :פיתוח ידע
חדש לחברה אשר כתוצאה ממנו יפותחו שורת מוצרים עתידיים.
במידה והחברה הסדירה את חובה עם המדינה היא רשאית לפנות
למסלול מענקים זה אשר מקנה זכות למענקים ללא חובת תמלוגים,
בגין ביצוע מו"פ גנרי בחברה (להבדיל ממו"פ גנרי שהוא במסגרת
מאגד של חברות ואקדמיה).
ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת
זו .יישום ההחלטות ,מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על
ידי לשכת המדען הראשי.
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ב  2011הוגשו  82פרויקטים בהיקף תקציב כולל של  299מ' ₪
מזה אושרו ע"י וועדת המחקר  57פרויקטים בתקציב של  143מ'
 ₪במענק כולל של  64מ'₪

מרכזי פרויקטים של חברות רב-לאומיות

מסלול לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת ישראל של חברות
רב-לאומיות.
התכנית מופעלת במסגרת הוראות מנכ"ל  8.13החל משנת .2008
מטרת התכנית ,לעודד חברות רב-לאומיות תעשייתיות מתחום
התעשייה המסורתית או התעשייה המעורבת (בהתאם להגדרות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) להקים מרכזי פרויקטים במדינת
ישראל תוך מיקוד פעילות אותו מרכז פרויקטים בביצוע מחקר
ופיתוח טכנולוגי-תעשייתי בפריפריה ובתעשייה המסורתית בשיתוף
עם גורם ישראלי.
התמיכה אשר תוענק במסגרת תכנית זו ,תוענק לשם הקמת
והפעלת מרכז פרויקטים של החברה הרב-לאומית בישראל ולא
רק עבור הפרויקטים אשר יבוצעו במסגרת אותו מרכז פרויקטים.
ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת
זו .יישום ההחלטות ,מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על
ידי לשכת המדען הראשי.

מו"פ עסקי בחקלאות

מסלול לעידוד פיתוח מוצרים חקלאיים ברי מכירה המיועדים ליצוא.
התכנית מופעלת במסגרת הוראת מנכ"ל  4.9החל משנת .1994
לשכת המדען הראשי הינה הזרוע הביצועית להפעלת תכנית זו
המתוקצבת כולה על ידי משרד החקלאות ,בדיקה טכנולוגית של
הבקשות נעשית על ידי לשכת המדען הראשי .ועדה מקצועית
משותפת עם משרד החקלאות הינה הגורם המאשר את תכניות
המו"פ במסגרת זו .יישום ההחלטות ,מעקב ובקרה עד לסגירת
התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
בשנת  2011אושרו  4פרויקטים בתקציב של  1.7מ'  ,₪מהם
השתתפות המדינה בהיקף של  821אלפי .₪

מרכזי מו"פ פיננסי

תכנית מופעלת במסגרת הוראת מנכ"ל  8.17החל מאוגוסט .2010
התכנית מיועדת לעודד תאגידים פיננסיים גלובליים זרים להקים
במדינת ישראל מרכזי מחקר ופיתוח טכנולוגיים אשר ישמשו
את התעשייה הפיננסית העולמית ,וזאת מתוך מטרה לפעול
להרחבת הבסיס הטכנולוגי של התעשייה בישראל ולפיתוח וייצור
מנוע צמיחה חדש למשק הישראלי בענפי הפיננסים אשר הולכים
ותופשים מקום משמעותי בעולם הגלובלי.
רשאיות להשתתף בתכנית חברות רב-לאומיות זרות ,בעלות
הכנסות שנתיות של לפחות  10מיליארד דולר ארה"ב ,הפועלות
בענפי הפיננסים.
שיעורי התמיכה הממשלתית בתכנית זו הינם  40%מהתקציב
הכולל המאושר לפרויקטים שיבוצעו בשנה הראשונה והשנייה מיום
תחילת פעילותו של המרכז 30% ,בשנה השלישית והרביעית ושיעור
של  25%בשנה החמישית .פרויקטים אשר יבוצעו בפריפריה יזכו
לשיעורי תמיכה של  50%בשנה הראשונה והשנייה 40% ,בשנה
השלישית והרביעית ושיעור של  35%בשנה החמישית.
אישור הפרויקטים הינו רב שנתי לתקופה של  5שנים .ובמסגרת
התכנית מתחייבות החברות הרב-לאומיות להעסיק בישראל,
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לפחות  25עובדי מו"פ בתום השנה הראשונה של תקופת הפעילות
המאושרת ,לפחות  50עובדי מו"פ בתום השנה השנייה ,ולפחות
 80עובדי מו"פ מתום השנה השלישית ואילך.
במהלך שנת  2011אושרו במסגרת התכנית הקמת שני מרכזי
מו"פ פיננסיים :של סיטי בנק ושל בנק ברקליס ,בהיקף של 190
מיליון  ₪לתקופה של חמש שנים.
ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת
זו .יישום ההחלטות ,מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על
ידי לשכת המדען הראשי.

“מימד" – מינוף מו"פ דואלי צבאי/בטחוני ומסחרי

תכנית חדשה להקמת קרן סיוע חדשה  -קרן “מימד" ,הקרן
תעסוק בקידום מחקר ופיתוח בעל יישומים דואליים צבאי/בטחוני
ומסחרי .הקרן הינה מיזם משותף ואיגום משאבים בין :המדען
הראשי במשרד התמ"ת ,משרד האוצר ומפא"ת במשרד הביטחון.
הקרן תופעל במסגרת המדען הראשי בתמ"ת ,ויעמדו בראשה
במשותף המדען הראשי וראש מפא"ת.
מטרת הקרן ,לקדם יוזמות מו"פ ,המוצעות על ידי חברות קטנות
ובינוניות כולל מוסדות מחקר ,לצורך קידומם עד שלב הוכחת
היתכנות .הפרויקטים יעסקו ביישומים וטכנולוגיות חדשניים בהם
אי-וודאות גדולה וצריכים לתת מענה לצורך מבצעי מצד אחד,
ולהיות בעלי פוטנציאל מסחרי בשווקים הבינלאומיים מהצד השני.
ועדה מקצועית ,שבראשה עומד המדען הראשי ,הינה הגורם
המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו .יישום ההחלטות ,מעקב
ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
המסלול יופעל במסגרת הוראת מנכ"ל  8.20החל משנת .2012

השקעות מוסדיים ישראלים בהיי-טק

תכנית לעידוד השקעות של גופים מוסדיים ישראלים בתעשיות
עתירות הידע בישראל .התכנית הושקה בינואר  2011בשיתוף
פעולה של משרד האוצר ולשכת המדען הראשי.
התכנית מהווה חלק ממכלול כלים שמפעילה הממשלה להבטחת
המשך צמיחתו של ענף ההיי-טק ,המהווה בשני העשורים האחרונים
הקטר המרכזי לצמיחה במשק הישראלי ,מרכיב מרכזי ביצוא
הישראלי ומקור חשוב ליצירת מקומות תעסוקה .התכנית באה ,בין
השאר ,על רקע המשבר הכלכלי העולמי וקשיי המימון שנבעו ממנו.
התמיכה הממשלתית באה לידי ביטוי על ידי הגנה חלקית בהיקף
של עד  25%מהפסדים ,במידה שיחולו ,על השקעות של גופים
מוסדיים בתעשיות עתירות ידע הפועלות בישראל.
מדינת ישראל הקצתה לתכנית תקציב ייעודי של  200מיליון ש"ח.

תכנית לעידוד פיתוח פתרונות טכנולוגיים
לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

תכנית חדשה בלשכת המדען הראשי המופעלת במסגרת הוראת
מנכ"ל  8.19החל מספטמבר .2011
התכנית מיועדת לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים
המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים,
על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.
התוכנית מיועדת לחברות צעירות (עד שנתיים מיום ההקמה)
ועמותות המקיימות פעילות מחקר ופיתוח.
גובה המענק הינו עד  600אלפי  ₪לשנה בגין כל תכנית פיתוח
שאושרה על ידי הועדה.
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השתתפות לשכת המדען הינה בגובה  65%מהוצאות הפיתוח
המאושרות לחברה ו  85%מההוצאות המאושרות לעמותה.
המסגרת התקציבית השנתית לתכנית זו הינה  6מיליון .₪
ועדת מקצועית שבראשה עומד המדען הראשי ,הינה הגורם המאשר
את תכניות המו"פ במסגרת זו .יישום ההחלטות ,מעקב ובקרה
עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי  .

מסלולי סיוע לתעשייה המסורתית
תעדוף התעשייה המסורתית במסגרת קרן המו"פ

מטרת התכנית הינה לאפשר למפעלי התעשייה המסורתית לקדם
ולהטמיע בהתמדה תהליכי חדשנות טכנולוגית.
התכנית הושקה באוקטובר  ,2005במטרה לסייע למפעלי התעשייה
המסורתית לפתח אסטרטגיה חדשה המבוססת על בידול טכנולוגי,
ובכך ליצור למפעל יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.
המשק הישראלי אופיין בהתפתחות מהירה של סקטור ההיי-טק
לעומת דריכה במקום ואף נסיגה של סקטור התעשייה המסורתית.
התעסוקה בתעשייה המסורתית בישראל ,מהווה כ ⅔-מכלל
העובדים בתעשייה כולה ,וסיכויי ההישרדות לאורך זמן ,מוטלים
בספק ,באם לא יתחולל בה מהפך אסטרטגי בתחום החדשנות
הטכנולוגית ליצירת יתרונות תחרותיים ומיצוב בשוק העולמי.
במסגרת העדפת תכניות מו"פ של התעשייה המסורתית ,ניתן
שיעור תמיכה מקסימאלי של  50%לתכנית מאושרת .יחד עם
זאת ,בחינת הפרויקטים נעשית במסגרת הקריטריונים המקובלים,
כלומר בסיס ההחלטה הינו איכות הפרויקט וניתן דגש לקריטריון
החדשנות בכל פרויקט.
החל מספטמבר  2009ועד דצמבר  2012חברות שהגישו את
בקשתם במסגרת תכנית עידוד התעשייה המסורתית פטורות
במשך שנתיים מתשלום התמלוגים ממכירת המוצרים הנתמכים,
זאת כהטבה ייחודית לעידוד המו"פ בקרב התעשייה המסורתית.
חלק הארי של חברות התעשייה המסורתית הפונות ללשכת המדען
הראשי מורכב מחברות קטנות ובינוניות ,מרבית חברות אלו
חסרות תשתית מחקרית מבוססת או גישה למו"פ .יישום התכנית
לתמיכה בתעשייה המסורתית בלשכת המדען הראשי וההטבות
הייעודיות לתחום זה מביאות לחיזוק התשתית המחקרית שלהן
ולשינוי בגישתן למו"פ.
בשנת  2011במסגרת קרן המו"פ פנו  227חברות המוגדרות
כתעשייה מסורתית והגישו  291פרויקטים בהיקף תקציב של 689
מ'  .₪ועדת המחקר אישרה  213פרויקטים בתקציב של  260מ'
 ,₪מהם השתתפות המדינה בהיקף של  148מ' .₪
בנוסף ,אושרו  -35מ' ₪מענקים לתעשייה המסורתית במסלולים
השונים (מכוני מחקר ,מגנ"ט ,תנופה ,חממות ,שת"פ בינ"ל).

מכינת מו"פ לתעשייה המסורתית

כלי משלים אשר לשכת המדען הראשי מפעילה לטובת התעשייה
המסורתית .התכנית מיועדת לסייע לתעשייה המסורתית שאינה
יודעת כיצד לבנות יחידות מו"פ ולבצע חדשנות .מטרת התכנית
הינה יצירת שינוי ארגוני  -תרבותי בחברות מענפי התעשייה
המסורתית ,הכולל הנחלת ערכים ושיטות עבודה לביצוע מתמיד
של חדשנות ומו"פ הנגזר מדרישות השווקים .ועדה מקצועית הינה
הגורם המאשר את התכנית במסגרת זו.
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סיוע למכוני מחקר

התמיכה במכוני מחקר נעשית בהתאם להוראה מכח החוק לעידוד
מו"פ בתעשייה .הסיוע למכוני המחקר ניתן בשני ערוצים :מסלול
תמיכה בתכניות מו"פ ,כאשר השתתפות התעשייה בתכנית הינה
חובה ובמינימום של  10%מהיקף הוצאות המו"פ ,ומסלול סיוע
לקניית ציוד מדעי.
מכוני המחקר הפונים לקבלת סיוע מתחלקים לשתי קבוצות -
בקבוצה הראשונה  -מכוני מחקר המשרתים את התעשייה המסורתית:
מכון המתכות ,מכון הפלסטיקה והגומי ומכון הקרמיקה.
בקבוצה השניה  -מיג"ל (מרכז ידע גליל עליון) אשר עיסוקו העיקרי
הוא תחום מדעי החיים.
בשנת  2010הושלם מיזוג בין מכון הקרמיקה והפלסטיקה .מיזוג זה
הביא להתמקדות המחקר בתחום הקרמיקה ,בתחום ענף הבניה
בכלל ובניה ירוקה בפרט .החל משנת  ,2008חל גידול משמעותי
בהיקף התקציבי המוקצה לתמיכה במכוני מחקר ושיעורו עומד
כיום על כ 10-מליון ש"ח .עליה תקציבית זו נובעת ,בין היתר,
ממדיניות לשכת המדען הראשי לסייע לתעשייה המסורתית מאחר
ומרבית מכוני המחקר הנהנים כיום מהסיוע ,משרתים תעשייה זו.
ועדה מקצועית ,שבראשה עומד המדען הראשי ,הינה הגורם
המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו .יישום ההחלטות ,מעקב
ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
בשנת  2011הוגשו  30פרויקטים בהיקף תקציב של  24מ' .₪
אושרו  20פרויקטים בתקציב של  9.3מ'  ,₪מהם השתתפות
המדינה בהיקף של  7.6מ' .₪

עידוד המו"פ בתחום קלינטק

לשכת המדען הראשי תומכת בקידום תעשיית הקלינטק הישראלית,
כחלק ממכלול פעילותה לקידום תעשייה ישראלית עתירת ידע
ותחרותית בשווקים הגלובליים .בשנים האחרונות ניכרת עלייה
בולטת במס' הפרויקטים המוגשים ללשכת המדען הראשי בענפי
הקלינטק השונים – מים ,אנרגיות מתחדשות ,איכות הסביבה,
זיהום אוויר ,תחליפי נפט ,הפחתת פליטות גזי חממה ועוד וכן
במס' האישורים הניתנים לפרויקטים בתחומים אלו.
בשנת  2011הוגשו במסגרת קרן המו"פ ,מגנ"ט ,חממות ,ותנופה
 121פרויקטים בתחום הקלינטק בהיקף תקציב של  298מ' .₪
אושרו מתוכם בועדת המחקר  76פרויקטים בתקציב של 147
מ'  ,₪מהם השתתפות המדינה בהיקף של  79מ'  .₪זהו גידול
משמעותי לעומת שנת  2007בה הוגשו  48פרויקטים בהיקף
תקציב של  153מ'  ,₪מהם אושרו  30פרויקטים בתקציב של 65
מ'  .₪השתתפות המדינה בשנת  2007היתה בהיקף של  43מ' .₪
מרכזים טכנולוגיים לקידום טכנולוגיות מים ואנרגיות מתחדשות
במסגרת מדיניות קידום טכנולוגיות מים ואנרגיות מתחדשות,
לשכת המדען הראשי מובילה את הקמתם של מרכז טכנולוגי למים
בשדה בוקר ומרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה.
מטרת הקמת המרכזים הטכנולוגיים ,הינה עידוד יזמות טכנולוגית
בתחום פיתוח טכנולוגיות מים ובתחום פיתוח טכנולוגיות לייצור
חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת ,על ידי יצירת מערך סיוע
שיאפשר לבעלי רעיונות בתחום הטכנולוגי בראשית דרכם לפתח
את המיזם משלב המחקר והפיתוח ועד לייצורו ושיווקו ,וכן עידוד
שיתופי פעולה בין מוסדות אקדמיה ,מכוני מחקר והתעשייה
בתחום פיתוח טכנולוגיות מים ופיתוח טכנולוגיות לייצור חשמל
באמצעות אנרגיה מתחדשת.

דו"ח

2011

מרכזים אלו ישמשו מוקד למחקר יישומי בתחומי טכנולוגיות מים
ואנרגיות מתחדשות ובהם ירוכז ידע וניסיון משולב של הגורמים
המרכזיים הפעילים בתחומים אלו מהאקדמיה ומהתעשייה.
מדינת ישראל הקצתה למרכז הטכנולוגי בתחום המים תקציב
ייעודי ל 5-שנים בסך  35מיליון ש"ח ,ולמרכז הטכנולוגי בתחום
אנרגיות מתחדשות תקציב ייעודי ל 5-שנים בסך  57מיליון ש"ח.
כל מרכז יופעל על ידי זכיין מהסקטור הפרטי ,אשר יהיה מורכב
משילוב של משקיע אסטרטגי ומרכז מחקר אקדמי .הזכיין הפרטי
אשר יקבל את הזיכיון להקמת כל מרכז והפעלתו מחויב להשקיע
ממקורותיו לפחות את אותו הסכום אותו משקיעה המדינה.
מסלול מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה מופעל
במסגרת הוראת מנכ"ל  8.14החל מנובמבר .2009
הוראת מנכ"ל למרכז הטכנולוגי למים בשדה בוקר ו"קול קורא"
לקבלת הצעות להקמתו והפעלתו של המרכז צפויה להתפרסם
במהלך שנת .2012
ועדה מקצועית ,שבראשה עומד המדען הראשי ,הינה הגורם
המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו .יישום ההחלטות ,מעקב
ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.

מסלולי סיוע ליזמים/חברות מתחילות
תכנית תנופה

מסלול סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים ,בשלב ה,Pre-seed-
המסלול פועל במסגרת הוראת מנכ"ל  8.9החל משנת .2001
מטרת תכנית תנופה הינה לעודד יזמות טכנולוגית על ידי תמיכה
בפעילות הנדרשת מיזמים בראשית צעדיהם ,כדי לקדם רעיון
טכנולוגי חדש לקראת מימוש תעשייתי.
במסגרת זו ניתנת תמיכה ליזם בשלב הקדם מו"פ של תכניתו
לצורך הוכחת היתכנות טכנולוגית ו/או ישימות עסקית ,ולצורך
ביצוע כל פעילות הנדרשת למסחור ולפיתוח כגון :תכנון ,הרכבה
וניסוי של דגם/אב טיפוס של רעיון ,הכנת בקשות לרישום פטנט,
ביצוע חקר ישימות עסקית ,הכנת תכנית עסקית ,השתתפות
בתערוכות ,הכנת חומר פרסומי ,ייעוץ מקצועי וכיוצא בזה.
התמיכה הינה בשיעור השתתפות של עד  85%מהתקציב המאושר
עד לתקרת מענק של  250,000ש"ח.
למסלול זה רשאים לפנות היזם הבודד ,חברות הזנק צעירות
ומפעלים קטנים.
מרבית המיזמים המוקמים בסיוע תכנית זו הופכים בהמשך
לחברות סטרט-אפ עצמאיות ,שבראשה עומד המדען הראשי וחלקן
ממשיכות לפתח במסלול החממות הטכנולוגיות.
ועדה מקצועית ,שבראשה עומד המדען הראשי ,הינה הגורם
המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו .יישום ההחלטות ,מעקב
ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
בשנת  2011סה"כ תקציב תכניות “תנופה" עמד על  14.6מיליון
 .₪הוגשו  341פרויקטים ואושרו  93פרויקטים בהיקף מענק
מדינה של  11.8מ' .₪

חממות ליזמות טכנולוגית

מסלול לעידוד יזמות טכנולוגית ,על ידי יצירת מערך סיוע שיאפשר
לבעלי רעיונות בתחום הטכנולוגי בראשית דרכם לבצע את עבודת
המחקר והפיתוח וההתארגנות הנדרשת כדי לממש את רעיונם על
ידי פיתוחו למוצר עסקי ולהביאו למצב המאפשר גיוס הון פרטי.
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התכנית מופעלת במסגרת הוראות מנכ"ל 8.12 ,8.4 ,8.3 ,8.2
החל משנת .2003
החממות ליזמות טכנולוגית מאפשרות ליזמים מתחילים ,בעלי
רעיונות טכנולוגיים חדשניים ,מסגרת תומכת לפתח את הרעיון
שלהם למוצר מסחרי המיועד בעיקר ליצוא ולהקים חברה יצרנית
עסקית בישראל .המדינה מממנת את השלב הקריטי של הפיתוח
על מנת להתניע אותו ותקופת הפעילות בחממה מגדילה באופן
ניכר את סיכוייה של החברה שהוקמה  -לגייס השקעה פיננסית,
להתחבר לשותף אסטרטגי ולצאת מן החממה כעסק עצמאי.
במסגרת החממה נהנה הפרויקט מהערך המוסף של החממה
הכולל מלבד מקום ותשתיות ,סיוע אדמיניסטרטיבי ,ייעוץ משפטי
ורגולטורי ,הנחיה מקצועית וכן ליווי ניהולי עסקי וסיוע במציאת
שותפים אסטרטגיים וגיוס הון נוסף.
התכנית פתוחה מיום הקמתה ועד היום לכל המגזרים התעשייתיים.
כיום פועלות  23חממות טכנולוגיות 2 ,חממות תעשייתיות,
וחממה אחת ייעודית לביוטכנולוגיה.
החממות פרוסות בכל רחבי הארץ ,מתל חי בצפון ועד שדה
בוקר בדרום.
פרויקט הנקלט בחממה מקבל הלוואה מהמדינה בשיעור של 85%
מההוצאות המוכרות ועד לגובה של  2.1מיליון ש"ח לתקופה של
שנתיים ,כאשר פרויקטים בתחום הביוטכנולוגיה והפארמה זכאים
לתמיכה גם עבור שנה שלישית בחממה.
מתוך  24החממות הטכנולוגיות 15 ,חממות פועלות בפריפריה
ובאזורי פיתוח ,ו 3-חממות פועלות בירושלים.
ועדה מקצועית ,שבראשה עומד המדען הראשי ,הינה הגורם
המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו .יישום ההחלטות ,מעקב
ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
סה"כ תקציב החממות על שינוייו לשנת  2011הסתכם ב 149
מ'  ₪הרשאה להתחייב לפרויקטים .יש לציין כי בהשוואה לשאר
תוכניות לשכת המדען הראשי ,האישורים לפרויקטי מו"פ במסגרת
החממות הטכנולוגיות הינם לשנתיים מראש.

חממה תעשייתית מבוססת טכנולוגיה

החל משנת  2008פועלות  2חממות תעשייתיות בחיפה ובערד.
חממה תעשייתית מיועדת לביסוסן התעשייתי של חברות מוטות
טכנולוגיה/הנדסה או חברה שעיקר מוצריה מוטי עיצוב תעשייתי,
אשר עברו את שלב הוכחת ההיתכנות הטכנולוגית ,והמיועדות
לבצע פעילות תעשייתית-מסחרית עצמאית (לרבות ענף התוכנה
ומעבדות(.
ועדה מקצועית ,שבראשה עומד המדען הראשי ,הינה הגורם
המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו .יישום ההחלטות ,מעקב
ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
בשנת  2011ועדת החממות התעשייתיות אישרה  6מיזמים חדשים,
מתוכם  5בחממה התעשייתית מבוססת הטכנולוגיה בחיפה.

תכנית “יזמים צעירים"

התכנית מיועדת לעידוד וחינוך נוער ליזמות עסקית ,תוך הפעלה
והתנסות מעשית בשילוב עם החממות הטכנולוגיות ,והיא פועלת
במסגרת בתי ספר על-יסודיים.
תכנית החממות מלווה תכנית זו ,במטרה להכשיר את הדורות
הבאים של היזמים בישראל .במסגרת התכנית ,נחשפים המחזורים
של יזמים צעירים לתכנית החממות ולפעילות המתנהלת בה.
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הפרויקטים בתכנית “יזמים צעירים" נהנים מהנחייה והכוונה
מקצועית ממנטורים בתעשייה ,לרבות מהחממות.
במהלך  2011נבחרה חברת ‘יזמים צעירים' כזכיין להפעלת
התכנית ובתחילת  2012הוחלט להאריך את הסכם ההתקשרות
עמה לשנה נוספת .הזכיין מקבל במסגרת התוכנית תקציב שנתי
בסך .₪ 900,000
במהלך  2011הופעלו במסגרת התוכנית כ 180 -קבוצות נוער
מבתי ספר ברחבי הארץ.

מסלולים לעידוד מו"פ בתחומי הננוטכנולוגיה
והביוטכנולוגיה
תעדוף פרויקטים בתחום ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה
במסגרת קרן המו"פ

בסוף שנת  2004תחום ביוטכנולוגיה ותחום ננוטכנולוגיה הוכרזו
בלשכת המדען הראשי כתחומים מועדפים ,וחברות בתחומים
אלו זוכות לשיעור מענק מקסימאלי בהיקף  50%מתקציב פעילות
המו"פ.

מרכזי ננוטכנולוגיה באקדמיה

תכנית סיוע שמטרתה ליצור ולפתח תשתית טכנולוגית לשימוש
התעשייה ,זאת מתוך ראייה ארוכת טווח כי מדינות שישקיעו
בהווה בתחום הננו טכנולוגיה ,יעמדו בחזית התעשייתית של
המדינות המפותחות בעוד מספר שנים.
המכון לננוטכנולוגיה בטכניון הוקם בשנת  2005בהשקעה
כוללת של  78מליון  USDלתקופה של  5שנים ,במימון משולש
של :הטכניון ,קרן פילנטרופית וממשלת ישראל .מימון ממשלת
ישראל התבצע על ידי חברי הפורום לתשתיות לאומיות (“פורום
תל"מ") ,בו חברים לשכת המדען הראשי ,ות"ת ,משרד האוצר
ומפא"ת במשרד הביטחון.
בהמשך ,בשנת  ,2007הוקמו מרכזי ננוטכנולוגיה ב 5-מוסדות
מחקר נוספים :מכון ויצמן ,האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת
תל-אביב ,אוניברסיטת בר-אילן ,ואוניברסיטת בן-גוריון .היקף
ההשקעה המצרפי במרכזים אלו הוא כ 142-מליון  .USDמהם
כ 20%-בשנת ‘ .2009משולש המימון' שתואר לעיל חל גם על
מרכזים אלה.
במסגרת מרכז המו"פ לננוטכנולוגיה בטכניון נרכש ציוד תשתיתי
יקר-ערך שישמש גם חוקרים מאוניברסיטאות אחרות וחברות
מהתעשייה .מרכזי הננוטכנולוגיה מעודדים יצירת יוזמות למסחור
הידע בהעברת טכנולוגיות לתעשייה ,ליזמי חברות הזנק ולשת"פ
ארוך טווח במסגרות כמו תכניות מגנ"ט ותכניות אחרות.
בכל המרכזים ,הושבו לארץ יותר מ 40-מדענים ,שנקלטו בששת
מוסדות המחקר בתחומי מחקר מגוונים בתחום הננוטכנולוגיה.

 NIBNהמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב

במהלך שנת  2005החליטה ממשלת ישראל על הקמת המכון
הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב .עלות הקמת
המכון  90מיליון  ,USDמזה השתתפות ממשלתית בסך  30מיליון
 .USDב 2009-נחתם הסכם ההתאגדות הרשמי בין השותפים
להקמת המכון :אוניברסיטת בן גוריון וממשלת ישראל .בפועל
המכון הותנע והחל בפעילות כבר בסוף .2007
מימון חלקה של המדינה בהיקף של  126מליון ש"ח ל 7-שנים

מדינת ישראל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

הינו איגום משאבים בין :המדען הראשי ,ות"ת ,משרד האוצר,
והמשרד לפיתוח הנגב והגליל.
הקמת המכון הינה עוד נדבך בקידום סקטור הביוטכנולוגיה,
שמוגדר בלשכת המדען הראשי כתחום טכנולוגי מועדף.
פעילות המכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון מעמיקה
את הפעילות הטכנולוגית והמחקרית בנגב ונועדה לייצר ולבנות
תשתיות טכנולוגיות לשימוש התעשייה הישראלית בטווח הארוך.
הגורם המלווה את התכנית הינה וועדת היגוי מטעם המדינה
בהשתתפות המשרדים השותפים למימון התכנית .עד היום
המכון קלט  15מדעים חוזרים בתחומי מחקר מגוונים בתחום
הביוטכנולוגיה.
קרן למדעי החיים Life Sciences Funds

בשנת  2010הושקה הקמת קרן ייעודית למימון פרויקטים של
חברות ישראליות בתחום מדעי החיים ()Life Sciences Funds
בדגש ביופארמה ,כמיזם משותף של לשכת המדען הראשי ,משרד
האוצר והסקטור הפרטי .הממשלה תקצה לקרן עד  80מיליון .USD
תחום הביומד ,המתאפיין בעולם בשיעורי צמיחה דו-ספרתיים
לאורך שנים ,הנו עתיר פוטנציאל כלכלי אך גם עתיר סיכון .בישראל
ניכר כשל השקעות בחברות בתחום זה נוכח מודל המימון קצר
המועד של קרנות הון סיכון והעדר חברות ביו-פארמה כשותף
אסטרטגי (למעט חברת טבע).
בהתבסס על ניסיונן של מדינות אחרות ,לביו-פארמה ולמכשור
הרפואי פוטנציאל להיות מנוע הצמיחה העתידי של המשק
הישראלי .מחד קיים בישראל היקף מרשים של פעילות מדעית
איכותית ,שיעור גבוה של רישום פטנטים וכמות גבוהה יחסית של
בעלי תארים בתחום מדעי החיים .מאידך ,התוצאות התעשייתיות
נמוכות :חברות ישראליות בתחום אינן מגיעות לשלבים מסחריים
בארץ ,וכ 90%-מתוכן מעסיקות פחות מ 50-עובדים .פער זה
מוסבר בעיקר במחסור במימון הנובע מרמות הסיכון הגבוהות,
מהיקפי ההשקעה הגדולים הנדרשים ומאופק ההשקעה הארוך
המאפיינים את הענף (במיוחד בפיתוח תרופות) .מצב זה מביא
לנשירת פרויקטים ו.EARLY EXITS-
מטרות נוספות של הקרן הן ליצור מקומות תעסוקה איכותיים
שיאפשרו להחזיר לישראל מדענים חוזרים ,לייבא לישראל ידע וניסיון
ניהולי בינלאומי בתחום הביו-פארמה ,וליצור תשתית להקמת
תעשיית השקעות בענף.
במהלך  2010הותנעה הקמת קרנות מדעי החיים בגיבוי ממשלתי
במתכונת קרנות הון סיכון .מבנה הקרנות יהיה דומה ככל הניתן
למבנה קרן הון סיכון.
אורך חיי הקרנות יהיה  10שנים לכל הפחות ,משך תקופת
ההשקעה  5שנים.
שותפות הממשלה בקרנות תהיה כשותף מוגבל ()Limited Partner
“נחות" ,הסופג ראשון את ההפסד ולוקח לעצמו רק חלק מהרווח.
בכך ,תגדיל המדינה את הרווח של השותפים המוגבלים הנוספים
ותגן עליהם במקרה של הפסד .ספיגת ההפסד הראשון בידי המדינה
נועדה להפיג את חששות המשקיעים המוסדיים הישראליים ,אשר,
להבדיל ממשקיעים מוסדיים אמריקאיים ,נוטים להשקיע בהיקף
נמוך ביותר בקרנות הון סיכון בכלל ובתחום הביומד בפרט.
בשנת  2011נבחר זכיין להפעלת קרן למדעי החיים ,והקרן אישרה
השקעה בחברה אחת ,במהלך שנת  2012צפויה הקרן לאשר
השקעות בחברות ביוטכנולוגיה נוספות.
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צת"ם  -ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים

תכנית חדשה בתחום מדעי החיים ,תחום בו המחקר והפיתוח
נשען על פעילויות עם התמחות נקודתית ועל ציוד עתיר מימון
הנדרש למימוש התהליכים .המחקר והפיתוח בתחום מדעי החיים,
מבוצע בגופי מחקר ציבוריים ובחברות תעשייתיות ,כאשר יש
קישוריות חשובה בין שתי קהילות אלה.
החברות הישראליות בתחום מדעי החיים ,שמרביתן צעירות ועיקר
פעילותן עדיין בשלב המו"פ ,מסתייעות בגופים מקצועיים ,שחלקם
פועלים על בסיס מסחרי וחלק אחר נמצא במוסדות רפואיים
ובמוסדות מחקר ,אלא שאין מספיק תשתית בתחום ,והחברות
נאלצות לצאת לספקים בחו"ל כדי לקבל שירותי מו"פ בסיסיים.
כדי לבסס את תעשיית מדעי החיים בישראל ולאפשר יותר פעילות
לביצוע בארץ ,יש צורך לעודד את ההרחבה של היכולות הקיימות
והרחבת מגוון השירותים שאינם קיימים.
מטרת תכנית צת"ם ,לאפשר לגופים העוסקים במתן שירותי מו"פ
במדעי החיים ,לקבל סיוע כספי ברכש ציוד עתיר מימון ואפשרות
להרחיב שירותים לכלל הגורמים העוסקים במו"פ בתחום מדעי
החיים ,בתעשייה ובגופי המחקר ,ובכך לבצע יותר פעילויות מו"פ
בתוך מדינת ישראל ,ולחזק את התשתיות הבסיסיות לחברות
ישראליות הפעילות בתחום מדעי החיים.
המסלול יופעל במסגרת הוראת מנכ"ל  8.16החל משנת .2012
ועדה מקצועית ,שבראשה עומד המדען הראשי ,הינה הגורם
המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו .יישום ההחלטות ,מעקב
ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.

מסלולי מגנ"ט  -לעידוד פיתוח טכנולוגיה גנרית
והגברת השת"פ בין האקדמיה לתעשייה

תכניות מגנ"ט (מחקר ופיתוח גנרי טרום תחרותי) פועלות
במסגרת לשכת המדען הראשי במטרה לחזק את היתרון
התחרותי הטכנולוגי ארוך הטווח של התעשייה בישראל על ידי
תמיכה בפיתוח תשתיות טכנולוגיות גנריות שישמשו פלטפורמה
לפיתוח מוצרים עתידיים.
תכניות מגנ"ט כוללות חמישה מסלולי סיוע למו"פ טכנולוגי
תעשייתי בתחום תשתיות טכנולוגיות :מאגד ,איגוד משתמשים,
מגנטון ,נופר ,וקמין.
ועדה מקצועית ,שבראשה עומד המדען הראשי ,הינה הגורם
המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו .יישום ההחלטות ,מעקב
ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
בשנת  2011סה"כ תקציב תכניות מגנ"ט עמד על  228מליון ₪
(כולל תקציב ‘קמין').

מאגדי מגנ"ט

התאגדות של מספר תאגידים תעשייתיים ומוסדות מחקר
אוניברסיטאיים לביצוע פיתוח עצמי של טכנולוגיות גנריות.
התאגידים ב"מאגד" מפנים את היכולות שנרכשו במגנ"ט לפיתוח
מוצרים המבוססים על טכנולוגיות אלה.
שיעור המענק הניתן במסגרת זו לחברה תעשייתית הינו 66%
ולמוסד המחקר עד .80%
המסלול מופעל במסגרת הוראת מנכ"ל  8.5החל משנת .2000
בשנת  2011אושרו תכניות ב  15מאגדים בהיקף תקציב של 269
מ'  ₪מהם השתתפות המדינה בהיקף של  165מ' .₪
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איגודי משתמשים

פעילות משותפת של קבוצת תאגידים תעשייתיים במסגרת של
“איגוד משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות" לצורך הפצה ,הטמעה
לימוד והדגמה של טכנולוגיות גנריות מתקדמות בתחומי עיסוקם
(יחד לומדים מניסיונם של אחרים).
שיעור המענק הניתן במסגרת זו הינו  66%עבור התארגנות
ופעילות האיגוד .אין תמיכה בפעילות החברות במסגרת האיגוד.
המסלול מופעל במסגרת הוראת מנכ"ל  8.5החל משנת .2000

מגנטון

מטרת מסלול “מגנטון" הנה עידוד העברת טכנולוגיות מהאקדמיה
לתעשייה ,על מנת לממש את הישגי המחקר האקדמי ליישום
תעשייתי ,ולפיתוח מוצר בעל פוטנציאל כלכלי .התכנית מתבססת
על שיתוף פעולה דואלי בין קבוצת מחקר מהאקדמיה לבין חברה
תעשייתית.
שיעור המענק הניתן במסגרת זו יהיה עד  66%מהתקציב המאושר
לתקופה של עד  24חודשים.
המסלול מופעל במסגרת הוראת מנכ"ל  8.6החל משנת .2001
בשנת  2011הוגשו  57פרויקטי מגנטון בהיקף תקציב של  118מ'
 ,₪אושרו  31פרויקטים בתקציב של  41מ'  ,₪מהם השתתפות
המדינה בהיקף של  27מ' .₪

נופר

מטרת מסלול “נופר" היא לגשר בין המחקר הבסיסי למחקר
היישומי .הרציונל הוא לתמוך במחקר יישומי באוניברסיטאות ולכוונו
למימוש תעשייתי ,על מנת להגביר את הפוטנציאל היישומי של
מחקרים אקדמיים באמצעות ההזדמנות לכוונם לתחום תעשייתי
בעל פוטנציאל כלכלי.
מחקר יישומי ראשוני הינו מחקר שאינו זוכה להיתמך על ידי
האוניברסיטאות ,שכן אינו מחקר בסיסי ,ואינו בשל דיו על מנת
להיתמך על ידי התעשייה או במסגרת מסלול “מגנטון".
הפעילות מבוצעת רק באקדמיה כנדבך משלים למחקר הבסיסי,
וכשלב מכין לקראת המשכו למו"פ תעשייתי במסגרות אחרות.
מחקר נופר זכאי למענק של עד  90%מהתקציב המאושר ,וכל
זכויות הידע שייכות למוסד המחקר.
לכל פרויקט נופר צריכה להיות חברה תעשייתית מלווה שתוכל
להנחות מקצועית את המחקר ולהשתתף במימון  10%מעלותו.
בסיום המחקר החברה המלווה תקבל זכות ראשונים לניהול מו"מ
עם מוסד המחקר.
התכנית מוגבלת לתחומי הביוטכנולוגיה והננוטכנולוגיה בלבד
ולשנת מחקר אחת.
המסלול מופעל במסגרת הוראת מנכ"ל  8.7החל משנת .2005
בשנת  2011הוגשו  50פרויקטי נופר בהיקף תקציב של  22.5מ'
 ,₪אושרו  22פרויקטים בתקציב של  8.4מ'  ,₪מהם השתתפות
המדינה בהיקף של  7.6מ' .₪

קמין  -קידום מחקר יישומי באקדמיה

תכנית חדשה לעידוד המחקר היישומי באקדמיה למחקרים שטרם
בשלו לכניסת גורמים עסקיים .הפעילות תתבצע כולה במעבדות
מוסדות המחקר ,והמימון המשלים יגיע מהמוסד עצמו .המוסד יוכל
לשכור מומחים לסיוע בהכוונת המחקר ליישומים בעלי פוטנציאל
למימוש בתעשייה בישראל.
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פרויקט “קמין" יוכל להיות לתקופה של עד  24חודשים ,והמענק
יהיה בשיעור של  85%-90%אחוז מהתקציב המאושר.
המסלול מופעל במסגרת הוראת מנכ"ל  8.18החל משנת .2011
בשנת  2011הוגשו  147פרויקטים של  21חברות בהיקף תקציב
מבוקש של  56.3מ'  .₪מתוכם אושרו  51פרויקטים של  14חברות
בהיקף תקציב מאושר של  18.9מ'  ,₪כאשר מענקי המדינה
הסתכמו ב 16.2 -מ' .₪

מסלולים לשיתוף פעולה בינלאומי במו"פ

מדינת ישראל מקדמת שיתוף פעולה בינלאומי במו"פ בין חברות
תעשייה ישראליות לחברות זרות ,במטרה לסייע לחברות הישראליות
לייצר שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות מתאימות בחו"ל,
ובאופן זה לשפר את כושר התחרות של החברות הישראליות
וחדירתן לשווקים הבינלאומיים.
נוצרו מספר מודלים של שת"פ בינלאומי במו"פ:
 .1קרנות דו-לאומיות.
 .2הסכמי שת"פ במו"פ עם תאגידים רב-לאומיים.
 ISERD .3תכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי.
 .4נציבות המדע והטכנולוגיה ישראל-ארה"ב.
 .5הסכמים דו-לאומיים לתמיכה מקבילה.
 .6הסכמים רב-לאומיים  -מסגרות בינלאומיות באירופה לשת"פ
במו"פ.

קרנות דו-לאומיות

קרנות שמפעילה לשכת המדען הראשי כתוצאה מהסכמים
שנחתמו בין ממשלת ישראל לבין ממשלות המדינות השותפות
בכל קרן ,כאשר כל מדינה מקצה לקרן הדו-לאומית כסף שנועד
למימון מחקרי מו"פ משותפים בין חברה ישראלית לבין חברה
מהמדינה השותפה לקרן .המענקים שניתנים במסגרת זו הם עד
 50%מהוצאות המו"פ של כל חברה מכל מדינה.
קרן ישראל-ארה"בBIRD
קרן ישראל-קנדה CIIRD
קרן ישראל-סינגפור SIIRD
קרן ישראל-קוריאה KORIL
ועדה מקצועית בכל קרן ,שבראשה עומד המדען הראשי ,הינה
הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת זו .יישום ההחלטות,
מעקב ובקרה מתבצע על ידי הקרנות.

הסכמי שת"פ במו"פ עם תאגידים רב-לאומיים

מסלול שמטרתו לעודד שיתופי פעולה בין חברות הזנק ישראליות
לתאגידים גלובליים.
במסגרת זו ,יוזם המדען הראשי הסכמים לשיתוף פעולה במו"פ
עם חברות גלובליות המובילות בתחומן .בהמשך מוזמנות חברות
ישראליות לבצע עימהן פרויקטי מו"פ משותפים .ייעוד המענק ,הוא
פיתוח ו/או התאמת הטכנולוגיה ,היישום או השירות של החברה
הישראלית למוצרי התאגידים הרב-לאומיים .זכויות הידע במיזם
המשותף אפשר שיהיו בבעלות משותפת של החברה הישראלית
ושל התאגיד הרב-לאומי.
ועדת המחקר הינה הגורם המאשר את תכניות המו"פ במסגרת
זו .יישום ההחלטות ,מעקב ובקרה מתבצע על ידי לשכת המדען
הראשי.

מדינת ישראל
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עד היום נחתמו הסכמי שת"פ עם  20חברות גלובליות:
אורקל ,אלקטל-לוסנט ,דויטשה טלקום ,י.ב.מ ,מרק ,מיקרוסופט,
קוקה קולה ,אינטל ,HP ,ג'נרל אלקטריק ,רנו-ניסאן ,נובוזיימס,
אבוט ,ארקמה ,בי.בראון ,בריטיש טלקום ,פוסקו ,טלקום איטליה,
פיליפס ,ופרוקטר & גמבל.
במהלך שנת  2012צפויים להיחתם הסכמי שת"פ נוספים.

 ISERDתכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי

תכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי היא התכנית הגדולה
ביותר בעולם לשיתוף פעולה מדעי ותעשייתי והינה האלמנט
הפיננסי המרכזי של  - ERAהמרחב האירופי למחקר (European
 )Research Areaהמתהווה באירופה.
התכנית מתחדשת מדי כמה שנים ,כאשר התכנית הנוכחית היא
תכנית המסגרת השביעית  - FP7תכנית בת שבע שנים 2007-
 2013אשר תקציבה הכולל הוא כ 50-מיליארד יורו.
התכנית מעניקה מימון ליצירת קונסורציום עם שותפים אירופים
לפעילות מחקר ופיתוח של התעשייה ,האקדמיה ,מכוני מחקר,
ארגונים ציבוריים ופרטיים .ההשתתפות בתכנית פותחת בפני
גופים ישראלים שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר,
הפיתוח והשיווק של אירופה.
בכל שנה מתפרסמים קולות קוראים להגשת הצעות מחקר במגוון
תחומים .המחקר מתנהל במסגרת של קבוצות מחקר (קונסורציה)
שמגישות באופן קולקטיבי את הצעותיהן ישירות לאישור בבריסל.
ישראל היא המדינה היחידה מחוץ לאירופה השותפה בתכנית.
התכנית מעניקה לגופים ישראליים הזדמנות ליצירת שיתופי פעולה
עסקיים ומחקריים עם גופים מובילים באירופה ופותחת להם שער
להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר ,הפיתוח והשיווק של
אירופה במאה ה .21-בזכות המחקר המשותף והצמוד בין החברים
בקבוצות המחקר המונות בין  6-12שותפים ,המשתתף נהנה
מידע טכנולוגי העולה בערכו על סכום המענק (מוניטין ,עבודה
משותפת עם ספקים ולקוחות אירופים וכן שימוש במתקני ומרכזי
מו"פ ייחודיים של האיחוד האירופי).
 - ISERDהמנהלת הישראלית לתכנית המסגרת למו"פ של האיחוד
האירופי ,הינה הגוף הממלכתי המופקד על שילוב מדינת ישראל
ב - ERA-המרחב האירופי למחקר .ייעודה הוא קידום השתתפותם
של גופים ישראלים בתכנית המסגרת.
 ISERDהוקמה על ידי ממשלת ישראל ופועלת מלשכת המדען הראשי.
המדען הראשי משמש יו"ר ועדת ההיגוי של  ISERDשבה שותפים
גם משרד המדע והטכנולוגיה ,ות"ת ,משרד החוץ ומשרד האוצר.
ישראל עתידה להשקיע כ 500-מליון יורו דמי ההשתתפות לשבע
שנות התכנית השביעית.
במסגרת המרחב האירופי למחקר ( ,)ERAבנוסף לתכנית המסגרת,
מתנהלות מספר תכניות מחקר נוספות הממומנות על ידי הנציבות
האירופית והמנוהלות על ידי :ISERD
• תכנית  - CIPתכנית נפרדת מהתכנית השביעית לקידום חדשנות
תעשייתית“ ,פלטפורמות טכנולוגיות" ( )JTIsהממומנות במשולב
מהתקציב הלאומי ומתקציב התכנית השביעית.
• תכנית  COSTלמפגשי חוקרים המנוהלת על ידי משרד המדע
והטכנולוגיה.
• תכנית  - AALלפיתוח טכנולוגיות לשירות אוכלוסיה בוגרת.
• תכנית  - ARTEMISלמערכות משובצות מחשב
• תכנית  ENIAC -לננואלקטרוניקה
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המענקים הניתנים לגופים שזוכים למימון המסגרת השביעית יכולים
להגיע עד ל 75%-מסך הוצאותיהם לביצוע הפרויקט ואף מעבר
לזה .כמו כן הם פטורים לחלוטין מתשלום תמלוגים והחזרים.
מאז הצטרפות ישראל לתכנית המסגרת בשנת  ,1996כ14,000-
גופי מחקר ישראלים השתתפו בתכנית וכ 3,300-זכו למימון .זהו
שיעור הצלחה של כ 23%-שהוא מעט מעל לשיעור ההצלחה של
אירופה כולה.
תכנית המסגרת הנוכחית ,מבוססת על ארבע אבני בניין עיקריות.
פעילות התעשייה נמצאת בתכנית  Cooperationשמיועדת לעידוד
שיתופי פעולה מדעיים בין אקדמיה ותעשיה .בתכנית זו התעשייה
האירופית משתתפת ביחס של  30%והתעשייה הישראלית
משתתפת ביחס של .55%

נציבות המדע והטכנולוגיה ישראל  -ארה"ב

נציבות המדע והטכנולוגיה ישראל-ארה"ב והזרוע הביצועית שלה,
קרן המדע והטכנולוגיה ישראל -ארה"ב ,שהיא ארגון עצמאי ללא
כוונת רווח ,פועלות לקידום פעילות משותפת בין ישראל לבין
ארה"ב בתחומי המדע והטכנולוגיה ,לשם יצירת יתרונות כלכליים
לשתי המדינות .הנציבות מגדירה מעת לעת תחומים מועדפים
לפעילותה והם :ביו טכנולוגיה ,טלקומוניקציה ,טכנולוגיות מידע
(עם דגש מיוחד על תוכנה לשימושים רפואיים) ,ננו טכנולוגיה,
טכנולוגיות ירוקות (אנרגיה חלופית ,טכנולוגיות מים) ובטחון פנים.
מסלול הפעילות של הנציבות ,עוסק בקידום תשתית לשיתוף
פעולה ולהסרת מכשולים והרמוניזציה של תקנים ,על מנת לשפר
את אפשרויות שיתוף הפעולה בין שתי המדינות.
הקרן עוסקת בפעילויות לעידוד שיתוף פעולה טכנולוגי ומדעי בין
שתי המדינות כמו יצירת קשרים אסטרטגיים ,סדנאות ,כנסים
והקמת ארגונים המאגדים ענפים מן התעשייה .היא פועלת לחיזוק
הקשר שבין תעשייה ,ממשל ואקדמיה.

הסכמים דו-לאומיים לתמיכה מקבילה

לשכת המדען הראשי יוזמת מסגרות והסכמים לשיתופי פעולה
בינלאומיים ומשתתפת במימון תכניות המו"פ המאושרות של
החברות הישראליות.
מתימו"פ הינו הגורם המפעיל והמתפעל את ההסכמים לשת"פ
דו-לאומי .לשכת המדען הראשי מממנת עד  50%מהתקציבים
המאושרים של החברות הישראליות ,ובמקביל תומכות המדינות
השותפות להסכם בחברות שלהן.
ועדת המחקר בלשכת המדען הראשי הינה הגורם המאשר את
תכניות המו"פ לשת"פ בינלאומי במסגרת זו .יישום ההחלטות,
מעקב ובקרה עד לסגירת התיק מתבצע על ידי לשכת המדען הראשי.
במהלך שנת  2011חתמה לשכת המדען הראשי על  12הסכמים
דו לאומיים חדשים לשת"פ במו"פ ,וכיום מפעילה לשכת המדען
הראשי הסכמי מו"פ דו-לאומיים בשיתוף עם  36מדינות:
 19באירופה  -צרפת ,איטליה ,גרמניה ,יוון ,דנמרק ,הונגריה,
תורכיה ,אירלנד ,פורטוגל ,פינלנד ,שבדיה ,בלגיה (פלנדריה),
רוסיה ,צ'כיה ,הולנד ,ליטא ,סלובניה ,קפריסין ,בולגריה.
 5באסיה  -הודו ,סין ,פרובינציית ג'יאגסו בסין ,שנחאי ,שנז'ן.
 1באוסטרליה  -מדינת ויקטוריה.
 3בדרום אמריקה – ארגנטינה ,ברזיל ,ואורוגוואי.
 8בצפון אמריקה  -מדינות ניו יורק ,מרילנד ,וירג'יניה ,ויסקונסין,
קולוראדו ,מסצ'וסטס ,אורגון ואונטריו-קנדה.
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כלכלת השווקים המתעוררים באסיה ובסין מתאפיינת בצמיחה
מואצת וטומנת בחובה פוטנציאל והזדמנויות עסקיות לחברות
ישראליות והרחבת הסחר והיצוא.

מתימו"פ

מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח ,הינו עמותה ממשלתית
המשמש כזרוע ביצועית ליישום מדיניות לשכת המדען הראשי
בתחום שיתוף פעולה בינ"ל במו"פ טכנולוגי תעשייתי .מימון
פעילותו של מתימו"פ הינו מתקציב לשכת המדען הראשי.
מתימו"פ ממונה על יישום הסכמי השת"פ הדו-לאומיים והרב-
לאומיים ופועל בשיתוף פעולה עם גופים וארגונים דומים במדינות
השונות ,ליצירת מפגשים בין חברות ישראליות וזרות במסגרות
שונות ,לייזום פרויקטי מו"פ משותפים .מתימו"פ פועל לשיתופי
פעולה אסטרטגיים עם חברות זרות לקידום תעשיית הטכנולוגיה
הישראלית לשווקים הבינלאומיים תוך כדי שיפור יכולת התחרות שלה.

הסכמים רב-לאומיים  -מסגרות בינלאומיות
באירופה לשת"פ במו"פ
תכנית יוריקה Eureka

יוריקה הינה מסגרת כלל עולמית גדולה לשת"פ במו"פ תעשייתי.
זוהי תכנית כלל אירופית בתקציב שנתי של  1.5מיליארד יורו
בהשתתפות  40מדינות כולל האיחוד האירופי עצמו וכולל ישראל,
שהינה החברה הלא אירופית היחידה במעמד של חברה מלאה.
המדען הראשי חתם בשם מדינת ישראל על הסכם עם יוריקה
 EUREKAולשכת המדען הראשי פועלת להרחבה והעמקה של
ההשתתפות הישראלית במסגרות השונות של תכנית יוריקה
האירופית.
במסגרות השונות של יוריקה (כולל יורוסטארס ותוכניות הקלסטר
של יוריקה) אושרו ב 2011-כ 300-פרויקטים חדשים הממומנים
על ידי תכניות המו"פ הלאומיות במדינות המשתתפות.
שיעור ההשתתפות של חברות ישראליות ביוריקה ב 2011-עומד
על כ 50-פרוייקטים ,המהווים כ 17% -מכלל הפרוייקטים.
המדען הראשי משמש כנציג הלאומי הישראלי בהנהלת “יוריקה",
ומתימו"פ הינו הזרוע המבצעת מטעם לשכת המדען הראשי ,ופועל
להרחבת השתתפות חברות ישראליות במסגרות יוריקה השונות.
נשיאות יוריקה Eureka

לאור מעמדה הבולט של ישראל ביוריקה ,בזכות מעורבותה הגבוהה
והמוצלחת בתכנית ,מדינת ישראל כיהנה כנשיאה תורנית לארגון
יוריקה מיולי  2010ועד יוני  .2011המדען הראשי לשעבר מונה לכהן
כיו"ר נשיאות יוריקה בתקופה זו .במהלך תקופת הנשיאות נערכו
 4מפגשים בישראל של נציגי  40המדינות החברות בארגון כולל
נציגי האיחוד האירופי .הנשיאות אפשרה לישראל לקדם ביוריקה
יוזמות רלבנטיות לתעשייה הישראלית ולהשתתף בעיצוב דמותה
של התכנית בשנים הקרובות.
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תכנית יורוסטארס Eurostars

החל משנת  2008מופעלת במסגרת “יוריקה" תכנית חדשה
 ,Eurostarsתכנית משותפת ליוריקה ולתכנית המסגרת השביעית
של האיחוד האירופי .תכנית זו מיועדת להגדלה משמעותית של
השתתפות חברות קטנות ובינוניות ( )SME'sממגזר ההיי-טק,
בתכניות שת"פ אירופיות ,כולל חברות סטרט-אפ .תכנית זו הינה
שיתוף פעולה ראשון מסוגו בהיקף כלל-אירופי בין תכניות המו"פ
הלאומיות ,לבין נציבות האיחוד האירופי ,אשר מקצה תקציב תמיכה
מיוחד לתמיכה בפרויקטי יורוסטארס.
תכנית EEN

מסגרת חדשה אירופית לקידום התחרותיות והחדשנות התעשייתית.
התכנית תומכת בהעברת טכנולוגיות ומציאת שותפים עסקיים
וטכנ ולוגיים ללא מימון של החברות המשתתפות .בתכנית
שותפים גורמים נוספים כמו מכון הייצוא ,התאחדות התעשיינים
ומכון ירושלים כל אחד בתחום התמחותו .מתימו"פ מיישם את
ההשתתפות הישראלית בתכנית ,סה"כ כל שנה נחתמים כ30-
הסכמי שיתוף פעולה מסוגים שונים.
תכנית “גלילאו" Galileo

תכנית רב-לאומית אירופית לפיתוח מערכות ניווט ומיקום מבוססות
לוויינים .מדינת ישראל הינה אחת משתי המדינות מחוץ לאירופה
(השנייה היא סין) שהצטרפו לתכנית האירופית.
ממשלת ישראל הקצתה סכום של  100מיליון ש"ח למימון
השתתפות התעשייה הישראלית בתכנית גלילאו .מתימו"פ הינו
הנציג הישראלי מטעם המדען הראשי לתכנית זו ומטרתו לעודד
מעורבות מקסימאלית של התעשייה הישראלית במסגרת התכנית
באמצעות השתתפות במכרזים לאספקת ציוד ותשתיות לתכנית
וכן על ידי פרסום קולות קוראים לפיתוח יישומים מבוססי גלילאו.
בתכנית הישראלית משתתפות כ 10-תעשיות מידי שנה.

תכנית “וונוס"

מסגרת איגום משאבים של לשכת המדען הראשי בשיתוף עם
משרד המדע וסוכנות החלל הישראלית והצרפתית ותעשיות
החלל בשתי המדינות ,במסגרתו יפותח וישוגר לווין במשקל קל
למשימות תצפית וניטור סביבתי למטרות מחקר .הגורם למעקב
וביצוע הינו משרד המדע.

תכנית “סזאר"

תכנית להקמת מערכת בקרה אווירית משוכללת באירופה ,מיוזמתם
של נציבות האיחוד האירופי וארגון “יורוקונטרול"  -איגוד הבקרה
האווירית האירופי .במסגרת התכנית מתוכנן לקום מאגד תעשיות
ישראלי במגוון תחומים הרלוונטיים לתכנית .מטרת מתימו"פ
במסגרת התכנית יהיה למקסם את ההשתתפות הישראלית
בפרויקטים שיאושרו בתכנית ולשמש כמוקד הלאומי לפעילות
“סזאר" בישראל.
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מרכז ההשקעות
מרכז ההשקעות ,מציע שני מסלולי סיוע עיקריים ,מסלול מענקים ומסלול תעסוקה .מסלול המענקים נותן מעמד “מפעל
מאושר" לתוכנית השקעות ,המזכות במענקים וההטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון התשי"ט .1959-ההטבות הנגזרות
ממסלולים אלו נקבעות לפי אזור העדיפות הלאומית בו שוכן המפעל .מסלול תעסוקה נותן הטבות למפעלים ע"פ מתווה של
השתתפות בעלות העסקת עובדים חדשים באזורי הפריפריה.
מרכז ההשקעות מאשר מדי שנה מאות תוכניות מאושרות .מרכז
ההשקעות מתפקד כגוף מטה לענין החוק לעידוד השקעות הון,
המפעיל מנגנון רחב יותר אשר עוסק בהליכי הטיפול הנגזרים מן
החוק ,כדוגמת המינהלים התעשייתיים במשרד התמ"ת ,החברה
הממשלתית ענבל המספקת למרכז ההשקעות שירותי חשבות
ומיכון ,או הבנקים המסחריים הנוטלים חלק במסלול המענקים.
מרכז ההשקעות עצמו עוסק בקליטה ,רישום ,טיפול ,ואישור בקשות
שונות המגיעות מדי שנה למרכז ,הכוללות בקשות לתוכניות השקעה
חדשות להקמת או הרחבת מפעל ,בקשות לשינוים בתוכניות
קיימות ,בקשות לאישורי ביצוע סופיים ,בקשות להארכות מועד
ביצוע ופניות כלליות אחרות.
המרכז פועל עפ"י החלוקה הבאה :חלק אחד של המרכז ,תפקידו

ללוות את הבקשות ,להביאן בפני המנהלה או ועדת ההקצאה ,
ולטפל בקשר מול החברה בבקשותיה ממרכז ההשקעות ,החלק
השני של המרכז עוסק בביקורת ובקרה ,תפקידו לבקר את הליך
אישור ההטבות וניצולם על ידי לקוחות המרכז.
במסגרת מסלול התעסוקה הופעלו בשנת  6 2011מסלולי משנה:
המסלול לאוכלוסיה כללית בפריפריה ,מסלול שכר גבוה בפריפריה,
מסלול עוגן ,מסלול תעסוקה להעסקת בני מיעוטים ,מסלול
תעסוקה להעסקת חרדים ומסלול תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות.
בשנת  2011אושרו  109תוכניות במסלול המענקים בתעשייה
בהיקף השקעה של  .₪ 1,596,936,389תכניות אלו יביאו לתוספת
תעסוקה של כ 2250-עובדים .בנוסף אושרו  111בקשות במסלול
התעסוקה שיביאו לתוספת של כ 2500-משרות.

טבלה  – 1אישורים במסלול מענקים
מס' חברות
סה"כ

תוספת עובדים

109

סכום המענקים

2253

סכום ההשקעה

₪ 319,387,278

₪ 1,596,936,389

טבלה  – 2אישורים במסלול תעסוקה
מס' חברות

תוספת עובדים (משרות
מלאות)

סכום המענקים (בשקלים)

מסלול כללי

24

202

19,392,070

מסלול חרדים

26

642

33,576,351

מסלול מיעוטים

25

694

35,511,195

מסלול אנשים עם מוגבלויות

31

189

8,548,237

מסלול שכר גבוה

4

385

194,406,320

מסלול עוגן

1

100

18,374,400

סה"כ

111

2534

309,808,573

סך הכול אושרו במרכז השקעות בכל המסלולים  220בקשות שיביאו לתוספת תעסוקה של כ 4800-משרות .בנוסף אושרו מאות רבות
של בקשות לשינויים ותוספות בתוכניות קימות.
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מסלול המענקים

גודל האישור הממוצע במסלול המענקים עמד על  3מיליון ₪
כאשר  77%מהאישורים היו אישורים להרחבות 15% ,מהאישורים
היו אישורים לתוספת ו 8%-מהאישורים היו אישורים להקמה של
פעילות חדשה.

•

תרשים  – 2פילוח לפי מחוזות:
יו"ש 2% -
דרום 36% -

ירושלים 1% -

רחבי הארץ .במסגרת המסלול גם מעסיקים המעסיקים לפחות
עובד אחד נוסף במשרה מלאה יכולים להינות מסיוע של מרכז
ההשקעות .המסלול מופעל ע"י מרכז השקעות בשיתוף המטה
לשילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה .במסגרת מסלול זה
אושרו  31בקשות שיביאו לתוספת תעסוקה של  189עובדים
במשרה מלאה.
מסלול שכר גבוה ומסלול עוגן – מטרת המסלולים הינה ליצור
משרות ברמות שכר גבוהות בפריפריה .במסגרת המסלול
המעסיקים מתחייבים להעסקת עובדים ברמות שכר גבוהות
בישובי הפריפריה ונהנים מסיוע של מרכז ההשקעות גשיעור
של עד  40%מעלויות השכר .במסגרת שני המסלולים אושרו 5
בקשות אשר יביאו לתוספת תעסוקה של  485עובדים בעלות
שכר ממוצעת של כ.₪ 25,000-

תרשים  – 3תוספת עובדים לפי מסלולים:
מסלול כללי 202
צפון 61% -

מסלול עוגן 100

מסלול חרדים 642

מסלול שכר גבוה
385
מסלול
אנשים עם
מוגבלויות
189

מסלולי תעסוקה

בשנת  2011נעשתה הקצאה אחת של מסלול תעסוקה ,אשר
הופעל במתכונת של ארבעה מסלולים עיקריים:
• מסלול תעסוקה לאוכלוסיה כללית בפריפריה – מטרת המסלול
הינה להביא להרחבת התעסוקה באזורי עדיפות לאומית
בפריפריה .המענק הולך ופוחת במהלך תקופת הסיוע כאשר
חברות קטנות באזורי הפריפריה ייהנו ממענק מוגדל לעומת
חברות גדולות ובינוניות באזורים פחות מרוחקים .במסגרת
המסלול אושרו  24חברות ,אשר יעסיקו  202עובדים נוספים
במשרה מלאה בעלות שכר ממוצעת של כ ₪ 11,700-בחודש.
• מסלול תעסוקה לאוכלוסיות מיוחדות  -מטרת המסלול
הינה לסייע לעסקים המעסיקים אוכלוסיות המיוחדות כגון
חרדים ,מיעוטים והורים חד הוריים המקבלים קצבה מהביטוח
הלאומי לתעסוקה בכל הארץ .במסגרת מסלול זה אושרו 51
בקשות שיביאו לתוספת תעסוקה של  1,336עובדים במשרה
מלאה .מתוך זה  694משרות במגזר המיעוטים בעלות שכר
ממוצעת של  ₪ 6,711ו 642-משרות במגזר החרדי בעלות
שכר ממוצעת של .₪ 8,040
• מסלול תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות – מטרת המסלול
הינה לסייע לעסקים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות בכל
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מסלול מיעוטים 694

תרשים  – 4עלות שכר ממוצע לפי מסלולים
30,000

26,387

25,000

19,140

20,000
15,000

11,711
8,040

שכר גבוה

עוגן

כללי

חרדים

10,000

6,711

5,057

מיעוטים בעלי מוגבלויות

5,000
0
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מינהל סחר חוץ
מינהל סחר חוץ במשרד התמ"ת מוביל ומגבש את מדינות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את התחרותיות של
התעשייה הישראלית בשווקים בינלאומיים .המינהל אמון על ניהול וניווט מדיניות הסחר הבינלאומית של מדינת ישראל .קידום
היצוא ,פתיחת שווקים חדשים ליצואנים ישראלים ,קידום ותחזוק הסכמי סחר מולטילטרליים ובילטרליים .הפעלת נציגויות
מסחריות בחו"ל וקישור בין המשרד ומערכת הסחר הישראלית לבין הנציגים הכלכליים הזרים בארץ.
נטו
173.6

תקציב  2011במיליוני ש"ח
ביצוע בפועל
132.2

 .1דגשים במדיניות סחר החוץ:

משרד התמ"ת רואה בנושא סחר החוץ מנוע צמיחה מרכזי לכלכלה
הישראלית ,שבאמצעותו ניתן להעלות את רמת החיים של אזרחי
המדינה ולספק מקומות תעסוקה הולמים .משרד התמ"ת מרכז
מאמצים רכבים להקטנת הפערים החברתיים בישראל וחיזוק
הפריפריה .בהתאם לכך ,המשרד מוסיף לשים דגש על תוכניות
קידום התעשייה והעסקים בצפון ודרום הארץ ולשילוב בפעילות
מוטת ייצוא מגזרים בהם רמת התעסוקה הינה נמוכה .הייצוא
הישראלי הינו אמצעי מרכזי במימוש יעדים אלה .לאור זאת מרכז
המינהל מאמץ ומגדיר משימות אשר יאפשרו יצירת תשתית
ממשלתית עמוקה לפעילות התעשייה הישראלית בחו"ל ,דוגמת
יצוא ,שיתופי פעולה והשקעות בתחומים השונים.
מנהל המינהל לסחר חוץ במשרד התמ"ת :בשנת  2011גדל
יצוא הסחורות הישראלי בשיעור של  13.2אחוזים ,וזאת בתקופה
בה שווקים רבים נמצאים במשבר עמוק .המינהל המשיך לפעול
לעידוד היצוא למדינות מתפתחות ,בעלות פוטנציאל גבוה לגידול
משמעותי ביצוא .היצוא לסין גדל ב ,32%-היצוא להודו גדל ב3.7
אחוזים תוך שמירה על גידול ביצוא אל חלק מהשווקים המסורתיים
(איחוד אירופאי –  ,20%אפטא –  .)36%בשנת  2011נחלש השקל
בשיעור של  %8לעומת הדולר ובשיעור של  4%לעומת האירו.

 .2הפעילות הבינלאומית:
א .הסכמים בינלאומיים ומדיניות יבוא:

תחום מדיניות סחר והסכמים פועל לגיבוש וניהול מדיניות באמצעות:
הסכמים רב צדדים (מולטילטרליים) – קביעת מדיניות ופעילות
מול הארגונים המעצבים את המדיניות וכללי הסחר בעולם כיום,
כדוגמת ה WTO -וה.OECD -
הסכמים דו צדדים ( בילטרליים ) – ניהול מו"מ על הסכמי סחר
חדשים של מדינת ישראל במטרה למנוע אפליה של התעשייה
הישראלית בשווקים הבינלאומיים .בנוסף ,תחזוקת הסכמי הסחר
הקיימים וגיבוש הסכמים כלכלים אחרים .בין היתר אחראית
המחלקה העוסקת בתחום על ניהול מערכת הקשרים וההסכמים
מול האיחוד האירופי .המחלקה אף מטפלת בזיהוי ופתרון חסמי
סחר העומדים בפני היצואנים הישראלים ( כגון רגולציה ותקינה).
מדיניות יבוא  -גיבוש מדיניות היבוא לישראל ,פישוט תהליכי יבוא
ויצוא – ומתן מענה לפניות הציבור בכל הנוגע לתחום זה.
הקשרי סחר – טיפול בנושאים אשר יש להם השלכה על הסחר
כגון איכות הסביבה ועבודה.

יתרת התחייבויות
41.4

עיקרי הפעילויות בשנת 2011
• הכנת "תכנית עבודה" עם ארה"ב אשר במסגרתה סוכם על
הנושאים בהם ידונו הצדדים בזמן הקרוב על מנת להתאים את
קשרי הסחר בין המדינות למציאות כיום .בין היתר סוכם על
מו"מ בתחום השירותים ,מזון וחקלאות ,תקינה ואדמיניסטרציה
של תהליכי מכס.
• סוכם הסכם רכש ממשלתי חדש (  )GPAבמסגרת ארגון
הסחר העולמי ( .)WTOההסכם אשר ייכנס לתוקף כנראה
ב ,2013 -מרחיב את הגישה לתעשייה הישראלית למדינות
החברות בהסכם בהן האיחוד האירופי ,ארה"ב ,קנדה ,שוויץ,
יפן וקוריאה .במסגרת ההסכם הצליח המשרד גם לשמור על
האפשרות לרכש גומלין לתעשייה הישראלית לתקופה של עד
 15שנה (באופן מדורג).
• סוכם הסכם להכרה הדדית בבדיקות מוצרי טלקומוניקציה
בסחר בין ישראל לקנדה באופן שלאחר כניסת ההסכם לתוקף
המדינות יכירו בתוצאות בדיקות אישור התקן – האחת של
האחרת.
• התקיים המפגש הראשון של דיאלוג תקינה בין ישראל לסין.
במסגרת זו עוסקות המדינות בלימוד מערכות התקינה השונות
– כל אחת אצל האחרת ,במטרה לבדוק אפשרויות להקלות
לסחר בתחום זה שהוא אחד העיקריים המשפיעים על היבוא
בשני הכיוונים.
• המו"מ עם הודו על הסכם לאזור סחר חופשי צובר תאוצה
והתקיימו שני סבבי מו"מ.
• התקיים מפגש בירור לקראת מו"מ אפשרי עם אוקראינה על
הסכם לאזור סחר חופשי.
• הוחל בסקר לבחינת האפשרות להסכם אזור סחר חופשי עם
סין.
• נציג היחידה שותף בצוות ההיגוי של המשרד להגנת הסביבה
לגיבוש הקמת מנגנון לרישום ורישוי כימיקלים אשר מתחייב
מהצטרפותה של ישראל ל.OECD -
• השתתפות במו"מ על גיבוש פרוטוקול המגוון הביולוגי.
• במסגרת השתלבות ישראל ב  OECDהובילה היחידה את
המו"מ בועדת ההשקעות של הארגון לעדכון הקווים המנחים
לתאגידים רב לאומיים לאחריות תאגידית (אומצו בכנס השרים
של ה  OECDבמאי  .)2011היחידה משמשת כנקודת קשר
לאומית לנושא ופועלת להפצת ההמלצות שהתקבלו בקרב
התעשייה והחברה האזרחית בארץ.
• המשך ה"דיאלוג עסקי" בין ישראל לאיחוד האירופי שמטרתו

27

דו"ח

•
•

2011

מדינת ישראל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

להביא להגברת השילוב בין תעשיינים משני הצדדים .את
הדיאלוג מוביל בצד הישראלי מר יוסי ורדי ובצד האירופי – מר
מתיאס דופנר ,מנכ"ל קבוצת אכסל-שפרינגר.
היחידה מוציאה ידיעון אלקטרוני בנושאי רגולציה אחת לחודשיים.
היחידה ,ביחד עם איגוד הכימיה בהתאחדות התעשיינים,
מנהלת אתר למידע בנושאי כימיקלים שונים בחו"ל.

•
•
•

ב .מערך כלי הסיוע לתעשייה:

בסוף שנת  2010הוקם מערך חדש במינהל סחר חוץ ,מערך כלי
סיוע לתעשייה ,הפועל על מנת לסייע לחברות הישראליות בשוק
הפרויקטים הבין-לאומי ומפעיל מספר כלי סיוע להשגת מטרה זו
וכן אחראי על יישום תכנית  200פי .2
הכלים שמפעיל המערך:
• תוכנית  200פי  2שמטרתה להגביר את היצוא של חברות
פריפריה
• תוכנית הודו סין שמטרתה להגדיל את היצוא הישראלי להודו
ולסין
• הקרן לפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים – קרן שמטרתה לסייע
לחברות במימון סקרי רקע ,סקרי התכנות והגשת הצעות
למכרזים
• פעילות שוטפת למול המוסדות הפיננסיים הבין-לאומיים,
על מנת לחזק את הפרופיל הישראלי ועל מנת לממש את
הפוטנציאל הטמון במכרזים של גופים אלה
הקרן לפרויקטים ולמכרזים בין לאומיים:
משרד התמ"ת שם לו כיעד להגדיל את הזכיות של חברות ישראליות
בפרויקטים בינלאומיים .אחד הכלים להשיג מטרה זו היא הקרן
לסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים.
הוראת המנכ"ל מפרטת את תנאי הקרן ומגדירה קריטריונים ותנאי
סף לקבלת סיוע והחזרי הוצאות עבור הכנת סקר היתכנות בחו"ל,
סקר רקע בחו"ל או הצעה למכרז בינלאומי.
במהלך שנת הפעילות הראשונה של הקרן הוגשו למעלה מ80 -
בקשות .מתוכן אושרו  45בקשות והועברו מענקים בגובה של
כ 10.5 -מליון  ₪לכ 35-חברות ישראליות.
פעילות מול המוסדות הפיננסיים
הגופים המרכזיים ,המממנים כיום פרויקטים בין-לאומיים ,הם
המוסדות הפיננסיים הבין-לאומיים .המרכזי שבהם הוא הבנק
העולמי .בשנת  2009עמדו ההתחייבות הכספיות של הבנק
העולמי על סכום של  46.9מיליארד דולר לפרויקטים חדשים.
המשבר הפיננסי הגדיל מאוד את אטרקטיביות ההלוואות של
הבנק העולמי ,המוערכות בהיקף של  100 -מיליארד דולר לשנת
 .2011מערך כלי הסיוע לתעשייה פועל בכדי לחזק את הקשרים
עם המוסדות הפיננסיים השונים ברחבי העולם במטרה להגדיל
את מספר החברות הישראליות השותפות בפרויקטים הממומנים
על ידי מוסדות אלה .מערך כלי הסיוע מספק מידע וכלים לתעשייה
הישראלית ,שיסייעו לחברות להשתלב במכרזים ובפרויקטים
המנוהלים  /ממומנים על ידי גופים פיננסיים שונים.
מספר פעילויות שהתבצעו ושעתידות להתבצע בתחום זה
• הוקמה קרן יועצים מול ה ,EBRD-שמטרתה לממן סקרי היתכנות
שמבוצעים על ידי יועצים ישראליים
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•

פעילות שוטפת מול המוסדות הפיננסיים הבין-לאומיים ,על
מנת לחזק את הפרופיל הישראלי ,לאתר מכרזים ופרויקטים
ולהעבירם לתעשייה ,לנצל ולממש את הפוטנציאל הטמון
במכרזים של גופים אלה
עריכת סמינרים וימי עיון בנושא לתעשייה בישראל
עבודה עם חברת  DFIntlאשר מיפתה  170פרויקטים ברחבי
העולם הרלוונטיים לפעילויות של חברות התעשיה הישראלית
בתחומים :חקלאות ,מים ,אנרגיה ICT ,וחינוך
הפקת חומר הסברה בתחום

תכנית  200פי :2
מערך כלי הסיוע לתעשייה אמון גם על ניהול תכנית  200פי .2
תוכנית  200פי  2מיועדת להכפלת הייצוא ולהרחבת מצאי מקומות
העבודה האיכותיים של חברות ישראליות שהן יצואניות קטנות
הפועלות בפריפריה הצפונית והדרומית של ישראל.
עבור חברות אלו כתבה חברת דלויט ברייטמן ,אלמגור זהר
ושות' ,שזכתה במכרז כחברה מלווה לפרויקט ,תוכניות עסקיות
המתאימות לצרכיהן הייחודיים של כל אחת מהחברות .התוכנית
מונה את הפעולות הנדרשות ואת שווקי היעד הרצויים במטרה
להכפיל המכירות של החברות הללו בשווקים הבינלאומיים תוך
תקופה של  36חודשים.
תוכנית  200פי  2במתכונתה הנוכחית היא תוכנית פיילוט המיועדת
לחברות שנרשמו לפעילות במהלך שנת  .2009החל משנת 2010
עברו כל החברות משלב כתיבת התוכניות העסקיות לשלב היישום
שבמהלכו הן פועלות על פי התוכנית המוצעת במטרה להרחיב
את נתח השוק שלהם בשווקים קיימים ולכבוש שווקים חדשים.
פעילויות מרכזיות לשנת 2011
• בשנת  2011עודכנו נהלי התוכנית על מנת להתאימם לצרכי
החברות באופן מיטבי .תיקון הנהלים הביא לייעול התוכנית
והגברת קצב הניצול התקציבי של התוכנית ע"י החברות.
• הוקמה תוכנית ייעוץ ייעודית לכ 20 -חברות .תוכנית הייעוץ
יועדה להגדיר תוכנית עבודה איכותית נוספת לחיזוק תוכנית
הייצוא של החברות.
• הוקם פורום סגור לחברות המשתתפות בתוכנית המנוהל
ע"י יועץ בכיר לתחום השווק הבינלאומי .במסגרת הפורום
מקבלות החברות מידע חשוב וכלים להגברת היצוא וכן אפשרות
להתייעץ עם חברי הפורום ומנהלו.
• במהלך השנה התקיימו כנסים לחברות החברות בתוכנית על
מנת לעדכן אותן על שינוי הנהלים ולהבין את צרכיהן.

ג .דסקים גיאוגרפיים

הדסקים הגיאוגרפיים :דרום אירופה ואפריקה ,מרכז ומזרח אירופה,
צפון אירופה ,אמריקות (צפון אמריקה ואמריקה הלטינית) ,אסיה
ואוקיאניה ,הודו סין ,מזה"ת וצפון אפריקה.
הדסקים עוסקים בקביעת מדיניות ,סיוע לקידום יחסי הכלכלה
והסחר ,הכוונת הנציגים הכלכליים תוך הגשת סיוע ייעוצי  /מנהלי
 /טכני ,תקציב ובקרת הפעילויות של הנציגים ,ארגון וטיפול
במשלחות נכנסות ויוצאות ,ועדות מעורבות ,טיפוח הקשרים עם
השגרירויות הרלוונטיות בארץ ועם גורמים ישראלים ,ממשלתיים
ופרטיים ,הפועלים באזורים עליהם אמונים הדסקים ,הכנת סקירות
כלכליות ומסחריות וארגון ביקורי שר ו  /או ביקורים של גורמים
רשמיים אחרים באזורים בהם מטפל הדסק.
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ד .נציגים כלכליים:

הנציגים הכלכליים של משרד התמ"ת בחו"ל משמשים זרוע קדמית
לקידום היצוא והקשרים הכלכליים;
המשרד מפעיל כיום  37נציגויות מסחריות במרכזי הסחר העיקריים
בעולם המשמשים כזרוע קדמית של כל הגופים העוסקים בקידום
היצוא ובקשרים הכלכליים בכלל (מכון היצוא ,התאחדות התעשיינים,
המשרדים הכלכליים השונים ועוד) .המינהל לסחר חוץ אחראי על
הכשרת וניהול מערך הנספחים ,בארץ ובחו"ל.
רשימת נציגים ונציגויות כלכליות של ישראל בעולם  -ראה
נספח בסוף מסמך זה.

ה .תקציבי סחר חוץ:

תקצוב ופיקוח על תקציבי הפעילות של המינהל לסחר חוץ בארץ
ובחו"ל ,העברת תקציבים לנספחים לפי הפעילויות השונות .ביצוע
ומעקב אחר התחייבויות המנהל בארץ.

ו .אירוח וקשרי חוץ:

ארגון וטיפול במשלחות ובאורחים רשמיים של המשרד ,כולל
קביעת מפגשים ואחריות לכל הטיפול הלוגיסטי הכרוך בביקור .

ז .המחלקה לפרסום והסברה:

ייזום הפקה והפצת פרסומים בתחום סחר חוץ ,מידע ליצואנים,
שליחת חומר הסברה שוטף ומעודכן לנציגים הכלכליים ומקיימת
פעולות לקידום היצוא הישראלי בארץ ,כגון  :אירועי יצואן מצטיין.

ח .המחלקה לאיכות השירות ולניהול ידע
EFQM

נערכה סקירה ארגונית שניה לאחר שהופקו לקחים מהסקירה
הארגונית ב 2010ובוצעו ההמלצות .אנו ממשיכים בתהליך להשגת
שיפור מתמיד ,על פני שנים.
סקרי איכות שירות
אנו ממשיכים ,מזה  4שנים ,לבצע סקרים אינטרנטיים מקיפים,
הבוחנים את שביעות רצונם של לקוחותינו מן השירות הניתן להם
על ידי הנספחים המסחריים .הסקרים מבוצעים החל מאוגוסט
 2011באופן רציף ,לכל פניה לאחר הטיפול בה.
סקרים אלו נותנים לנו תמונת מצב מעודכנת ,ומאפשרים לנו להכיר
מקרוב את צורכי היצואנים ולהיענות לדרישותיהם .ממצאי הסקר
נבחנים בקפידה ומועברים לנספחים להפקת לקחים.
פניות לנספחים
טופס מקוון ומערכת ממוחשבת לניהול פניות לנספחים מאפשרים
קשר ישיר ,מיידי ,מדיד ועקבי על כל פנייה לנספחים והתחייבות
למתן מענה מהיר .הפונים יוכלו לעקוב אחר סטאטוס הטיפול
בפנייתם ,עד לקבלת תשובה סופית.
בשנת  2011התקבלו כ 3160-פניות ,מתחומים כגון :תקשורת
ותוכנה ,ציוד רפואי ,מוצרי צריכה וקלינטק .כל  3160הפניות  -נענו.
ניתן להוריד טופס פנייה לנספחויות בכתובת:
www.moital.gov.il/erm

2011

בלוגים וידיעונים של נספחים
כיום ניתן ללמוד על פועלם של הנספחים מתוך בלוגים וידיעונים
דיגיטליים המתפרסמים באתר המינהל .בבלוגים ניתן למצוא
חדשות וסקירות כלכליות משוק היעד ,זיהוי ופירוט של הזדמנויות
עסקיות ועוד.
ניתן להירשם באתר המינהל ברשימת התפוצה ולקבל באופן שוטף
את ידיעוני הנספחויות והמינהל ,בכתובתwww.moital.gov.il :
המרחב המקוון
המנהל לסחר חוץ הקים נוכחות ברשתות החברתיות LinkedIn
 ,Facebookו .Twitter
בלוג המנהל – נבנה בימים אלו .ניתן לאתר את המנהל ברשתות ע"י
שימוש במילות המפתח  " "FTA :או" "Foreign Trade Administration
מידע נוסף – בכתובתwww.trade.gov.il :
הכשרת נספחים וצוערים
ב  2011התקיימו כנסי עבודה ,בקרה והדרכה ,עם נספחי אמריקה,
אירופה ואסיה (בחו"ל) ועם העובדים המקומיים מאירופה (בארץ)
ובאסיה (בחו"ל) .בכנסים אלו דנים בתוכניות עבודה שנתיות,
מנתחים אירועים להפקת לקחים ומבצעים הדרכה מרוכזת
בכלים חדשים.

 .3פעילות מינהל סחר חוץ

1

בשנת  2011גדל יצוא הסחורות מישראל בשיעור של 13.2%
בהשוואה לשנה קודמת לרמה של כ 66-מיליארד דולר .הסחורות
המובילות ביצוא הישראלי הינן מוצרים של התעשייה הכימית,
יהלומים ומכשירים מכאניים ,חשמליים ואלקטרוניים.
יבוא הסחורות לישראל בשנת  2011עלה לכדי  73מיליארד דולר
 עליה של  21%בהשוואה לשנה קודמת .הסחורות המובילותהיבוא לישראל הינן מוצרים מינראליים (נפט ,פחם וגז) ,יהלומים
ומכשירים מכאניים חשמליים ואלקטרוניים.

 .4פעילות המינהל לסחר חוץ לפי אזורים:

אירופה:
יבשת אירופה מכוסה על ידי  3דסקים גיאוגרפיים :דרום ,צפון
ומרכז-מזרח.
דסק דרום אירופה ואפריקה כולל את הנספחויות המסחריות
במדינות הבאות :איטליה ,טורקיה ,ספרד ,צרפת ,בנוסף מטפל
הדסק בקשרי הסחר עם מדינות אפריקה מדרום לסהרה ,ובנספח
היושב בדרום אפריקה.
דסק צפון אירופה מנהל את פעילותו ב 6-נספחויות :בריטניה,
גרמניה (נספחות בברלין ונספחות במינכן) ,הולנד ,שבדיה ובלגיה.
לנספחויות אלו משרדים עם עובד מקומי באירלנד ,פינלנד ודנמרק.
בנוסף אמונים הנספחים גם על נורבגיה ,לוקסמבורג ,ליטא ,לטביה,
אסטוניה ,איסלנד וליכטנשטיין.
דסק מרכז ומזרח אירופה מנהל את הפעילות ב  5משרדים
(נספחויות מסחריות) :רוסיה ,אוקראינה ,פולין ,רומניה ושוויץ.
כמו כן ,הדסק אחראי על עוד  3מדינות אמונות (שלא יושב בהן
נספח מסחרי) :צ'כיה ,הונגריה (תחת אחריות המשרד בפולין),
ובולגריה (תחת אחריות המשרד ברומניה).
 .1מבוסס על נתוני מל"מ
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היצוא ליבשת אירופה בשנת  2011עמד על כ 23.5 -מיליארד דולר.
סכום המהווה עלייה של כ 22%-לעומת נתוני שנת  .2010סה"כ
הייצוא ליבשת אירופה היווה כ 41% -מסה"כ הייצוא הישראלי
בשנת  .2011היבוא מיבשת אירופה עלה ב–  21%אחוז לעומת
 2010ועמד על רמה של כ 529. -מיליארד דולר .סה"כ הייבוא
מיבשת אירופה היווה כ 40% -מסה"כ הייבוא הישראלי בשנת .2011
שותפות הסחר העיקריות למדינת ישראל באירופה הינן מדינות
האיחוד האירופי ,כאשר היצוא ל 27-מדינות האיחוד עמד בשנת
 2011על כ 18.5 -מיליארד דולר ,בעוד הייבוא עמד על כ22 -
מיליארד דולר .מדינות בולטות במרחב האירופי שמהוות יעד
ליצוא הישראלי הן גרמניה ,הולנד ,בריטניה ,איטליה ,טורקיה,
רוסיה ,ספרד וצרפת.
פעילויות מרכזיות בשנת 2011
• בפברואר ביקר נשיא המדינה שמעון פרס במדריד ,בראש
משלחת של כ 60-אנשי עסקים ישראלים .הנספחות המסחרית
במדריד ארגנה עבורם סיורים וביקורים בחברות הגדולות ביותר
בספרד ,כגון קבוצת בנק סנטאנדר (בנקאות) ,טלפוניקה
(תקשורת) ,הפארק המדעי של מדריד ,ועוד .כמו כן ,נערך
סמינר “עושים עסקים בספרד ובישראל" לחברות משתי
המדינות ,והתקיימו מאות פגישות אישיות שנקבעו מראש.
• שבוע ישראל במילאנו נערך בחודש יוני ,בחסות ממשלות
ישראל ואיטליה ,והוא נערך במקביל למפגש שתי הממשלות
שהתקיים ברומא .באירוע השתתפו כ 500 -בכירים מהסקטור
העסקי משתי המדינות ,ומתוכם כ 50 -חברות ישראליות
מתחומי המים ,הניו-מדיה ,בטחון המולדת והציוד רפואי .נציגי
החברות השתתפו בפאנלים מקצועיים ,ערכו פגישות אישיות
שהותאמו ונקבעו מראש ,וסיירו באתרי החברות האיטלקיות
המובילות בתחומן .האירוע זכה להד תקשורתי נרחב ,וכבר
עתה נראה כי היחסים שנרקמו במהלכו יובילו לשיתופי פעולה
עסקיים.
• יום החדשנות בצרפת נערך בדצמבר ,בשיתוף משרד התעשייה,
אנרגיה והכלכלה הדיגיטלית הצרפתי .ליום החדשנות הגיעו
כ–  450מבכירי התעשייה הצרפתית והישראלית ,והשתתפו
בו דוברים מהמובילים בתעשיות אלה ,בינהם מנכ"ל אלסטום,
מר פטריק קרון ,ד"ר יוסי ורדי ,ועוד .בין האורחים היו כ80 -
חברות ישראליות (מתחומי נאנוטכנולוגיה ,קלינטק ותקשורת),
שהשתתפו בכנסים מקצועיים ובמפגשים עסקיים .למחרת
האירוע ערכו חברות הישראליות ביקורים ופגישות נוספות,
במטות החברות המובילות בתחומן בצרפת – שניידר אלקטריק,
בואיג ,ובמרכז המו"פ של הועדה לאנרגיה אטומית הצרפתית,
העוסקת במחקר רחב היקף.
• כחלק מהתמודדות עם המשבר הפוליטי עם תורכיה ,הנספח
המסחרי ארגן מפגש בין ראשי תעשיות מתורכיה וישראל.
מטרת המפגש היתה קידום הדיאלוג ושיתופי הפעולה בין
חברות מובילות משתי המדינות.
• בסלון האווירי בלבורז'ה ובתערוכת מיליפול ,שנערכו שניהם
בצרפת במהלך השנה ,תואמו על ידי הנספחים ברחבי אירופה
פגישות עבור חברות ישראליות בתחומי התעופה והאבטחה
בהתאמה .בכל אירוע תואמו מעל  200פגישות עבור החברות
הישראליות שהשתתפו בדוכנים הישראלים.
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בין התאריכים  31.10-1.11ביקרה בבולגריה משלחת ישראלית
חקלאית בת  10חברות .בסמינר נכחו סגנית שר החקלאות
ומנהלת רשות ההשקיה בבולגריה .מטרת הסמינר הייתה
הצגת הפרויקטים בבולגריה בתחום החקלאות אשר זוכים
למימון של כספי האיחוד האירופי .בחלקו השני של הביקור
קיימה המשלחת סדרה של סיורים בפרויקטים פוטנציאליים.
יום טכנולוגיות  Yandex Start Up Israelברוסיה  -במהלך
השנת  2011יזמה וארגנה הנספחות המסחרית ברוסיה מספר
ביקורים של חברת ענק בתחום האינטרנט מרוסיה בישראל
במטרה לחשוף את בכיריה לטכנולוגיות ישראליות .אירוע של
יום הטכנולוגיות שהתקיים בחודש אוקטובר  2011ציין העלאת
מדרגה בקשר מול יאנדקס .במסגרת האירוע נפגשו בכירי
יאנדקס עם עשרות סטארט-אפים ישראליים שנבחרו בקפדנות
לפי רשימת הדרישות שהחברה הציגה .מטרת הפעילות הינה
להגדיל השקעות זרות בחברות ישראליות.
ביקור יו"ר קרן סקולקובו הרוסית בישראל  -כחלק מהתהליך
השילוב של הניסיון הישראלי בתחום המו"פ בהקמת עמק
הסיליקון ברוסיה ,סקולקובו ,פעלה הנספחות כדי להביא את
יו"ר קרן סקולקובו לישראל במטרה לבחון שת"פ מול חברות
ישראליות .במהלך ביקורו נפגש יו"ר הקרן ,מר וקסלברג ,עם
נשיא פרס ,שר התמ"ת ,המדען הראשי ונציגי מתימו"פ .הצדדים
בדרכים קונקרטיות לחיזוק והרחבת השת"פ בין המדינות.
ביקור קניין מזון מאוקראינה  -בין התאריכים 12-17.11.11
ביקרה בישראל קניינית של אחת הרשות המזון הגדולות
באוקראינה  .FOZZY FROUPהתקיימו פגישות עם  25יצרנים
ישראליים והן סיורים בעסקים .כתוצאה מהביקור לפחות חברה
ישראלית אחת קיבלה פניה קונקרטית מהקניינית להזמנות
המוצרים.
משלחת לבחינת חדשנות – ינואר  .2011בעקבות פעילות
הנספחות המסחרית בשבדיה הגיעה לארץ משלחת שבדית
רשמית לבחינת החדשנות הישראלית בראשות מר מרכוס
וולנברג ,יו"ר קרן וולנברג השולטת על כשליש מהתל"ג השבדי.
מלבד החשיפה התקשורתית החיובית שנלוותה לביקור הוביל
הביקור גם להזמנת בכירים ישראליים להופיע בפני מנהלי
חברות הנשלטות בידי הקרן .לנו ידוע על לפחות חברה אחת
שמוצריה הוכנסו לבחינה בחברה שבדית בעקבות אחד מביקורי
ההמשך .כמו כן הוחלט על סדרת ביקורים בישראל בין היתר
של בכירים מחברת אריקסון ומנהל ההשקעות של קרן וולנברג.
תערוכות דגל בתחום התקשורת והניו-מדיה – פברואר
 .2011לקראת  ,MWCתערוכת התקשורת הניידת המובילה,
בה השתתפו כ 55-חברות ישראליות במסגרת ביתן לאומי
ישראלי ,תיאמו הנספחים ברחבי העולם פגישות עם גורמים
מובילים ממדינות השירות שלהם 560 .פגישות ,שהן כרבע
מהפגישות שהתקיימו ,תואמו על ידי נספחויות צפון אירופה
ונערכו בין היתר עם בכירים מחברות כגון דויטשה פוסט,RTL ,
אורנג' ,סוני-אריקסון ,טליהסונרה ,נוקיה ועוד .בחודש ספטמבר
נערכה באמסטרדם תערוכת  ,IBCתערוכה חשובה בתחום
הניו-מדיה ,בהשתתפות  29חברות ישראליות בביתן לאומי
ישראלי .הנספחות בהאג תמכה בביתן הישראלי והנספחים
המסחריים ברחבי העולם תיאמו פגישות לחברות הישראליות.
נספחויות דסק צפון אירופה תיאמו כ 300-פגישות ביניהן
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פגישות עם גורמים כגון דויטשה-טלקום ,סקאי ,וירג'ין מדיה,
 ,BBCדיסני ,אקסל ספרינגר ,פוקס ועוד.
חשיפת חברות ישראליות בפני חברת רוברט בוש – יולי .2011
במסגרת פעילות הנספחות המסחרית בברלין בוצע חיבור עם
פלטפורמת הרכש וההשקעות של ענק תעשיית הרכב בוש .חיבור
זה אפשר לעשרות חברות ישראליות (כשליש מהפניות) להשתתף
בקול קורא טכנולוגי שפורסם .שש מהחברות הוזמנו להשתתף
באירוע עם מקבלי החלטות מקצועיים בכירים בחברת בוש,
ומתוכן נבחרו  2חברות הממשיכות בתהליך מול חברת בוש.
ביקור שר התמ"ת בליטא ולטביה – ספטמבר  .2011שר
התמ"ת ביקר בליטא ולטביה בראשות משלחת עסקית רב
תחומית .במסגרת הביקורים ,שאורגנו על ידי הנספחות
המסחרית בשבדיה ,נערכו בשתי המדינות סמינרים עסקיים
בין אנשי עסקים משני הצדדים .כמו כן נפגש השר עם מקביליו
וחתם עימם על הסכמים בנוגע לבטיחות מוצרים.
תערוכת  - IBCספטמבר  .2011תערוכה חשובה זו בתחום
הניו-מדיה נערכה באמסטרדם בהשתתפות  29חברות ישראליות
בביתן לאומי ישראלי .הנספחות בהאג תמכה בביתן הישראלי
והנספחים המסחריים ברחבי העולם תיאמו פגישות לחברות
הישראליות .נספחויות דסק צפון אירופה תיאמו כ 300-פגישות
ביניהן פגישות עם גורמים כגון דויטשה-טלקום ,סקאי ,וירג'ין
מדיה ,BBC ,דיסני ,אקסל ספרינגר ,פוקס ועוד.
ביקור סמנכ"ל טכנולוגיות של חברת נוקיה-סימנס נטוורקס
– נובמבר  .2011בעבודה משותפת של הנספחים המסחריים
בשטוקהולם וברלין אורגנה הגעתו לביקור בארץ של סמנכ"ל
הטכנולוגיות של החברה הפינית-גרמנית נוקיה-סימנס נטוורקס.
בביקורו הוא נפגש בתיאומנו עם המדען הראשי בתמ"ת וכן
עם מספר חברות הזנק חדשניות .בעקבות ביקורו החברה
בוחנת את ישראל כמיקום אפשרי לאחד משני מרכזי החדשנות
שהיא מתעתדת לפתוח .בשתי הנספחויות ממשיכים בקשר
עם החברה ואף נקבעו פגישות המשך בשבדיה ובמסגרת
תערוכת תקשורת הסלולאר בברצלונה.

אפריקה מדרום לסהרה:

יצוא הסחורות לאפריקה מדרום לסהרה הגיע בשנת  2011ל1.54 -
מיליארד דולר ,עלייה של  22.6%לעומת  .2010היבוא מאפריקה
מדרום לסהרה עמד על  1.68מיליארד דולר ,ירידה של כ4% -
לעומת .2010
משרד התמ"ת רואה בדרום אפריקה שוק יעד חשוב המהווה את
השער ליבשת אפריקה כולה .בשנת  2008נפתחה מחדש נציגות
של משרד התמ"ת ביוהנסבורג .בנוסף לסיוע פרטני ליצואנים
המעוניינים לפעול בדרא"פ ,להלן דוגמאות לפעילויות נוספות
שארגנה הנספחות המסחרית ביוהנסבורג:
• במרץ נערכה בדרום אפריקה תערוכת Power & Electricity
 .World Africa 2011לאור העלאת תעריפי החשמל במדינה,
זיהה הנספח המסחרי בדרום אפריקה את הפוטנציאל הגלום
במגמה זו עבור החברות הישראליות והטכנולוגיה החדשנית שלהן,
וסייע למבקרות בתערוכה להיפגש עם החברות הרלוונטיות,
שמחפשות אחר פתרונות ליעילות אנרגטית .בדוכן הישראלי
הציגו  10חברות ישראליות אשר קיימו כ 150 -מפגשים עם
חברות מקומיות ,לרבות חברת החשמל.
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משלחת פתרונות מים לתעשיית הנפט והגז בדרא"פ התקיימה
באוגוסט .דרא"פ סובלת ממחסור במים ,והדבר מוביל לעלייה
מתמדת במחירם ,כמו גם להגברת הפיקוח על הטיפול במים
בתעשייה .ישראל הינה מובילה עולמית בתחום השבת המים
(משיבה כ ,)75% -וידועה בפתרונות החדשניים שלה בתחום.
תעשיית הנפט והגז ,הצורכת כמות רבה של מים ,מהווה קהל
מטרה לטכנולוגיות המפותחות בישראל 5 .החברות הישראליות
שהשתתפו במשלחת נפגשו עם  15חברות דרום-אפריקאיות
העומדות להשקיע מיליוני דולרים בתשתיות בשנים הקרובות
וביקרו במתקניהן.

אסיה והפסיפיק:

דסק אסיה-פסיפיק ,מנהל את הפעילות ב 7-משרדים 6 :מתוכם
ברחבי יבשת אסיה במדינות יפן ,דרום קוריאה ,טייוואן ,סינגפור,
תאילנד ,ווייטנאם ,ומשרד נוסף באוסטרליה .משרדים אלו גם
אמונים על המדינות אינדונזיה ,לאוס ,קמבודיה וניו זילנד.
הייצוא לאסיה (לא כולל הודו וסין) עמד בשנת  2011על כ4.77-
מיליארד דולר (עלייה של כ 6%-משנת  )2010והייבוא מאסיה (לא
כולל הודו וסין) עמד על כ 7.58 -מיליארד דולר (עלייה של כ20%-
משנת  .)2010יעד הייצוא העיקרי של ישראל באסיה (ללא הודו סין)
היא יפן עם ייצוא של כ 893-מיליון דולר .אחריה עומדות טייוואן
( 771מיליון) ,קוריאה הדרומית ( 717מיליון) ,מלזיה ( 716מיליון)
ותאילנד ( 635מיליון) .יעד הייבוא המרכזי של ישראל מאסיה הוא
יפן עם כ 2.8-מיליארד דולר ייבוא .אחריה עומדות דרום קוריאה,
טייוואן ותאילנד.
הייצוא לאוסטרליה וניו זילנד עמד ב 2011 -עמד על כ 590-מיליון
דולר (כ 11%-גידול) והייבוא עמד על כ 287 -מיליון דולר (כ)53%-
(אוסטרליה מהווה יותר מ 90%-מהסחר באיזור).
הפעילויות המרכזיות לשנת :2011
• וועדה כלכלית מעורבת ישראל – טייוואן :במהלך חודש נובמבר
 2011ביקר בישראל סגן שר הכלכלה של טייוואן ועמד בראשן
של שתי משלחות :משלחת רשמית ומשלחת עסקית .המשלחת
הרשמית ,שמנתה כ 15 -חברים ,כללה גורמים ממשרד הכלכלה,
מרשות המים ומחברת המים הלאומית .במהלך ביקור המשלחת
הרשמית בארץ ,התקיימה הוועדה הכלכלית המעורבת התשיעית
ישראל-טייוואן .הוועדה ,המתקיימת אחת לשנתיים ,קובעת את סדר
היום הכלכלי הרשמי-ממשלתי בין ישראל לטיייוואן .בראש הוועדה
עמד מנכ"ל משרד התמ"ת מר שרון קדמי ובתום הוועדה חתמו
שני הצדדים על מזכרי הבנות ,האחד בתחום העסקים הקטנים
והבינוניים והשני בתחום המים .המשלחת העסקית ,שמנתה
כשלושים אנשי עסקים ,הגיעה לתערוכת ווטק ,תערוכת המים
והאנרגיה המתקיימת בתל-אביב אחת לשנתיים ,וקיימה סמינר
עסקי וביקרה בחברות ישראליות.
• תערוכת קומיוניקאסיה :בחודש יוני  2011נערכה תערוכת
 COMMUNICASIAבסינגפור שהינה תערוכת הטלקום הגדולה
והחשובה ביותר באסיה .ההשתתפות הישראלית ,בהובלת
הנספחות המסחרית בסינגפור ובשיתוף פעולה של הנספחים
הכלכליים ממדינות אסיה השונות כללה ארגון פגישות בין
חברות ישראליות למפעילי סלולר ואינטגרטורים מתאילנד,
הודו ,ווייטנאם ,סינגפור ,אינדונזיה ועוד.
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בנוסף ,הנספחות בסינגפור ארגנה סדנאות עבודה בשתי
חברות הטלקום המובילות של סינגפור  SINGTELו.STARHUB-
סה"כ במהלך התערוכה התקיימו למעלה מ 400-פגישות ,בין
 19החברות הישראליות שהשתתפו לבין חברות זרות.
ביקור שר התמ"ת ,מר שלום שמחון בתאילנד ובסינגפור :שר
התמ"ת ,מר שלום שמחון ,ערך בשבוע השני של חודש מרץ
ביקור רשמי בתאילנד ובסינגפור במהלכו נפגש עם שרים
ומנהלי חברות ותאגידי תעשייה בכירים.
הפגישות בסינגפור התקיימו בדגש על תאגידי תעשייה ,אנרגיה
והנדסה ,הפועלים בסקטור טכנולוגיות המים ,הקלינטק
ואיכות הסביבה .חלק ניכר מהחברות הסינגפוריות בסקטור
זה פועלות גם מחוץ לסינגפור ובעיקר במדינות אסיה ,בהם
סין והודו וכן במדינות המפרץ הפרסי .במהלך הביקור השר
נפגש עם שרי המים ,איכות הסביבה והתמ"ס של סינגפור ודן
עימם על שת"פ תעשייתי ועל בחינת הכלים הנדרשים להגביר
את שיתוף הפעולה הכלכלי בין המדינות.
במהלך הביקור בתאילנד פגש השר את הנהלת רשות המים
של בנגקוק ( )MWAוחתם על מזכר הבנות להגברת שיתוף
פעולה עם הרשות באירוע בו השתתפו כמאה איש .כן פגש
השר את נשיא אוניברסיטת ( KUהאוניברסיטה החקלאית) וחתם
שם על הסכם שת"פ להקמת חוות הדגמה חקלאית ישראלית
בשטח האוניברסיטה .חוות ההדגמה תשמש כתצוגה קבועה
של היכולות הישראליות בתחום החקלאות .במהלך ביקורו גם
פגש השר את שר החקלאות התאילנדי ,את שר העבודה ואת
שר המדע והטכנולוגיה.
ביקור נשיא המדינה ,מר שמעון פרס :בסוף נובמבר 2011
הגיע נשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,לביקור רשמי בן 5
ימים בהאנוי בירת ווייטנאם .הביקור ,שהוגדר כהיסטורי על
ידי שני הצדדים ,לווה בכיסוי תקשורתי נרחב ואוהד מצד
הווייטנאמים .הנשיא הגיע מלווה בשרת החקלאות ובשר
המדע יחד עם משלחת עסקית שמנתה למעלה מ 50-אנשי
עסקים ישראלים .הנספחות המסחרית של ישראל בווייטנאם
הייתה אחראית לבניית הלו"ז למשלחת העסקית וכן סיפקה
את התכנים הכלכליים במהלך הביקור כולו.
פורום טכנולוגיות סביבה :בחודש ספטמבר  2011התקיימו
בטוקיו ובאוסקה מפגשי שיתופי פעולה עסקיים בין חברות
ישראליות ויפניות מענפי המים ,האנרגיה ואיכות הסביבה.
באירועים ,אשר היו פרי יוזמתה של הנספחות המסחרית של
ישראל ביפן ,בשיתוף פעולה עם הארגון היפני לשיתוף פעולה
במזה"ת ( )JCCMEהשתתפו  12חברות ישראליות ,על רקע
ניסיונות ההתאוששות של יפן מהאסון שפקד אותה כשישה
חודשים לפני כן.
זאת הפעם הראשונה שאנו מקיימים אירוע כלכלי משמעותי
באוסקה ,בירתו של חבל קנסאי .בנוסף ,זו הפעם הראשונה
שאנו מקיימים פעילות כלכלית משמעותית בתחום זה ביפן.
משלחת חברות ישראליות בתחום טכנולוגיות מים למכרות:
משלחת של  12חברות טכנולוגיות מים ישראליות יצאה במהלך
חודש מאי  2011לאוסטרליה לפגישות עם חברות הפקת גז,
חברות כרייה וחברות תכנון והנדסה מהגדולות בעולם .המשלחת
היא פרי יוזמתה של הנספחות הכלכלית של משרד התמ"ת
באוסטרליה ,בשיתוף עם תוכנית המים הממשלתיתIsrael ,
 NewTechאותה מוביל משרד התמ"ת בשיתוף עם מכון הייצוא.
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אנו מקיימים זו השנה השנייה פעילות יעודית בסקטור
זה באוסטרליה ,ובמחצית השנה שעברה ( )2010ארגנה
הנספחות המסחרית משלחת דומה לעיר פרת' במערב
אוסטרליה ,הנחשבת לבירת הכרייה של המדינה .במקביל
התחילה הנספחות הכלכלית בסידני בפעילות מול ענקי
הכרייה האוסטרלים ,ובראשם חברת  ,RIO TINTOבנושא של
שיתוף פעולה במו"פ ל"מכרה העתיד" – כרייה נטולת יד אדם.

הודו-סין:

הודו וסין מוגדרות על ידי מינהל סחר חוץ במשרד התמ"ת
כמדינות יעד לייצוא הישראלי.
ב 2011 -היווה הסחר עם הודו וסין  11.6%מהסחר הכללי של
ישראל עם העולם (בדומה לחלקו ב .)2010 -היצוא להודו ללא
יהלומים עלה ב 2.4% -לרמה של  2.97מיליארד דולר ,היבוא עלה
ב 10.5% -לרמה של  2.1מיליארד דולר .היצוא לסין ללא יהלומים
עלה ב 31.7%לרמה של  2.68מיליארד דולר ,היבוא עלה ב23.7% -
לרמה של  7.46מיליארד דולר.
בשנת  2011פעלו בסין ובהודו חמישה נספחים מסחריים.
בסין פועלים שלושה נספחים -שניים בבייג'ינג (אחד מהם אמון
על נושא רגולציה) ואחד בגואנגז'ו שבדרום סין .במהלך 2012
ישוגר נספח מסחרי נוסף לסין שימוקם בשנגחאי.
בהודו פעלו ב 2011 -שני נספחים מסחריים ,אחד בניו-דלהי
ואחד במומביי.
הפעילויות המרכזיות לשנת :2011
• ביקור שר הסחר של הממשל המרכזי בסין  -השר ,צ'ן דמינג,
הגיע לישראל בראש משלחת של נציגים בכירים ממשרדו ואנשי
עסקים מחברות סיניות בולטות בתחומי איכות הסביבה,
תקשורת ,רכב תשתיות ופרויקטים.
השר שמחון ועמיתו הסיני הובילו את דיוני הועדה הכלכלית
המעורבת ה 5-ישראל-סין ובפגישת עבודה שהתקיימה ביניהם
דנו השניים בפרויקטים שונים ,בהם הקמת מרכזי מו"פ
משותפים בשתי המדינות ,בחינת היתכנות כלכלית להסכם
סחר חופשי ,הגברת שת"פ בתחום טכנולוגיות המים וקיום
יום חדשנות לאומי בשנת  2012בסין.
כמו כן ,דנו השרים בסוגיות סחר הנוגעות לפעילותן של
חברות ישראליות הנתקלות בקשיים בסין וסוכם על שיתוף
פעולה צמוד של המשרדים במטרה למצוא פתרון לבעיות אלו.
בנוסף ,התקיים סמינר עסקי במסגרתו נפגשו חברי המשלחת
הסינית עם נציגי חברות ישראליות.
במהלך ימי הוועדה קיים שר הסחר הסיני פגישות עם נשיא
מדינת ישראל ,מר שמעון פרס ,עם ראש ממשלת ישראל ,מר
בנימין נתניהו ועם שר התחבורה ,מר ישראל כץ.
לקראת סוף  2011ביקר בארץ גם סגן שר הסחר הסיני
מר ג'ונג שאן  Zhong Shanאשר הגיע לישראל בראש משלחת
של כ 20 -איש .מטרת ביקורו הייתה מעקב אחר ביצוע סיכומי
ביקור שר הסחר מתחילת השנה .במהלך הביקור נדונו קידום
נושא הסכם הסחר החופשי בין ישראל לבין סין ודרכים להגברת
שיתוף הפעולה המסחרי בין המדינות.
• מבקרים רבים הודיים וסיניים בתערוכת ווטק – הנספחויות
המסחריות של משרד התמ"ת בסין הובילו  24משלחות

מדינת ישראל

•

•

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

רשמיות ועסקיות מכל רחבי סין לביקור בתערוכת ,WATEC
התערוכה הבינלאומית המובילה לטכנולוגיות מים
וסביבה שהתקיימה בתל-אביב ב 15-17 -בנובמבר.
המשלחות מנו למעלה מ 200-נציגים ,ביניהם בכירים מממשלות
הפרובינציות סינג'יאנג ,חנאן ,שאנדונג ונינגס'יא ,נציגי רשות
המים של טיאנג'ין וטאי-יואן– ,נציגי ה( NDRC-הגוף האמון על
התכנון הכלכלי האסטרטגי בסין) ,וכן נציגי חברות פרטיות
וממשלתיות ובראשן חברת  - Genertecחברת ייעוץ מהמובילות
בתחומי המים ואיכות הסביבה ,המייעצת גם לממשל המרכזי
הסיני בתחומים אלו.
במסגרת התערוכה השתתפו המשלחות מסין בסמינר
“China-Israel Cooperation in Water and Environmental
 "Technologies Seminarבמהלכו נחשפו המשתתפים לטכנולוגיות
ישראליות מובילות מתחומי המים ואיכות הסביבה ונחתם מזכר
הבנות בין משרד התמ"ת ורשות המים של טיאנג'ין להטמעת
טכנולוגיות ישראליות בפרויקטים בעיר .במהלך השהות בישראל
ביקרו חברי המשלחות במתקנים לטיפול ,התפלה וניהול מים,
ונפגשו עם חברות ישראליות מובילות בתחום.
כמו כן ,עשרות נציגי חברות ואנשי ממשל מהודו השתתפו
ב 2011-בתערוכת ווטק ,בהם השר למקורות מים של מדינת
קרלה בדרום הודו ,ומנכ"ל רשות המים של מדינה זו .עוד
הגיעה משלחת מחלקת המים של עיריית בנגלור בראשות
סגן ראש העיר .בין החברות הבולטות שהגיעו ניתן לציין את
טאטא כימיקלים NCC ,חברת פרוייקטים ותשתיות ,וחברות
הנדסה ותשתיות שונות .המשלחות ביקרו בתעשייה הישראלית
ברחבי הארץ וקיימו מפגשים רבים במהלך התערוכה בת"א.
בסך הכל השתתפו למעלה מ  70נציגים מהודו.
ביקור משלחת חברות מים ישראליות בהודו – יום טכנולוגיות
בטאטא וחתימה על הסכם שת"פ מול עיריית מומבאי  -משלחת
של  13חברות ישראליות הגיעה להודו על מנת להשתתף ב"יום
טכנולוגיות מים ישראליות" שהתקיים במטה קונצרן “טאטא"
במומבאי .יום הטכנולוגיות הינו תולדה של ביקור בישראל
שערכה משלחת רמת דרג מטאטא כשנה קודם לכן .בפעילות
זו נבחרו להשתתף מראש חברות ישראליות אשר עונות על
הצרכים של השוק ההודי בכלל ושל טאטא בפרט.
עוד בביקור ,נחתם הסכם לשיתוף פעולה עם עיריית מומבאי.
הסכם זה יוצר פלטפורמה לדיון פתוח בין הצדדים במטרה להבין
את הצרכים והפתרונות המתאימים .באירוע השתתפו מעל
ל 60 -חברות הודיות בתחום המים אשר פועלות ישירות מול
העירייה ויכולות לשמש שותף עסקי מקומי לחברות הישראליות.
בחלקו השני של הביקור בהודו ביקרה המשלחת במדינת
אנדרה פראדש בה פגשו החברות את ההנהלה הבכירה של
חברת המים של הבירה היידראבאד .בהמשך התקיים סמינר
ופגישות אישיות לחברי המשלחת ,בהשתתפות חברות הודיות
מענף המים .עוד בביקור נחתם הסכם שיתוף פעולה בתחומי
המים והאנרגיה בין הארגון הכלכלי ההודי  CIIומשרד התמ"ת.
סבב שלישי להסכם אס"ח הודו-ישראל  -בחודש אוקטובר
 2011התקיים הסבב השלישי של שיחות האס"ח ישראל-הודו
בניו דלהי .בראש הצוות הישראלי עמד מר בועז הירש – מנהל
מינהל סחר חוץ במשרד התמ"ת בנוסף לנציגים מהמחלקה
הבינלאומית במשרד ונציגים של משרדי האוצר ,המכס,
המשפטים והפנים.
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שני הצדדים הביעו את רצונם לסיים את תהליך המו"מ מוקדם
ככל האפשר תוך התחייבות לעבודה מאומצת להשלמת התהליך.

צפון אמריקה:

הנספחויות המסחריות של משרד התמ"ת בצפון אמריקה פזורות
ב 6-מקומות שונים :בקנדה בטורונטו ובארה"ב בניו יורק ,וושינגטון,
יוסטון ,שיקגו ובלוס אנג'לס בחוף המערבי .הנספחויות המסחריות
התמקדו בפעילויותיהם בשנת  2011במספר ענפי יעד :טכנולוגיות
מים ואנרגיה ,תעשיית מדעי החיים ומוצרי תקשורת והיי טק.
ארה"ב מהווה את שוק היצוא הגדול ביותר עבור כ 60 -מדינות
ברחבי העולם ,ביניהן ישראל .השוק האמריקאי מהווה יעד לכ-
 30אחוזים מהיצוא הישראלי מדי שנה .יצוא הסחורות הישראלי
לארה"ב (ללא יהלומים) מרוכז בעיקר בשני תחומים עיקריים:
כימיקלים ,וציוד אלקטרוני .שני תחומים אלו מהווים למעלה מ-
 50%מסך יצוא הסחורות לארה"ב .גם ביבוא ,מהווה ארה"ב את
השותפה המשמעותית ביותר לשוק הישראלי ,וסיפקה כ12% -
מהיבוא לישראל.
היקף הסחר בין ישראל לארה"ב בשנת ( 2011לא כולל יהלומים)
עמד על כ 27-מיליארד דולר ,כאשר בהשוואה לתקופה המקבילה
בשנה שעברה מדובר על גידול של  .4%בשנת  2011הסתכם
הייצוא לארה"ב ב 19.2 -מיליארד דולר לעומת שנת  2010בה
הסתכם הייצוא ב 18 -מיליארד דולר,
בשנת  2011היקף סחר חוץ של ישראל (ללא יהלומים) מול קנדה
עלה בכ 5% -לעומת  2010והסתכם בכ 1.3 -מיליארד דולר .עיקר
העלייה נבעה מעלייה בשיעור של כ 7% -ביצוא הסחורות (ללא
יהלומים) באותה השנה ,אשר הסתכם בכ 800 -מיליון דולר,
יבוא הסחורות רשם עליה גדולה בשיעור של כ 4% -לעומת 2010
והסתכם בכ 480 -מיליון דולר.
היצוא החשוב ביותר לצפון אמריקה היה ונותר יהלומים בשיעור
של  40%הענף השני בחשיבותו הוא תעשית הכימיה בשיעור
של  .27%לבד מזאת ,הסחר מתרכז בציוד היי-טק ,מכונות,
מוצרי תעשיות כימיות והקשורות בהם ,מכשירים וכלים אופטיים
פוטוגרפיים ורפואיים.
פעילויות מרכזיות בשנת :2011
• משלחת חברות בתחום הניו מדיה  17 -חברות ישראליות
בתחום הניו מדיה שנפגשו עם ענקי התוכן בניו יורק ביניהן
 .Time Inc., HBO, CBS, NewsCorp, MTV, WPPלרוב החברות
נוצר פוטנציאל להמשך פעילות מול החברות הזרות וחלקן
אף החלו בפיילוטים שונים מול החברות הזרות .החברות
הישראליות עברו תהליך סינון מוקדם על ידי החברות הזרות
ששלחו למפגש את המנהלים הבכירים ביותר מצידן.
• קלינוביישן ( - )Cleanovationבחודש ספטמבר התקיים
רודשואו חברות בתחום המים והאנרגיה של כ 14-חברות
ישראליות .הרודשואו החל בפלורידה ,עבר ביוסטון וסיים את
דרכו באלבוקירקי .במהלך הרודשואו פגשו החברות שרים
מדינתיים ,ראשי ערים ובעלי תפקידים ברשויות מקומיות,
חברות מסחריות זרות ביניהן SAWS, LCRA, FPL, MWH,
EY, PNM, ABQ Water, IBM, GE, Connoco-, Management
 .Phillips, Chevron Wasteבמהלך הרודשואו .סך הכל נערכו
יותר מ 160-פגישות.
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כנס מפגשים עסקי בתחום טכנולוגיות ההדמיה והרדיולוגיה-
על רקע כנס הרדיולוגיה וההדמיה  - RSNAכנס הרדיולוגיה
הגדול ביותר בארה"ב ,יזמה נספחות שיקגו כנס מפגשים עסקי
לחברות עם טכנולוגיות שונות בתחומי ההדמיה והרדיולוגיה.
במסגרת האירוע נערכו כ 60-פגישות עסקיות בין החברות
הישראליות ,שמנו בין השאר את החברות הבאותcheck cap, :
,BIO VIEW, CMOSAIX, DYNAMICS, REAL IMAGING, P-CURE
לבין חברות זרות ,ביניהןPhilips, GE, Siemens, Toshiba, :
 Illinoins Ventures, First Analisysועוד.

אמריקה הלטינית

•

•

•
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ביקור שר התמ"ת ,מר שלום שמחון בברזיל בחודש מאי
 – 2011בתאריכים  15-19למאי ערך שר התמ"ת ,מר שלום
שמחון ,ביקור בברזיל .הביקור נערך במדינות סאו פאולו ,ריו
דה-ז'ניירו וברזיליה ואורגן על ידי מינהל סחר חוץ במשרד
התמ"ת והנספח המסחרי של משרד התמ"ת בברזיל ,מר רועי
ניר .חברי המשלחת הרשמית כללו את השר ,מנכ"ל התמ"ת,
מנהל מינהל סחר חוץ ,המדען הראשי ,מנכ"ל מתימו"פ
וממונה דסק אמריקות .לביקור הצטרפה משלחת עסקית
שכללה  17חברות בתחום התקשורת ו 3-חברות בתחומים
נוספים .במהלך הביקור התקיימו פגישות עם גורמי ממשל,
חברות גדולות ונערכו  3סמינרים עסקיים בהשתתפות נציגי
תעשייה וחברות משתי המדינות.
הביקור עמד בסימן הידוק היחסים הכלכליים עם ברזיל ,המהווה
ענק כלכלי צומח ,בדגש על שיתוף הפעולה לקראת משחקי
המונדיאל בשנת  2014והמשחקים האולימפיים בשנת ,2016
והאפשרות לשילוב טכנולוגיות ישראליות .ברזיל הינה אחת
משלושת מדינות היעד של משרד התמ"ת ומאמצים רבים
מושקעים בהרחבת תשתית הסחר עם מדינת מפתח זאת.
השר פתח את ביקורו בעיר סאו פאולו ,המרכז הכלכלי – תעשייתי
של ברזיל וממנה המשיך לביקורים בריו ובברזיליה ,שם נפגש
עם בכירי הממשל וכן עם הצמרת הכלכלית של ברזיל הכוללת
את ההנהלות הבכירות של ענקית האנרגיה פטרובראס ,יצרנית
המטוסים השלישית בגודלה בעולם אמבראייר ועוד.
מקסיקו – פסטיבל הקולנוע בגאודלחארה – פסטיבל הסרטים
הבינלאומי בגוודלחארה התקיים זו השנה ה .26-מדובר באחד
הפסטיבלים החשובים והנחשבים ביותר לקהל דובר הספרדית.
בשנת  2011נבחרה ישראל להיות “מדינה אורחת" ,מעמד
אשר נתן לישראל בולטות רבה בפסטיבל ,לרבות סרט פתיחת
הפסטיבל (סרט ישראלי :שליחותו של הממונה על משאבי
אנוש) ,נאום הבימאי והשגרירה בטקס הפתיחה של הפסטיבל
אל מול כ 4000-איש ,קיום כיתות אומן ,קבלות פנים ומסיבות
עיתונאים .בנוסף אורגן מפגש בילטראלי בין אנשי המשלחת
הישראלית ובין נציגי התעשייה המקסיקנית ,בו דובר על חידוש
הדיונים בדבר הסכם קו-פרודוקציה.
משלחת חברות בתחום טיפול במים במכרות לברזיל ולצ'ילה:
בסוף חודש אוקטובר  2011יצאה משלחת של חברות ישראליות
מסקטור טכנולוגיות המים למכרות לברזיל ולצ'ילה .בין החברות
שיצאו למשלחת :בייטמן ,עמיעד ,P2W ,גרינקוט ,נטפים,
פלסאון ,מצרפלס .לכולן פתרונות שונים בתחום הטיפול במים
במכרות ,ביניהם טיפול בשפכים וטכנולוגיות סינון ,תשתיות
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מתאימות (צינורות ,מחברים) וטכנולוגיות רלוונטיות לתהליך
הכרייה כגון שימוש בטפטפות.
סקטור המים הוא סקטור שאותו אנו מזהים כהזדמנות באמל"ט
עבור חברות ישראליות .שוק המכרות במדינות אלו הינו שוק
סגור וקשה מאוד להגיע אליו כחברה פרטית ,ההצטרפות
למשלחת לאומית מאפשרת לחברות להפגש עם בכירים
בחברות ולשמוע על הזדמנויות עסקיות בתחום.
ענף המכרות בברזיל מתפתח במהירות בשנים האחרונות
וההערכות הן כי סכומים גבוהים יושקעו בציוד לענף זה.
הפוטנציאל בצ'ילה אף הוא רב .צ'ילה מחזיקה כ30%-
מהרזרבות העולמיות של נחושת 30% .מהתמ"ג של צ'ילה
מקורו בתעשייה זו וכן  40%מהיצוא הצ'יליאני
החברות הישראליות השתתפו בסמינרים משותפים להן
ולחברות מובילות בתחום בברזיל ובצ'ילה וכן קיימו פגישות
אישיות עם החברות הרלוונטיות.

משלחות לווטק

במהלך תערוכת ווטק שהתקיימה בחודש נובמבר  2011הגיעו
לארץ משלחות שונות ממדינות אמל"ט:
• מברזיל הגיעו  2משלחות גדולות ,אחת מאזור צפ' מזרח ברזיל
וסאו פאולו והשנייה מאזור מהדרום .כמו כן הגיעו  3שרים
מדינתיים וגורמים בכירים נוספים.
• ממקסיקו הגיעו  3משלחות גדולות של אנשי עסקים ובסה"כ
כ 70-נציגים ממקסיקו .בין היתר הגיעו חברות בניה גדולות
( ,ARAסאדאסי DEREX, GEO ,גרופו אוניון) ,ומשלחת של גוף
תאגידי המים המקסיקנים  ANEASעם נציגים מתאגידי המים
המדינתיים מקאראטרו ,טאבסקו ,מונטריי ,דורנגו.
• מקולומביה הגיעה משלחת גדולה ,של כ 40-אנשי מקצוע
מגופים שונים .במהלך התערוכה נחתם הסכם הבנות עם
המשרד לאיכות הסביבה .המשלחת כללה גורמים בכירים ב
 - CARגוף ציבורי שאינו כפוף לממשלה ומפקח על המים
ואיכות הסביבה .זהו גוף שאחראי על פרויקטים בשווי של
כ 150-מיליון דולר לטענתם.
• מצ'ילה הגיעה משלחת אקדמית מאנטופגסטה (אזור בצפון
צ'ילה ,בעל מכרות רבים).
• מארגנטינה הגיעו  2משלחות :הראשונה כללה בכירים מארגון
 – ACUMARרשות שאחראית לאחד הפרויקטים הגדולים בעולם,
של ניקוי נהר ה RIACHUELO -בבואנוס איירס (בפרובינציות
ובבירה) והתעניינו בטכנולוגיות של טיפול במים מזוהמים,
טיפול באשפה ,יצירת אנרגיה מטיפול באשפה .כמו כן הגיעה
משלחת מדעית ומסחרית מסנטה פה.
• מגואטמלה הגיעו שר הכלכלה ושר החקלאות .שר הכלכלה
נפגש עם שר התמ"ת הישראלי במהלך ביקורו.

המזרח-התיכון וצפון אפריקה:

בשנת  2011עלה היצוא לירדן והגיע לכ 210 -מיליוני דולרים
(לעומת כ 186 -מיליוני דולרים בשנת  .)2010להערכתנו ,רוב
היצוא מיועד לארצות שלישיות .היבוא מירדן בשנת  ,2011הגיע
לרמה של כ 62-מיליוני דולרים (לעומת כ 77-מיליוני דולרים
בתקופה המקבילה אשתקד).
בשנת  2011הגיע היצוא למצרים לרמה של כ 209 -מיליוני דולרים
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(לעומת כ 148 -מיליוני דולרים בשנת  ,)2010מהם כ–  100מיליוני
דולרים לאזורי ה .QIZ -היבוא הגיע לרמה של כ 189 -מיליוני דולרים
(לעומת כ 390 -מיליוני דולרים בשנת  .)2010ההסבר לירידה
דרמטית זו נובע מהעובדה כי רוב היבוא הינו של יבוא גז ממצרים
אשר ירד באופן משמעותי בשל הפגיעות החוזרות ונשנות בצינור
המוליך את הגז.

הסכמי סחר:
ירדן
בינואר  2010נכנס הסכם אס"ח ירדן – ארה"ב לתוקפו המלא,
והוא מאפשר יצוא ישיר מירדן לארה"ב בפטור מלא ממכס .לפיכך,
שנת  2011התאפיינה בירידה משמעותית בהיקף היצור והיצוא
באמצעות ה QIZ -מירדן לארה"ב .פועל יוצא מכך הינו צמצום

2011

יצוא התשומות הישראליות לאזורי ה – QIZלמעט מספר בודד של
מפעלים שנותרו באזורי ה.QIZ -
הסכם ה QIZ -ממשיך להתקיים והוא עומד לרשות היצואנים בכל
עת לפי דרישה.
מצרים
במהלך שנת  2009אשררה ממשלת ארה"ב שני אזורי  QIZחדשים
בדרום מצרים (מצרים עילית) ,בנוסף ל 10-הקיימים .השלטונות
המצריים הכשירו במהלך שנת  2010את האזורים על פי הכללים של
אזורי ה QIZ -אולם ,נכון להיום טרם נתקבל אישור אמריקאי לכך.
על אף אירועי המהפכה בתחילת שנת  ,2011המשיכו מפעלי
ה QIZ -המצרים לייצא לארה"ב במסגרת זו וייצוא התשומות
הישראליות לא נפגע.

 .5יצוא הסחורות לפי אזורים( :באלפי )$

2

אזור סחר

ערך יצוא 2011

התפלגות ייצוא
2011

ערך יצוא 2010

התפלגות יצוא
2010

אחוז שינוי יצוא

האיחוד האירופי

$ 18,415,113

27.6%

$ 15,184,472

26.2%

21%

אפטא

$ 1,152,706

2.25%

$ 1,102,853

1.9%

4.5%

יתר ארצות אירופה

$ 2,014,560

3.02%

$ 1,361,912

2.4%

48%

אסיה

$ 15,708,817

23.54%

$ 13,293,780

22.9%

18%

צפון אפריקה ומצרים

$ 228,358

0.34%

$ 159,318

0.3%

43%

צפון אמריקה

$ 20,062,752

30.06%

$ 19,140,655

33.0%

4.8%

מרכז אמריקה

$ 1,039,288

1.56%

$ 868,241

1.5%

19%

דרום אמריקה

$ 1,385,982

2.08%

$ 1,428,362

2.5%

%-3

אוקיאניה

$ 643,939

0.96%

$ 572,038

1.0%

12%

בלתי מסווג

$ 2,485,840

3.72%

$ 2,083,403

3.6%

19%

מרכז-מזרח אירופה

$ 1,464,674

2.19%

$ 1,277,132

2.2%

14%

מזרח התיכון

252,802

0.38%

$ 205,675

0.4%

23%

אפריקה מדרום לסהרה

1,537,032

2.3%

$ 1,256,717

2.2%

22%

סה"כ

66,641,870 $

100.0%

$ 57,934,559

100.0%

15%

 .2מקור :נתוני מל"מ
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רשימת נספחים ונציגויות כלכליות של ישראל בעולם
המופעלים ע"י המינהל לסחר חוץ
ארץ  -עיר
אוסטרליה  -סידני
אוקראינה  -קייב
איטליה  -מילאנו
ארה"ב  -וושינגטון
ארה"ב  -יוסטון
ארה"ב – לוס אנג'לס
ארה"ב – ניו יורק
ארה"ב  -שיקגו
בלגיה  -בריסל
ברזיל – סאו פאולו
בריטניה  -לונדון
גרמניה – ברלין
גרמניה  -מינכן
דרום אפריקה  -יוהנסבורג
הודו – דלהי
הודו  -מומבאיי
הולנד  -האג
וייטנאם  -האנוי
טורקיה  -איסטנבול
טיוואן  -טייפה
יפן  -טוקיו
מקסיקו – מקסיקו סיטי
סין – בייג'ין
סין – בייג'ין
סין – גואנג'ו
סינגפור  -סינגפור
ספרד  -מדריד
פולין  -ורשה
צרפת  -פריז
צרפת OECD -
קוריאה  -סיאול
קנדה – טורונטו
רומניה  -בוקרשט
רוסיה – מוסקבה
שבדיה  -שטוקהולם
שוייץ – ז'נבה
תאילנד – בנגקוק

שם הנספח
אודי גונן
אלכסנדרה ארונין
יונתן הדר
אוהד כהן
רועי מדעי
סיגל אדמוני-רביד
נילי שלו
יריב בכר
מורן בוגנים-גולד
רועי רוזנבלט-ניר
נח שני
חמדת שגיא
מוטי איש-שלום
אור פרל
מוניר אגבאריה
אלעד גפני
ירון שרטר
צפריר אסף
יוסף (ג'ואי) אברהם
אופיר גור
איתן קופרשטוך
יונתן סבאן
אלירן אלימלך
חובב רף
דני טל
שי זריבץ'
יפעת אלון-פרל
טל הרמלין
רונן כץ
ריטה גולשטיין-גלפרין
עופר פורר
רן יחזקאל
ארנון ארבל
אדי שטיינבוק
יוסי אקרמן
שי מוזס
צחי זלצר

טלפון במשרד
)+61.2( 93880-382
(+380) 44-5861-552/3
(+390.2) 7601-5545
(+1-202) 364-5695
(+1.713) 5990-290
(+1.323) 6587-924
(+1.212) 4995-610
(+1.312) 3322-160
(+32.2) 3735-533/4/5
(+55.11) 3032-3511
(+44) 207- 9579-525
(+49.30) 2064-490
(+49.89)5434-86506
(+27.11) 7839-605
(+91.11) 3041-4518
(+91.22) 22819-994/5
(+31.70) 3760-514
)+84.43) 843-3140
(+90.212) 3176-547
(+886.2) 2757-7221/2
(+81.3) 3264-0398
(+52.55) 5201-1511
)+01.68( 4660-2358
(+86.10) 8532-0664
(+86. 20) 8513-0518/9
(+65) 68-349-220
(+34.91) 782-9520/9
)5970-514 (48.22+
(+33.1)4076-5560
)+1.33( 1255-6704
(+82.2) 723-6121/2
(+1.416) 847-0227
(+40.21) 3189-407/8
(+7.495)7972-737/8/9
(+46.8) 5280-6580
(+41.22) 7160-507
)+2.66( 1/042-9402

כתובת אימייל
sydney@israeltrade.gov.il
kiev@israeltrade.gov.il
milano@israeltrade.gov.il
washington@israeltrade.gov.il
houston@israeltrade.gov.il
losangeles@israeltrade.gov.il
newyork@israeltrade.gov.il
chicago@israeltrade.gov.il
brussels@israeltrade.gov.il
saopaulo@israeltrade.gov.il
london@israeltrade.gov.il
berlin@israeltrade.gov.il
munich@israeltrade.gov.il
johannesburg@israeltrade.gov.il
delhi@israeltrade.gov.il
mumbai@israeltrade.gov.il
hague@israeltrade.gov.il
vietnam@israeltrade.gov.il
istanbul@israeltrade.gov.il
taipei@israeltrade.gov.il
tokyo@israeltrade.gov.il
mexico@israeltrade.gov.il
beijing@israeltrade.gov.il
beijing@israeltrade.gov.il
guangzhou@israeltrade.gov.il
singapore@israeltrade.gov.il
madrid@israeltrade.gov.il
warsaw@israeltrade.gov.il
paris@israeltrade.gov.il
oecd@israeltrade.gov.il
seoul@israeltrade.gov.il
toronto@israeltrade.gov.il
bucharest@israeltrade.gov.il
moscow@israeltrade.gov.il
stockholm@israeltrade.gov.il
geneva@israeltrade.gov.il
bangkok@israeltrade.gov.il

מידע רב בנושאי סחר חוץ והדרך להתקשר עם הנספחים בחו"ל ניתן למצוא באתר סחר חוץ:
WWW.TRADE.GOV.IL
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המטה לקידום השקעות
המטה לקידום השקעות הינו הגוף האחראי על קידום השקעות זרות ישירות לישראל .נושא השקעות זרות ישירות
( )FDI – Foreign Direct Investmentמזוהה כיום בעולם כאחד המנופים העיקריים לצמיחת כלכלות בכלל ושל מדינות קטנות בפרט.
מטרת העל של המטה הינה הגדלת היקף ההשקעות הזרות
האיכותיות הישירות בישראל .המטה מקדם השקעות של חברות
רב-לאומיות בתעשייה הישראלית באמצעות השילוב בין חשיפה
ממוקדת של טכנולוגיות ישראליות בפני החברות הגלובליות וליווי
פרטני ומתמשך של משקיעים המעוניינים להשקיע בשוק הישראלי.
במקביל עוסק המטה ביצירת מיתוג-על לתעשייה הישראלית
בתהליך ייחודי במהלכו נבנה “מוצר ציבורי" ,כאשר התעשייה
הישראלית כולה נהנית מפירות המאמץ השיווקי.

פעילויות עיקריות:
•
•
•
•
•
•

קידום והרחבת השקעות חברות רב לאומיות בישראל
ליווי פרטני ומתמשך של משקיעים זרים לפני ,במהלך ואחרי
ההשקעה
בניית תשתית בתחומי המידע וההסברה למשקיעים זרים
הפקת “ארגז כלים" שיווקיים לעידוד השקעות זרות
ייצוג המדינה בארגונים בינלאומיים בתחומי השקעות
סיוע בקביעת מדיניות המשרד בתחומי ההשקעות

ארגז הכלים השיווקיים כולל ,בין השאר:
• אתר אינטרנט ,המהווה שער כניסה למשקיעים זריםhttp:// :

investinisrael.gov.il
• סרט  ,""Invest in Israelהשופך אור על השקעות בישראל ועל
הפוטנציאל העסקי הגלום בה – במגוון שפות
• סרט “- "Israel – Novel Efficient Water Technologiesמיצוב
תעשיית המים הישראלית
• חוברת Israel-Global Center for Breakthrough Innovation
לחשיפת פריצות הדרך הטכנולוגיות הישראליות בפני משקיעים
זרים
• חוברת שיווקית למשקיע – “"Invest in Israel
• עלוני מידע שיווקיים למשקיע הזר בתחומי יעד-מדעי החיים,
תקשורת ,טכנולוגיות מים ,אנרגיות מתחדשות ,ענף הקולנוע
ועוד
• מצגות על אקלים ההשקעות והפוטנציאל העסקי הגלום בישראל
• מידע על ההטבות והתוכניות השונות של ממשלת ישראל
למשקיעים זרים
• ירחון חדשות על אקלים ההשקעות בישראל
• סיפורי הצלחה של משקיעים זרים והשקעות בישראל
• סיפורי הצלחה כחול לבן – חברות ישראליות ,אשר נחלו הצלחה
רבה בזירה הבינ"ל
• ידיעות שיווקיות על פריצות דרך ישראליות – מוצרים ופיתוחים
ישראלים ,ששינו את פני העולם
• ממצאים מרכזיים על מיקומה של ישראל בסקרי תחרותיות
מובילים עולמיים
החומרים כולם מופקים בשפה האנגלית ובשפות זרות נוספות
לפי העניין והצורך.

בנוסף לפעולות אלה מוביל המטה את התכנית הממשלתית לקידום
תעשיות המים והסביבה ומיצובן כמובילות עולמיותIsraelNewTech -
 ,פועל למשיכת משקיעים זרים להפקות סרטים בישראל ,מקיים
קשר רצוף עם חברות רב לאומיות הפועלות בישראל במטרה
להביא להשקעות נוספות בארץ.
בארועים ביטחוניים אזוריים רחבי היקף בעלי משמעויות כלכליות,
מרכז המטה לקידום השקעות את צוות התגובות הכלכליות הבין-
משרדי .צוות זה כולל את נציגי המשרדים הממשלתיים הכלכליים,
בנק ישראל ,משרד החוץ ,משרד רוה"מ וכן מכון היצוא והתאחדות
התעשיינים.
אתר אינטרנטhttp://www.investinisrael.gov.il :
טלפון 02-6662607 :דוא"לinvestinisrael@moital.gov.il :

Israel NEWTech

• התכנית הלאומית לקידום תעשיות המים והאנרגיה המתחדשת
 , Israel NewTechמקדמת את התעשייה הישראלית אל מול
אתגרי המחר.
• תוך הכרה בחשיבות של מציאת פתרונות טכנולוגיים ברי
קיימא והבנה כי תחומים אלו ימשיכו לצמוח במהירות בשנים
הקרובות ,מאפשרת התכנית ליזמות המקומית למלא תפקיד
מרכזי בבמה הגלובלית.
• תכנית  Israel NewTechהוקמה בשנת  2006מתוקף החלטת
ממשלה לקידום טכנולוגיות מים .בעקבות הצלחתה של התכנית
ב 2008-חודשה החלטת הממשלה והתקבלה החלטת ממשלה
נוספת לקידום מחקר ופיתוח של טכנולוגיות לייצור אנרגיה
מתחדשת.
• לאור הפוטנציאל האדיר ויכולותיה המוכחות של ישראל ,צוות
התכנית והשותפים בה שמו להם למטרה למתג ולמצב את
ישראל כשחקן מוביל ברמה בינלאומית בפיתוח טכנולוגיות שונות
בתעשיית הקלינטק וכמקור ידע ומצוינות עולמית בתחום זה.
• הגישה ההוליסטית של  ,Israel NewTechמתמקדת בארבעה
רבדים עיקריים בהם התכנית פועלת:
• חיזוק המשאב האנושי -על ידי השקעה רחבת היקף בפיתוח
מסלולי לימוד ייחודיים ובניית קורסים להכשרה ולהסבת
אקדמאים לתחום; קידום תכניות מחקר ופיתוח -באמצעות
מגוון מסלולי תמיכה בשלבי מו"פ שונים; החדרת חדשנות
לשוק המקומי -בעזרת יישום בפועל של טכנולוגיות שונות
ופריצה לשוק העולמי ,העושה שימוש נרחב במערך הנספחים
של משרד התמ"ת ליצירת קשרים ,ארגון משלחות ,כנסים
ואירועים שיווקיים בינלאומיים לקידום תעשיית הקלינטק
הישראלית ולמיתוגה כמקור של חדשנות וידע.
אתר אינטרנטwww.israelnewtech.gov.il :
בלוגwww.israelnewtech.com :
טלפון02-6662607 :
דוא"לisraelnewtech@moital.gov.il :
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נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה
רקע:

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה [להלן “נציבות השוויון"] הינה
גוף סטטוטורי אשר הוקם במשרד התמ"ת בשנת  2008מכוח
תיקון סעיף 18א לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח1988-
[להלן “חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה" או “החוק"].
נציבות השוויון פועלת למיגור האפליה והטמעת ערכי השוויון
בשוק העבודה ומבקשת להתמודד עם קשיי האכיפה במישור
האזרחי.
נציבות השוויון מטפלת בפניות המגיעות מעובדים/ות ומעסיקים/
ות כאחד .הנציבות מבקשת לסייע לעובדים/ות ככל שניתן ,ולהביא
בפניהם/ן את זכויותיהם/ן על פי חוק.

לנציבות השוויון מספר יעדים מרכזיים:

•
•
•
•
•

קידום והטמעת שוויון הזדמנויות ומיגור אפליה בשוק העבודה
העמקה והגברת האכיפה האזרחית בנושא שוויון ההזדמנויות
ואפליה.
להוות מקור מידע למעסיקים/ות ועובדים/ות בנושא שוויון
הזדמנויות בעבודה.
הגדלת החשיפה והמודעות הציבורית לתרומת השוויון ומחיר
האפליה ,ולהוות כוח מניע שיחולל שינוי בשוק העבודה.
הגברת המודעות בשוק העבודה לזכויות העובדים/ות בנושא
שוויון ואפליה.
הגברת הביטחון התעסוקתי של העובדים.

החוק העיקרי מכוחו פועלת נציבות שוויון הוא חוק שוויון הזדמנויות
בעבודה ,אשר אוסר על אפליה בעבודה בגין מין ,נטייה מינית ,מעמד
אישי ,הריון ,טיפולי פוריות ,טיפולי הפריה חוץ גופית ,הורות ,גיל,
גזע ,דת ,לאום ,ארץ מוצא ,השקפה ,מפלגה ושירות מילואים.
איסור זה חל הן על קבלה לעבודה ,תנאי עבודה ,קידום ,הכשרה
או השתלמות מקצועית ,פיטורין או הטבות בקשר לפרישה.
בנוסף ,חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מונה רשימה של חוקים
נוספים שהינם בסמכות הנציבות:
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו – 1996
חוק עבודת נשים ,התשי"ד – 1954
החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח – [ 1998תביעה אזרחית
שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בה]
סעיפים 9ג' ועד 9ז' לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א 1951
סעיפים 41 ,41א' ו41ב' לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה),
התש"ט – 1949
סעיף  15א' לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט – 1959
סעיף 6ג' לחוק שווי זכויות האישה ,התשי"א – 1951
סעיפים 42 ,42א'64 ,א' לחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט–1959
(להלן -חוק שירות התעסוקה)
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או
במינהל התקין) ,התשנ"ז –  ,1997לעניין תלונה לפי החוק האמור
שעניינה הפרת הוראה לפי חקיקת השוויון בעבודה
סעיף 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש]
סעיפים 50א' ו50-ב' לחוק החברות הממשלתיות ,תשל"ה.1975-
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סמכויותיה של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה:
• לטפל בפניות של עובדים/ות בגין אפליה בעבודה ,ובכלל זה
•
•
•
•
•

לקיים בירור ולהחליט על דרך הפעולה המתאימה בכל מקרה
ומקרה.
להורות בצו למעסיק/ה להעביר לה נתונים באשר לקיום חובה
מחובותיו על פי חקיקת השוויון בעבודה.
לדרוש מידע מגוף מבוקר בתחומי פעילותה ,אשר דרוש לה
לביצוע תפקידה.
להגיש תביעות משפטיות בבתי הדין לעבודה ,הן בשם הפונים/
ות והן בשם נציבות השוויון עצמה.
להגיש בקשה לבית הדין לעבודה לקבלת צו כללי המורה
למעסיק/ה לנקוט פעולות כלליות הנוגעות לעובדים/ות שלו/ה.
לנקוט בפעולות הסברה והדרכה להעלאת המודעות הציבורית
בכל הנוגע לשוויון ואפליה בשוק התעסוקה ,על כל המשתמע
מכך.

תמצית פעילות היחידה בשנת :2011
פעילות משפטית:

מתן מענה וייעוץ משפטי ראשוני ל  781פניות ציבור

התפלגות הפניות לשנת :2011

דת 3.1%
הורות 7.3%

נטיה תנאים שלא שרות צבאי
מינית ממין העניין 1.2%
גזע 1.2% 0.1%
מידע 1.0%
0.4%
מעמד אישי 0.1%
גיל 12%
השקפה 0.6%
מין 4.6%
מילואים  5.0%מוצא 0.5%
לאום 2.4%

הטרדה מינית
3.3%
אחר 22.4%
הריון 31.6%
טיפולי פוריות 2.4%

טיפולי הפריה
חוץ גופית 0.8%

בשנת  2011טיפלה נציבות השוויון ב 26 -תיקים והליכים משפטיים
שחלקם עדיין תלויים ועומדים.
בנוסף בשנת  2011הופצו לציבור הרחב שני מסמכים מרכזיים:
• הראשון ,מסמך המפרט את הקריטריונים העומדים בפני
נציבות השוויון בבואה לבחור את התיקים בהם ניתן ייצוג
משפטי על ידה ,או אליהם מצטרפת נציבות השוויון כידיד בית
דין .מטרת המסמך היא להביא בפני הציבור את מטרות ויעדי
הנציבות ,תחומי אחריותה וסמכויותיה ,השירותים אותם היא
מספקת לאזרח/ית ,והקריטריונים על פיהם בוחרת נציבות
השוויון את התיקים המשפטיים המגיעים לטיפולה .נציבות
השוויון מקווה כי מסמך זה יסייע לציבור להבין טוב יותר את
מהותה ותפקידיה של נציבות השוויון ,וכיצד היא יכולה לסייע
בידו בכל הנוגע לאפליה בשוק העבודה בישראל ,כל זאת מתוך
מחויבות לעיקרון השקיפות בהתנהלות הנציבות.
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המסמך השני הוא התוכנית האסטרטגית של נציבות השוויון
לשנים  .2012-2013כאמור מסמך זה משרטט ומפרט את
מטרותיה ויעדיה הממוקדים של נציבות השוויון לתקופה שבין
 .2012-2013תוכנית זו פותחה ונכתבה במסגרת פרויקט ה-
 ,Twinningפרויקט המשותף לנציבות השוויון והאיחוד האירופי
 .התוכנית מחדדת ומגדירה יעדים ומטרות לשנים הקרובות,
זאת כפי שיפורט להלן .יחד עם זאת נבהיר ,כי נציבות השוויון
תמשיך לספק מידע משפטי ראשוני לפונים/ות אליה בנושא
שוויון ואפליה.
התוכנית האסטרטגית כוללת ומפרטת את מטרותיה ויעדיה
הממוקדים של נציבות השוויון לשנים  2012-2013ומהווה
בסיס לתכנית העבודה שלה .במסגרת התוכנית נבחרו שלושה
“נושאי דגל" ושלוש פרויקטים מרכזיים נוספים ,אשר יקודמו
על ידי הנציבות בשנים הקרובות ,בין היתר על ידי הצעדים
והכלים המפורטים בתוכנית.
שלושת נושאי הדגל הם :קידום רב גוניות ושילוב של מגוון
האוכלוסיות בחברה הישראלית בקבלה לעבודה במגזר הציבורי;
פערי שכר מגדריים; שילוב ערבים במגזר הפרטי
בנוסף ,התוכנית האסטרטגית מונה שלושה פרויקטים נוספים,
אשר נציבות השוויון תפעל לקידומם בשנתיים הבאות  ,אך
בסדר גודל קטן יותר מנושאי הדגל .שלושת הפרויקטים יעסקו
ב :אפליה על רקע גיל; מניעת אפליה על רקע דת ושילוב חרדים
בשוק העבודה; ואפליה נגד הקהילה ההומוסקסואלית ,הלסבית
הביסקסואלית והטרנסג'נדרית.

פרויקט –

•
•
•
•
•
•
•

Twinning

פרויקט ה Twinning -נערך בשיתוף עם האיחוד האירופי .משך
הפרויקט  24חודשים ,הוא החל לפעול בפברואר  ,2010ויסתיים
בפברואר  .2012מטרות הפרויקט ,כוללות ,בין היתר ,יצירת
שיתוף פעולה עם מעסיקים בניסיון לרתום אותם להטמעת שוויון
בעבודה ,לרבות חתימה על אמנה בנושא זה ,גיבוש אסטרטגיה
להעלאת מודעות בקרב המעסיקים והעובדים ,הקמת מאגר פסקי
דין מרכזיים ממדינות האיחוד בעניין שוויון ואפליה והפקת תוכנית
עבודה דו -שנתית לנציבות לשנים  .2012-2013מנהלי הפרויקט
הם :מר בוב ניבן ,מנהל התוכנית בארץ; גב' אוולין קולינס ,מנהלת
התוכנית ונציבת שוויון בצפון אירלנד.

•

שיתופי פעולה פעילות הסברה ,והעלאת
המודעות הציבורית:
• הכנס השנתי השני של נציבות שוויון ההזדמנויות עסק בנושא

•

“שוויון כמנוע לצמיחה כלכלית" ,התקיים ביום  29במרץ ,2011

•
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במלון דויד אינטרקונטיננטל תל אביב ,במעמד שר התמ"ת
השר שלום שמחון .בכנס השתתפו כ  600 -אנשים.
עריכת שני שולחנות עגולים בראשות שר התמ"ת ,בנושאים:
שולחן עגול בנושא שוויון ההזדמנויות בעבודה והעסקה רב
גוני; שילוב וקידום בני האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה,
במגזר הפרטי והציבורי
עריכת יום עיון בשיתוף עם לשכת עורכי הדין  -הפורום לדיני
עבודה ,בנושא “עילות האפליה בארץ ובעולם -המצוי והרצוי".
עריכת השתלמות יום של נציבות השוויון והסיוע משפטי
בנושא “שוויון ההזדמנויות בעבודה מהלכה למעשה".
אתר אינטרנט -במהלך  2011עלה לאוויר אתר האינטרנט
המחודש של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה .האתר החדש
מותאם לשלושת קהלי היעד המרכזיים של נציבות השוויון:
עובדים/ות ,מעסיקים/ות ,ומשפטנים/ות.
הפצת עלוני מידע למעסיקים/ות בנושאים הבאים“ :הכול
על גיוס עובדים" – הנחיות בנושא גיוס רב גוני שמיועדות
למעסיקים ומנהלי/ות משאבי האנוש; דרישת מידע מעובד/
עובדת  -הנחיות למעסיק/ה .
ידיעון -הידיעון מופק אחת לרבעון ומטרתו להביא בפני הציבור
דיווח ומידע עדכניים ,בנושא פעילות נציבות השוויון ושוויון
ההזדמנויות בכלל .בשנת  2011הופקו  3ידיעונים שפורסמו
בחודשים מרץ ,יולי ודצמבר.
עריכת סדנאות למעסיקים/ות שהתקיימו במסגרת פרויקט
ה - Twinning -במסגרתן המעסיקים/ות נחשפו לנושא שוויון
ההזדמנויות ,האפליה והרב גוניות באמצעות הרצאה של צוות
הנציבות ,ולאחר מכן עברו סדנא בנושא “ מקרי אפליה בשוק
העבודה ופסיקת בתי המשפט" על ידי נציג הפרויקט.
סקרים -במהלך  2011ערכה נציבות שוויון בעזרת מנהל
המחקר וכלכלה מספר סקרים :סקר שוויון הזדמנויות ,אפליה
בעבודה והעסקה רבגונית – עמדות ותפיסות מנהלים במגזר
העסקי;
תכנון שלושה סקרים נוספים – שניים עם מנהל המחקר
והכלכלה של משרד התמ'ת ,ואחד בשיתוף עם המכון
הישראלי לדמוקרטיה .הסקרים הנערכים עם מינהל מחקר
וכלכלה הם סקר תחושות אפליה בקרב מועסקים ומחפשי
עבודה ,וכן סקר עמדות מעסיקים נוסף .הסקר השלישי הוא
סקר גיוון במקום העבודה ,אשר יערך על ידי המכון הישראלי
לדמוקרטיה במהלך שנת  ,2012בשיתוף עם נציבות שוויון
הזדמנויות בעבודה.
עריכת הרצאות הנושא שוויון הזדמנויות ,רב גוניות ואפליה
בעשרות ימי עיון ,כנסים ,פורומים ופאנלים בארץ ובחו"ל.
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הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי
הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ"ת) שבמשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה מופקדת על אכיפת תקנות חובת המכרזים
(חובת שיתוף פעולה תעשייתי) התשס"ז  ,-2007וכן על ניהול רכש הגומלין במדינת ישראל .בהתאם לכך פועלת רשפ"ת ליישום
וקיום הוראות התקנות הנ"ל על ידי גורמי הרכש הממשלתיים והציבוריים ,כמו גם לייזום ,מעקב ,בקרה ותאום פעילויות של
חברות זרות הנובעות מהתחייבויותיהן לשיתוף פעולה תעשייתי בישראל.

מעמד סטטוטורי:

התקנות מחייבות את גורמי הרכש לדרוש מחברות זרות שזכו
במכרזים ממשלתיים וציבוריים לבצע שיתוף פעולה תעשייתי
בארץ בהיקף של  35%לפחות מערך העסקה (או  20%מחברות
במדינות החתומות על הסכם ה .GPA(-דרישה זו מעוגנת בתקנות
והחוקים הבאים:
• חוק חובת המכרזים התשנ"ב.1992 ,
• תקנות חובת המכרזים (שיתוף פעולה תעשייתי) ,התשס"ז2007-
• תקנות העיריות (חובת שיתוף פעולה תעשייתי) ,תש"ע2010-
•  –GPAהסכם הרכישות הממשלתיות במסגרת ארגון הסחר
העולמי (.)WTO

גופי הרכש העיקריים הכפופים לתקנות הם משרדי הממשלה
והחברות הממשלתיות ,מינהל הרכש הממשלתי ,הנמלים ,רכבת
ישראל ,חברת החשמל ,החברות הביטחוניות ,קופות החולים,
העיריות והתאגידים העירוניים.
התקנות מחייבות את הגופים הרוכשים לדווח לרשפ"ת בתחילת
כל שנה על ההתקשרויות בהיקפים של מעל  5מיליון דולר הצפויות
לשנה הקרובה ,וכן לדווח  60יום לפני ביצוע כל התקשרות כזו.
תפקידה של הרשפ"ת הוא מינוף ההוצאה הממשלתית ליצירת
הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות ,להבאת טכנולוגיות חדישות
מחו"ל ,להגברת השקעות זרות במחקר ופיתוח ,להגברת היצוא
ולפתיחת שווקים חדשים .כמו כן ,פועלת רשפ"ת באמצעות הכלים
שבידיה לחיזוק תעשיות ועסקים בפריפריה ובאזורי עדיפות לאומית
ול"פתיחת דלתות" לתעשיות בינוניות וקטנות.
שיתוף פעולה תעשייתי של החברות הזרות מבוצע בישראל באופנים
שונים ובהם :קניית מוצרים ושירותים כחול-לבן ,קבלנות משנה,
מימון פעילויות מו"פ ,העברת ידע ,השקעות וכן סיוע שיווקי ליצואן
הישראלי בחו"ל.
הרשפ"ת קשורה בהסכמי שיתוף פעולה תעשייתי עם מעל 200
חברות ותאגידים זרים ,מהמובילים בעולם ,בתחומי הביטחון,
תעופה ,אנרגיה ואקולוגיה ,חשמל ואלקטרוניקה ,מחשבים ,ציוד
רפואי ,רכב ,תחבורה ועוד .לרשפ"ת קשר ישיר למקבלי ההחלטות
ואנשי הרכש באותן החברות והתאגידים.
רשימת החברות והתאגידים המלאה נמצאת באתר האינטרנט של
הרשפ"ת שכתובתו www.ica.gov.il
היקף שיתוף הפעולה התעשייתי של החברות הזרות שבוצע בישראל
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הסתכם בשנת  2010בסכום של כ 2 -מיליארד דולר .רובו הגדול
של סכום זה הוא תוצאה של פעילות יצוא ישיר לאותן חברות זרות
עמן קשורה רשפ"ת בהסכמי שיתוף פעולה תעשייתי.
משנת  2006ועד שנת  2010הסתכם רכש הגומלין של חברות
זרות בישראל ,בכ 13-מיליארד דולר ממנו נהנו בכל שנה כ400-
מפעלים ישראלים .למעלה מ 30% -מהחברות המחוייבות ממשיכות
לפעול בארץ גם לאחר תום מימוש מחוייבותן.
התוצאות העסקיות של שנת  2011יימסרו ברבעון השני של שנת
.2012
הרשפ"ת יוזמת קיום קשרים בלתי אמצעיים בין התעשיות הזרות
והישראליות ,יוצרת מפגשים אישיים בין גורמים אלה ,מרכזת
מהחברות הזרות הצעות ובקשות לשיתוף פעולה תעשייתי ומפיצה
אותן בקרב התעשייה המקומית הרלוונטית ,מקשרת מפעלים
ישראלים עם אנשי הקשר בחברות הזרות ומקיימת מעקב ובקרה
אחר ביצועי החברות הזרות בארץ.

שיתוף פעולה תעשייתי של חברות מחויבות עם
התעשייה הישראלית

שיתוף הפעולה התעשייתי של החברות הזרות עם המפעלים
הישראלים ,מבוצע על ידן על בסיס תחרותי במחיר ,עמידה
באיכות ,מועדי אספקה ודרישות לקוח ככל שהדבר נוגע לתקנים,
הסמכות וזמינות שרות.
להלן תמצית ההנחיות למפעל הישראלי ,לבחינת תאימותו להיות
חלק מקבוצת המפעלים הנהנים מערוץ שיתוף הפעולה התעשייתי
עם חברות זרות:
• יכולת ייצור בכמויות מסחריות תוך עמידה בלו"ז ובאיכות
הנדרשת ובמחירים תחרותיים
• יכולת ייצוא מוכחת
• יכולת תקשור באנגלית בכתב ובעל-פה
• קיום מערך שירות ואחזקה ללקוח (במקרים הרלבנטיים)
• קיום אישורי איכות והסמכות רלוונטיות (כגון לתעשיית הרכב,
חשמל אלקטרוניקה וכד')
• יצרנים מאושרים של משרד הביטחון לייצור ציוד בטחוני
• קיום פרסום נאות בקטלוג מקצועי/ענפי ובמדיה אלקטרונית

מדריכי התעשייה הישראלית של הרשפ"ת

על מנת להגביר את הפוטנציאל לשיתוף פעולה תעשייתי ולהרחיב
את מעגל המפעלים הישראלים הנחשפים לחברות המחויבות,
מנהלת הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי מדריך של התעשיות
הישראליות המפורסם באתר האינטרנט שלה ומהווה את הבסיס
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לקטלוגים ומדריכי התעשייה שהרשפ"ת מפיקה ומפיצה בתערוכות
ובפורומים תעשייתיים ועסקיים שונים בארץ ובחו"ל.
לפרטים והצטרפות למדריך התעשייה אנא צור עמנו קשר
Leora.Hadar@moital.gov.il

מבנה הרשפ"ת

דו"ח

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי מחולקת לתחומי פעילות (דסקים):
אזרחי ,בטחוני ,מידע ותכנון ,מעקב ובקרה.

2011

כמו כן ,יש לרשפ"ת נציגות בניו-יורק והיא נעזרת בנספחים
המסחריים של ישראל בארצות השונות.
לצד הרשפ"ת פועלת מועצה מייעצת ,הממונה על ידי שר התמ"ת,
שתפקידה לייעץ לרשפ"ת לפי בקשתה בנושאים הנוגעים למדיניות,
גיבוש יעדים ומטרות בתחומי פעולתה של הרשות.
שירותי הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי ניתנים לתעשייה ללא תשלום
פרטים נוספים ניתן לקבל באתר האינטרנט של הרשפ"ת:
www.ica.gov.il
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הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הינה הגוף הממשלתי האמון על הטיפול בכלל העסקים הקטנים והבינוניים בישראל,ופועלת
בכדי לקדם תכניות סיוע חדשות ,אשר אמורות לשפר את מצבם של עסקים קיימים ויזמים חדשים .הסוכנות מפעילה כיום מערך
שלם של כלי סיוע בתחום הייעוץ והמימון לעסקים .הכלים מופעלים הן ישירות באמצעות מטה הסוכנות בירושלים והן באמצעות
מוקדי השטח של הסוכנות  -מרכזי טיפוח היזמות הפזורים ברחבי הארץ.

שם התכנית :ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים.

•

היקף הסיוע:
• עסק המעסיק עד  20עובדים (כולל) יהיה זכאי להשתתפות
הסוכנות במימון שעות הייעוץ עד היקף של  200שעות
יעוץ למימוש במהלך עד  4שנים.
• עסק המעסיק בין  21ל 50 -עובדים (כולל) יהיה זכאי
להשתתפות הסוכנות במימון שעות הייעוץ עד היקף של
 300שעות יעוץ למימוש במהלך עד  4שנים.
• עסק המעסיק בין  51ל 100 -עובדים (כולל) יהיה זכאי
להשתתפות הסוכנות במימון שעות הייעוץ עד היקף כולל
של  400שעות יעוץ למימוש במהלך עד  4שנים.
• עבור ייעוץ בתחום העיצוב התעשייתי והחדשנות (כל תחום
בפני עצמו)  -זכאי כל עסק להשתתפות הסוכנות בקבלת
סיוע להיקף של עד  150שעות נוספות על האמור לעיל.
על העסק לממש את תוספת השעות כאמור בתוך שנה
או עד תום  4השנים כאמור לעיל ,לפי המוקדם מביניהם.

•

תעריף פרטי ההטבה:
• במסגרת התכנית ועד  100שעות ייעוץ ישתתף העסק
בעלות בסך  60ש"ח לשעת יעוץ ,לא כולל מע"מ.
• בגין כל שעת ייעוץ מעבר ל  100 -שעות הייעוץ הראשונות
ישתתף העסק בעלות
• בסך  ₪ 100לשעת ייעוץ ,לא כולל מע"מ .לא כולל מספר
תחומים על פי החלטת הסוכנות

פרטי התוכנית:

•

מטרה :לסייע לעסק הקטן והבינוני בהתרחבות מבוקרת ובשיפור
ביצועיו ורמת רווחיותו באמצעות סיוע במימון שירותי ייעוץ,
הכוללים ייעוץ עסקי ,הקניית כלים ניהוליים וליווי ביישומם.

•

קהל יעד :כלל העסקים הקטנים והבינוניים.

•

תנאי זכאות כלליים:
עיקר עסקי העסק ,השליטה והניהול עליו מופעלים בישראל.
במידה ומגישת הבקשה הינה עמותה  -העמותה צירפה
לבקשתה אישור ניהול תקין.

• תחומי הייעוץ:
• הקמת עסק.
• ניהול כללי.
• ייעוץ וליווי פיננסי וניהולי.
• ייעוץ וליווי בשיווק ובמכירות.
• ייעוץ וליווי ארגוני.
• ייעוץ וליווי תפעולי ולוגיסטי.
• ייעוץ וליווי לרצפת הייצור (ניהול איכותי).
• ייעוץ להפעלת תהליכי חדשנות ויצירתיות.
• עיצוב תעשייתי.
• ייעוץ וליווי לייצוא.
• ייעוץ בתחום הגנת מט"ח.
• ייעוץ טכנולוגי לבחרה והטמעה של מערכות המחשוב.
• ייעוץ בתחומי איכות הסביבה.
• ייעוץ בתחומי תקינה.
מפעיל השירות יבצע אבחון לעסק באמצעות מאבחן המועסק על
ידו ,ובהתאם לממצאי האבחון (איתור ומיפוי הצרכים של העסק,
קביעת תוכנית הייעוץ הכוללת את מספר שעות הייעוץ ,תחומי
הייעוץ והגדרת יעדים לטווח ארוך) תיקבע חבילת הייעוץ הרלוונטית
לבעל העסק .לצורך הפעלת התכנית ,הוקם מאגר יועצים ,המונה
מספר רב של יועצים מנוסים בתחומי ההתמחות המפורטים לעיל.
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במהלך שנת  2011הסוכנות פרסמה מכרז למפעיל אחד ארצי
אשר יספק בפריסה ארצית ,מערך שירות כולל ומקיף של אבחונים
וייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים במטרה לסייע לעסקים.
כמו כן הסוכנות הגדירה מחדש את תנאי הסף לכניסה למאגר
היועצים ,ולראשונה לאחר כ  15שנה מרעננת ומחדשת את כניסת
היועצים העסקיים למאגר היועצים בסוכנות  .
הסוכנות השתתפה במימון ל  6318עסקים בתקציב כולל של
כ  30מיליון .₪
לפרטים מלאים על תוכנית זו :נא לעיין בהוראת מנכ"ל מס' 4.13
המצויה באתר הסוכנות לעסקים קטנים.
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משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

2011

יצירת קשר:

לבעלי עסקים מ 5-עובדים (כולל) ועד  100עובדים:
שם משרד
אזורי

מספר טלפון

משרד צפון
משרד מרכז
משרד ירושלים

072-2155550

משרד דרום

•
•

דוא"ל
Ginette@techtrends.co.il

בניין תבור  ,1אתגר  ,1טירת הכרמל

einat@techtrends.co.il

בית לומיר ,משכית  ,22א"ת הרצליה

maayan@techtrends.co.il

רח' האומן  ,9ירושלים

Anat@techtrends.co.il

בית שקמה ,רח' שז"ר  ,31באר שבע

לבעלי עסקים עד  4עובדים (כולל):
בעלי עסקים זעירים יכולים לקבל שירותים דומים באמצעות מוקדי השטח .נא לפנות למוקד השטח הקרוב למקום עסקיך/מגוריך.

שם התכנית :תפעול וקידום עיצוב תעשייתי
פרטי התוכנית:

•

מטרה :הטמעת נושא העיצוב התעשייתי בקרב התעשייה
הישראלית באמצעות תכניות סיוע שונות על מנת להגביר את
כושר התחרות של התעשייה המקומית מול יצרנים מחו"ל,
ופיתוח מוצרים חדשניים ואיכותיים.

•

קהל יעד :חברות תעשייה ישראליות ,מעצבים תעשייתיים
וגופים התומכים בעיצוב תעשייתי.

•

תוכניות הסיוע :קיום תחרות שנתית למוצרים מעוצבים – פרס
עתיר – עיצוב תעשייתי ישראלי.

תנאי הסף להשתתפות בתחרות פרס עתיר  -עיצוב תעשייתי
ישראלי

•
•
•
•
•
•
•

כתובת המשרד

המעצב ישראלי ומקום מושבו בישראל.
החברה המייצרת וחברת העיצוב רשומים בישראל.
המוצר פותח בישראל.
לחברה המייצרת שדירת ניהול ישראלית ,מנכ"ל ואנשי שיווק
ישראליים.
חלק מפעילות הייצור נעשית בארץ.
המוצר נוצר במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
המוצר מיוצר ומוצע למכירה (למעט בקטגוריית פרס הקונספט).

במטרה לחשוף את העיצוב לתעשייה המקומית ולקהל הרחב
גובה התמיכה – המשרד משתתף בשיעור של  75%מהוצאות
מוכרות ולא יותר מ.₪ 100,000 -

הפקת פרסומים ענפיים:

המשרד משתתף בהוצאות הפקת פרסומים ענפיים לחשיפת העיצוב
גובה התמיכה :המשרד משתתף בשיעור של  75%מההוצאות
המוכרות ולא יותר מ.₪ 100,000 -

פעילות בשנת העבודה 2011

הסוכנות תמכה בכ  10פעילויות בתחום בכ  600אלף שח
לפרטים מלאים על תוכנית זו :נא לעיין בהוראת מנכ"ל מס' 4.16
המצויה באתר הסוכנות לעסקים קטנים.
המעוניינים מתבקשים להגיש טפסי בקשה מפורטים המצויים
באתר הסוכנות לעסקים קטניםwww.moital.gov.il/sba :
לפרטים נוספים :גב' רינה רוטברט ,הממונה על תוכניות העיצוב.
דוא"ל rina.rothbart@moital.gov.il :טל02-6662533 :
פקס02-6662993 :

שם התכנית :תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב
פרטי התוכנית:

•

מטרה :עידוד השימוש בעיצוב תעשייתי בקרב התעשייה
הישראלית המסורתית או התעשייה המסורתית מעורבת,
בפיתוח מוצרים חדשים ,שדרוג מוצרים קיימים ופיתוח אריזות
חדשות ,אשר העיצוב בהם מהווה חלק מהותי ,ובכך להגביר
את כושר התחרותיות.

•

קהל היעד :גורמים עסקיים המעסיקים עד  100עובדים.

•

גובה התמיכה :המשרד משתתף בשיעור של  60%מהוצאות
מוכרות ולא יותר מ ₪ 200,000 -עבור הוצאות פיתוח של
מוצר עד לשלב של גמר אב טיפוס.

הפרסים מחולקים בחמש קטגוריות שונות .גובה הפרס נע בין
 ₪ 15,000ועד ל.₪ 30,000 -

קיום ימי עיון:

המשרד משתתף בהוצאות הפקת ימי עיון ענפיים במטרה ליצירת
קשרים לפעילויות חדשות.
גובה התמיכה :המשרד משתתף בשיעור של  75%מהוצאות
המוכרות ולא יותר מ.₪ 100,000 -

תערוכות עיצוב בארץ:

המשרד משתתף בהוצאות הקמת תערוכות /ביתני עיצוב בארץ

לפרטים מלאים על תוכנית זו :נא לעיין בהוראת מנכ"ל מס' 4.19
המצויה באתר הסוכנות לעסקים קטנים.
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המעוניינים מתבקשים להגיש טפסי בקשה מפורטים המצויים
באתר הסוכנות לעסקים קטניםwww.moital.gov.il/sba :
לפרטים נוספים :גב' רינה רוטברט ,הממונה על תוכניות העיצוב.
דוא"ל rina.rothbart@moital.gov.il :טל02-6662533 :
פקס02–6662993 :

•

שם התכנית :מאגדים

•
•

פרטי התוכנית:

•

מטרה :סיוע לקידום השיווק לחו"ל עבור מוצרים קיימים
לשווקים חדשים ו/או מוצרים חדשים לשווקים קיימים ו/או
חדשים המתבצע במשותף על ידי מספר בתי עסק (להלן:
“המאגד") באמצעות השתתפות חלקית של קרן “מאגדים"
בסיכון הכספי שנוטלים על עצמם עסקים או תאגידים החברים
במאגד לצורך פעולות השיווק לחו"ל.

•

קהל יעד :בתי עסק אשר משווקים או מתכוונים לשווק לשוק
העולמי מוצרים תעשייתיים בתחומים כדלקמן :מוצרי תעשייה,
שירותים מקצועיים ,תוכנה ,עבודות קבלנות משנה בתחום
התעשייה והסרטים.

•

תנאי זכאות:
• מחזור המכירות הכולל של העסק אינו עולה על  100מיליון
 ₪בשנה הקלנדרית הראשונה שלאחר מועד תחילת
פעילות המאגד/העסק .אפשרות השתתפות של בית עסק
במאגד ,שמחזור המכירות שלו עולה על  100מיליון ש"ח
ובלבד שחלקו היחסי לא יעלה על  25%מהוצאות חברי
המאגד (למעט מאגד בענף הקלינטק).
• המאגד יכלול לפחות  5בתי עסק בענף הרלוונטי ובענף
הקלינטק לפחות  2בתי עסק.
• קווי הייצור ,השליטה והניהול מופעלים בישראל.

•

פירוט ההטבות :התוכנית תאפשר קבלת מימון לפעילות
שיווק לחו"ל לרבות אחזקת משרדים בחו"ל ,פרסום ,איסוף
מידע , ,השתתפות בתערוכות וכנסים ,נסיעות שיווק לחו"ל
לפעילות שיווקית ,ביטוח סיכוני סחר חוץ ,הוצאות תקינה,
פטנטים וייעוץ משפטי הקשור לפיתוח השיווק לחו"ל .כמו
גם הוצאות ייחודיות לסרטים והוצאות ייחודיות לתצוגת קבע/
מרכז הדגמה.
המענק ניתן בשיעור  50%מהוצאות השיווק המוכרות על פני 3
שנים ,כאשר היצואן הקטן ,יצואן שטרם התחיל לייצא או שייצא
עד וכולל סכום של  7מליון  ,₪בשנה הקלנדרית שהסתיימה
לפני הגשת הבקשה לקרן יהיה פטור מתשלום תמלוגים.
היצואן הבינוני ,יצואן שייצא בין  7ל –  40מליון  ,₪בשנה
הקלנדרית שהסתיימה לפני הגשת הבקשה לקרן יתחייב
לשלם לקרן תמלוגים בשיעור  3%לשנה מתוספת המכירות
בשוק העולמי ועד לתקרה של  100%בתוספת ריבית והצמדה.

•

הערות מיוחדות :עדיפות בקבלת הבקשה להשתתפות בתכנית
תינתן ל:
• מאגדים הפעילים בקרן משנת התכנית השנייה שלהם
והלאה.
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•

מאגדים לתחומי פעילות להם ניתנה עדיפות ע"י המשרד.
מאגדים שחברים בהם עסקים מהפריפריה.
מאגדים לתוכניות שיווק המיועדות לשווקים שהוגדרו ע"י
הוועדה כשווקי יעד ,ככל שהוגדרו.
מאגדים בהם חברי המאגד משלימים אחד את השני מבחינה
שיווקית.
מאגדים בעלי פוטנציאל מימוש תוכנית השיווק והרחבת
הייצוא של המאגד וחבריו.
עדיפות לתוכנית שיווק אשר הוועדה השתכנעה כי הינה
חדשנית ביחס לפעילות העסק בעבר ולשוק הרלוונטי.
עדיפות למאגדים בהם יש עסקים המעסיקים אוכלוסיות
מיוחדות.

פעילות בשנת העבודה 2011

התקציב בשנת  2011הסתכם בסך כ  37.0 -מ' ש"ח ,כאשר סכום
דומה הושקע על ידי חברי המאגדים .הסיוע ניתן ל  27 -מאגדים,
הכוללים כ  220 -יצואנים.
לפרטים מלאים על תוכנית זו :נא לעיין בהוראת מנכ"ל מס' 5.8
המצויה באתר הסוכנות לעסקים קטנים.
למעוניינים ,נא ליצור קשר עם:
שם :מר ארבל לוין כתובת :רח' בנק ישראל  ,5קריית הממשלה,
ירושלים טל 02-6662374 :פקס02-6662917 :

שם התכנית :אפיקי מימון  -הכנת תוכנית עסקית
פרטי התוכנית:

•

מטרה:
• להטמיע את התכנון העסקי ככלי ניהולי לפיתוח עסקים.
• להקל על הגישה של ציבור בעלי העסקים למקורות מימון,
על-ידי סבסוד תהליך הכנת בקשות האשראי.
• ליצור מערכת ליווי ובקרה על העסק (מוניטורינג) אשר
תוודא יישומה של התוכנית העסקית בעסק והשימוש
הנכון באשראי שהתקבל ,למען פיתוח העסק או שרידותו
העסקית.

•

קהל יעד :יזמים ,לרבות בעלי עסקים (יחיד ,שותפות ,חברה
בע"מ וכיוצ"ב) בעלי רעיון עסקי בעל היתכנות ממשית (על-פי
שיקול דעתו הבלעדי של מוקד השטח).

•

תנאי זכאות :היזם יציג בפני מוקד השטח ,על גבי טפסי
ההשתתפות בפרויקט ,את פעילות המיזם ,אשר עבורו בלבד
יינתנו השירותים ויתחייב כי פעילות המיזם הינה יזמות עסקית
בעלת סיכויי הצלחה ,אשר מתקיימת ו/או עתידה להתקיים,
לפחות בחלקה ,בתחומי מדינת ישראל.

•

מימון פרטי ההטבה :התוכנית מסובסדת ברובה ע"י הסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים.
• התשלום מהיזם יגבה בשני סכומים נפרדים :תשלום
ראשון  -עבור האבחון .במידה וקיים סף כדאיות עסקי
מספיק לביצוע תוכנית עסקית ו/או לבקשת מימון (ייקבע

מדינת ישראל
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•
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ע"י המאבחן) יתבצע תשלום שני  -עבור הכנת התוכנית
העסקית וביצוע בקרה (מוניטורינג) ,גם יחד (לא קיימת
אפשרות לוותר על הבקרה).
בקרה תתבצע עד פעמיים בשנה ,בהתאם לשיקול דעת
מוקד השטח ו/או יועציו .פעם ראשונה לאחר שלושה
חודשים ופעם שנייה כעבור שנה מיום קבלת האשראי ,או
ממועד סיום הכנת התוכנית העסקית ,כאשר לא מדובר
בגיוס מימון.
העלות ליזם עבור אבחון ,הכנת תוכנית עסקית ובקרה על
ביצועה משתנה בהתאם לגודל בקשת ההלוואה (הכנת
תוכנית עסקית לצורך קבלת מימון)  .כאשר היזם מבקש:
הלוואה עד  :₪ 50,000שלב האבחון ,₪ 60 :תוכנית
עסקית ובקרה.₪ 500 :
הלוואה עד  :₪ 150,000שלב האבחון ,₪ 100:תוכנית
עסקית ובקרה.₪ 850:
הלוואה עד  :₪ 350,000שלב האבחון ,₪ 500:תוכנית
עסקית ובקרה.₪ 1,500 :
הלוואה עד  :₪ 750,000שלב האבחון ,₪ 500:תוכנית
עסקית ובקרה.₪ 2,500 :
כאשר היזם הגיש בקשה לתוכנית עסקית לפיתוח העסק
(לא לשם קבלת מימון) :שלב האבחון ,₪ 500 :תוכנית
עסקית ובקרה.₪ 1,500 :

למעוניינים :נא לפנות למוקד השטח הקרוב למקום עסקיך/מגוריך.

•
•

•

תנאי הקרן:
• תקופת ההלוואה :עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת
דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן (“גרייס").
• ביטחונות :בין  25%ל ,30% -תלוי בבנק המלווה.
• ערבות :הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של  70%מגובה
ההלוואה .בנוסף נדרשת ערבות אישית של הבעלים.
• ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים :אוצר
החייל ,הבינלאומי ,מרכנתיל.
• ריבית :ההלוואה היא בריבית שוק (עד פריים .)3.5% +

•

מסלולים:
• הלוואות עד  :₪ 100,000מסלול מקוצר מבחינת זמני
טיפול :עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד  3מיליון .₪
• הלוואות עד  :₪ 500,000עבור עסקים עם מחזור שנתי
של עד  10מיליון .₪
• הלוואות עד  :₪ 750,000עסקים עם מחזור שנתי בין 10
מיליון  ₪ל 22-מיליון .₪

•

מסלול מיוחד :בעלי עסקים באזור שדרות ועוטף עזה:
• היקף הביטחונות הנדרש מהלווה הוא עד  10%בלבד מגובה
ההלוואה ,כאשר הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של
 85%מגובה ההלוואה.
• ניתנת תקופת דחייה של שנה על החזר תשלומי הקרן
(“גרייס").

פרטי התוכנית:

•

•

תנאי זכאות :דורשי עבודה המוכרים ע"י לשכת התעסוקה.
המועמדים מופנים לסניפי מוקדי השטח ומקבלים ייעוץ
ראשוני לגבי תוכנית זו.

•

פרטי ההטבה :למועמדים שנמצאו מתאימים ליזמות מוצע
מסלול הכשרה ייחודי ומקיף של כחצי שנה ,הכולל:
• קורס מתוגבר ליזמות עסקית (בהיקף של כ–  56שעות
אקדמאיות)
• תוכנית לגיבוש הרעיון העסקי ו/או בקשות למימון.
• יעוץ עסקי.
• אימון עסקי אישי (קואוצ'ינג).
• מלגות להשתלמויות מקצועיות.

•

שם התכנית :קרן הלוואות לעסקים קטנים
בערבות מדינה
פרטי התוכנית:

•

מטרה :קבלת הלוואה בערבות המדינה בשני ערוצי סיוע
לעסקים קטנים :הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים בצמיחה

אשר סובלים מקשיי תזרים ,והלוואות סיוע להקמת עסקים
קטנים חדשים או להרחבת עסקים קיימים.
קהל יעד :עסקים קטנים אשר על פי בדיקת הגוף המתאם
מטעם המדינה (חברת “תבור") ישנה הצדקה כלכלית להמשך
קיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם
במימון בערבות מדינה.
תנאי זכאות:
• מחזור שנתי :עד  22מיליון .₪
• לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף.
• קבלת אישור לאחר עריכת בדיקה כלכלית של הגוף המתאם,
הבנק וועדת האשראי.

שם התכנית :יוזמים עסק
מטרה :סיוע ליזמים פוטנציאלים דורשי עבודה בהקמת עסק
ויצירת מקומות תעסוקה נוספים באמצעות לימוד עקרונות
תיאורטיים ומעשיים להקמת עסק וניהולו האפקטיבי.
קהל יעד :דורשי עבודה ואוכלוסיות ייחודיות (כפי שמוגדרים
בסוכנות).

דו"ח
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הגשת הבקשה לקבלת הלוואה :לצורך תחילת תהליך קבלת
ההלוואה מהקרן יש צורך למלא שאלון הנמצא באתר חברת “תבור
כלכלה ופיננסים בע"מ" ולשלוח אותו בחזרה לחברה
לפרטים וטפסי בקשה ,נא ליצור קשר עם“ :תבור כלכלה
ופיננסים בע"מ".
שם :לימור לוינשטיין כתובת“ :בית קורקס" ,רח' זרחין  ,10ת"ד ,3030
רעננה 43662
טל 09-7776815 :פקס03-7606727 :
אתר אינטרנט www.tavor.biz :אי-מיילesek@tavor.biz :

שם התכנית :קרן סיוע לעסקים בינוניים
בערבות מדינה
פרטי התוכנית:

•

מטרה :סיוע לעסקים בינוניים ,בעלי הצדקה כלכלית לקיומם,
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למטרות הון חוזר ו/או השקעות ע"י העמדת ערבות מדינה
המקלה על העסקים בהצגת ביטחונות.

•

קהל יעד :עסקים בינוניים וגדולים ,אשר על פי בדיקת הגוף
המתאם מטעם המדינה (חברת “ )"BDIישנה הצדקה כלכלית
לקיומם ,ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם
במימון בערבות מדינה.

•

תנאי זכאות:
• עסקים מכל סוג ,בעלי מחזור מכירות שנתי בין  22מיליון ₪
ל –  100מיליון .₪
• תינתן רק הלוואה אחת לאותו הגוף.
• הגשת תכנית עסקית ,אשר תיבחן ע"י הגוף המתאם והבנק
ותהווה את הבסיס על פיו תבחן בקשת האשראי.
• יש להעביר דוחות מבוקרים לשנה הקודמת לשנת בקשת
ההלוואה.
• קיבוצים בהסדר הקיבוצים רשאים לקחת הלוואה.

•

תנאי הקרן:
• היקף הביטחונות הנדרש מהלווה ,הוא עד  25%מגובה
ההלוואה כאשר הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של
 70%מגובה ההלוואה.
• נדרשת ערבות אישית של הבעלים.
• ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים :אוצר
החייל ,הפועלים ,מרכנתיל.

•

סכום ההלוואה:
• ללווה שמחזור המכירות השנתי שלו בשנה שקדמה לבקשה
הוא בין  22מליון  ₪ל 100-מליון  ,₪גובה ההלוואה לא
יעלה על  8%ממחזור המכירות האמור.
• תקופת ההלוואה ,לא תעלה על חמש שנים ,כולל תקופת
גרייס של עד שנה.
• ההלוואה תינתן באחד מהמסלולים החלופיים :שקלי צמוד,
שקלי לא צמוד ,במט"ח או צמוד מט"ח (דולרי או אירו).
• שיעור הריבית על ההלוואות ,לפי המסלולים השונים ,יהיה
כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה ,ויאושר ע"י
ועדת הקרן.

•

הערות :לצורך תחילת תהליך קבלת ההלוואה מהקרן יש צורך
למלא טופס “קרן לעסקים בינוניים – בקשה מקדמית" הנמצא
באתר חברת “ "BDIולשלוח אותו בחזרה לחברה.

פעילות בשנת העבודה 2011

 1700הלוואות בסכום של מעל  450מלש"ח.
לפרטים וטפסי בקשה ,נא ליצור קשר עם :חברת ““BdiCoface
כתובת :רח' בן-גוריון  ,11ת.ד 844 .בני ברק 51108
טל 03-5770333 :פקס03-6160592 :
אתר אינטרנט www.bdi.co.il :אי-מיילinfo@bdi.co.il :

מוקדי השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

מוקדי השטח מהווים את גופי השטח של הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים ומשמשים ככתובת מרכזית אחת לבעל העסק ו/או היזם,
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בה ניתן להיעזר בסל שירותים כולל העומד לרשות כל פונה.
בפנייה למוקדי השטח יכולים בעלי עסקים קטנים ובינוניים וכן
יזמים להיעזר בקבלת שירותים מגוונים כגון :מיגע והכוונה ,ייעוץ
מקצועי וליווי של העסק ,הכנת תוכניות עסקיות ,הפניה למקורות
מימון ,קורסים ,ייעוץ עסקי ,סדנאות וימי עיון וכן שירותי מידע.

השירותים העיקריים הניתנים על ידי מוקדי השטח של
הסוכנות:

•

•

•

•
•

ייעוץ מקצועי – מוקדי השטח ניתן להיעזר ביועצים מקצועיים
במגוון תחומים :ייעוץ ראשוני לקראת קבלת החלטה על פתיחת
עסק; ייעוץ עסקי והכנת תוכנית עסקית; ניהול השיווק; ייעוץ
פיננסי; ייעוץ בתחום הארגוני' כוח אדם ועוד .אופי ומשך הייעוץ
מותאמים אישית לכל פונה בהתאם לצורכי העסק .במסגרת זו
יכולים פונים מתאימים ,יזמים ובעלי עסקים קיימים ,להיעזר גם
בתוכנית הייעוץ של הסוכנות לעסקים קטנים במשרד התמ"ת.
הדרכה – מוקדי השטח מציעים קורסים וסדנאות ,מותאמים
ספציפית לעסקים קטנים ובינוניים וליזמים.בין הנושאים
הנלמדים :הקמת עסק וניהולו ,שיווק ,קורס ליצואנים קטנים
ומתחילים ,מחשוב ואינטרנט ,סחר אלקטרוני ,קורס לעידוד
יזמות נשים ,קורסים לעולים חדשים ועוד .כמו כן עומד לרשות
הפונים מגוון של חוברות הדרכה מסוגים שונים :שיווק ,דיני
עבודה ,הקמת מסגרות חינוך פרטיות לגיל הרך ,מילונים עסקיים
בשפות שונות ,חוברות המרכזות טיפים חיוניים ושימושיים,
מדריכים ליזם בתחומים שונים ועוד .בנוסף ,פועלים באזורים
רבים מועדונים עסקיים.
הכנת תוכניות עסקיות – מוקדי השטח עוזרים ליזמים ועסקים
קיימים להכין תוכנית עסקית אשר תשמש כתוכנית פעולה של
העסק לשנים הבאות ולשם קבלת אשראי מהבנקים/קרנות.
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים משתתפת בעלות יצירת
תוכניות עסקיות לעסקים הזקוקים להלוואה של עד  750אלף
 ₪וליזמים חדשים.
הפניה למקורות מימון – ניתן להסתייע במוקד השטח בתהליך
הפנייה להשגת מימון מאחת הקרנות המיועדות לעסקים
קטנים ובינוניים ,או בפנייה למסגרות מימון אחרות ולבנקים.
מידע והכוונה – בנוסף לשימוש במאגרי מידע המצויים
במוקדי השטח לטובת הפונים ,מרוכז בהם מידע רב על כלים
רלבנטיים אותם מפעילים גורמים אחרים לטובת יזמים ובעלי
עסקים קטנים ובינוניים :פרויקטים חדשים של משרד התעשייה
והמסחר; שרותי מכון הייצוא; החממות הטכנולוגיות במשרד
המדען הראשי של משרד התמ"ת; תוכנית “תנופה"; מרכז
ההשקעות של משרד התמ"ת; חממות התיירות של משרד
התיירות; הקרן לעולה העצמאי של המשרד לקליטת עלייה;
פיתוח תיירות חקלאית של משרד החקלאות ועוד .מוקדי השטח
מכוונים את היזמים ובעלי העסקים לכלים אלו.

פעילות בשנת העבודה 2011

הסוכנות מפעילה את עיקר פעילות הסיוע שלה באמצעות 25
מוקדי שטח הפרוסים ברחבי הארץ .כל מוקד שטח אחראי על
פעילות באזור מוגדר .הפעילות ב 2011-כללה מגוון שירותים
אשר התמקדו ביזמים ובעלי עסקים קטנים בדגש על אוכלוסיות
מיוחדות – שירותי ייעוץ ,הדרכה ,הפנייה למקורות מימון ,כנסים
ופרויקטים ייחודיים בהיקף תקציב של מעל  50מלש"ח.
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רשימת מרכזי מוקדי השטח של הסוכנות לעסקים קטנים
שם מוקד השטח
אילת-אילות

שם המנהל
יניב מס

טלפון
08-6372323

אי-מייל
mati@mati-eilat.org.il

אשדוד

שוקי בן שבת

08-8666026

elenaf@mati-ashdod.org.il

אשקלון

מוטי הראל

08-6722333

mati555@netvision.net.il

באר-שבע

ציון ביטון

08-6275450

sonia@mati-beersheva.org.il

בית שאן

ניצן אבירן

04-6060101

nitzan@mati-shean.org.il

בני-ברק

איריס פלד

03-6168046

בקעת הירדן והשומרון

גילה לוי

02-9944192/3

mati@ariel.ac.il

גליל מזרחי (נצרת)

מוחמד קסום

04-6466677

kassum@matinazareth.org

גליל מערבי

הנרי ביטון

04-9814027

info@matigalil.org.il

גליל-עליון (קריית שמונה)

יובל משה

04-6951406

matik8@matik8.co.il

דימונה-ירוחם

אייל שטרן

08-6553044

matynegev@gmail.com

חדרה

דורון פהימה

04-6346818

info@mati-hadera.org.il

חולון

בני חזן

03-5501128

info@mati-holon.org.il

חיפה

תמר שמחי זייפר

04-8531439

info@mati.co.il

טבריה

ניצן אבירן

6792850 04-

hila@mati-shean.org.il

ירושלים

אורי שרף

02-6794242

info@mati.org.i

ירכא

יוסף אסעד

04-9964186

matidruzi-r@bezeqint.net

משולש

ג'מאל מג'דלה

04-6381139

meshulash@bezeqint.net

נצרת עילית  -מינ"עם

שלמה קציר

04-6466677

arlet@mti.co.il

נתניה

צביקה רובינשטיין

09-8855661

info@mati-netanya.org.il

קריית גת

נעמי ראם

08-6815956

info@mataqg.org.il

ראשון-לציון

מוטי מורד

03-9674704

office@matirishon.org.il

רמת-גן

יצחק קוגמן

03-6739673

office@mati-merkaz.org.il

רמת-הגולן

ספי רץ

04-6851000

sefi@golan.org.il

רעננה

מיכאל כהן

09-7602716

efrat@startup.org.il

תל אביב-יפו והתאחדות היזמים בישראל

אירנה וולדברג

03-5614322

irena@api.org.il
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מינהל אזורי פיתוח
מינהל אזורי פיתוח ממונה על יצירת תשתיות לפיתוח תעשייה במטרה לסייע ביצירת מקומות תעסוקה באזורי עדיפות לאומית.
במסגרת זו מבצע מינהל אזורי פיתוח את התכנון ועבודות פיתוח התשתית באזורי תעשייה וכן ממליץ על שווק קרקע לתעשיינים
בפטור מכרז .בשנת  2011פעלה היחידה בכ 70 -אזורי תעשייה באזורי הפריפריה וביישובי המיעוטים.

ביצוע תקציבי
הרשאה להתחייב
314,000

* תקציב  2011באש"ח
ביצוע הרשאה
להתחייב
686,000

תקציב  2012אש"ח
תחזית לביצוע
הרשאה להתחייב*
במוזמן
150,000
183,383

ביצוע במזומן
104,000

* תוכנית  2012כוללת עתודה של  50מליון  ₪לפיתוח אזורי תעשייה מרחביים.

שיווק מגרשים באזורי תעשייה

במהלך שנת  2011החלה לפעול שיטת תקצוב ושיווק חדשה על
פי מודל תעדוף שנבנה בשיתוף עם משרד האוצר .המודל מאפשר
לשווק בהתאם במגבלת התקציב הקיימת.
בשנת  2011אושרו בועדות תיאום הקצאות רבות אך בפועל שווקו
– 700דונם כתוצאה ממגבלת התקציב.
בשנת  2011נגבו עלויות פיתוח בסך  60מיליון .היקף הגבייה
דומה לגבייה בשנת .2010
התפלגות תקציב  2011לפי מגזרי אוכלוסייה (במיליוני )₪

תקציב  2011מיליוני ש"ח
מגזר המיעוטים,
22% ,73

מגזר יהודי,
78% ,256

פקיען-כסרא  -עבודות התשתית הושלמו .השיווק טרם החל.
אום אל פאחם  -הושלמו עבודות התשתית ראשוניות לקראת
שיווק של כ 50 -ד' .נחתם הסכם וסוכמו עקרונות שיווק מגרשים.
החלו עבודות פיתוח ראשוניות על כ 100 -ד'.

אזורי תעשייה סולריים

מינהל אזורי פיתוח ישלים השנה  2012תכנון האזור הסולרי הראשון
בתמנע( .נמצא בועדה הארצית בהערות ותיקוני נספחים)
בנוסף ,יצא ממ''י במכרזים להקצאת קרקע למתחמים סולריים
במספר אזורי תעשייה בנגב ,בהם יש יתרות שטחים גדולות יחסית.
התפלגות תקציב  2011בין אזורי הארץ (יהודים ומיעוטים)
הרשאה להתחייב (מיליוני )₪

תקציב  2011מיליוני ש"ח לפי אזורים
מרכז4% ,13 ,

אזורי תעשייה במגזרי המיעוטים

בשנים האחרונות מנהל אזורי פיתוח שם דגש על פיתוח אזורי
תעשייה במגזרי המיעוטים ,זאת בהתאם למדיניות הממשלה
והמשרד.
המשרד מיישם שלוש החלטות ממשלה בנושא מגזר המיעוטים:
החלטה  – 1539תוכנית חומש מגזר מיעוטים.
החלטה  – 2861תוכנית להעצמת האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית.
החלטה  – 3708תוכנית לחיזוק האוכלוסייה הבדואית בדרום.
בשנים האחרונות פותחו מספר אזורי תעשייה חדשים ,בהם
להבים -שיהווה מוקד תעסוקה גדול בנגב הצפוני ,אום אל פחם,
כסרא פקיעין ואבו בסמה( .בתוכניות החומש למגזר המיעוטים)
להבים -אזור משותף יהודי בדואי .עבודות הכנת התשתית הושלמו
בשטח בגודל של כ 500 -ד' ,שווקו כ 400 -ד' .ביניהם למפעלים
“קרגל" וסודה סטרים" (כ –  1000עובדים)
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צפון48% ,151 ,

יו"ש4% ,12 ,

דרום44% ,138 ,

הטמעת היבטים סביבתיים באזורי תעשייה

בשנת  2012יוחל במהלך לתכנון אזורי תעשייה “ירוקים".
בשלב ראשון ייעשה פיילוט ב 2-אזורי תעשייה.
באזורי תעשייה אלו יושם דגש על נושאים סביבתיים כמו הגברת
המחזור ,הפחתת הפסולת וטיפול בה ,ייעול אנרגטי ,אוויר נקי ועוד.

אזורי תעשייה מרחביים

ע"פ החלטת הממשלה יש להקים אזורי תעשייה מרחביים משותפים
ליישובים סביבם בכדי לרכז מאמץ ,לנצל יתרונות לגודל ולתרום
לאיזון תקציבם של כל היישובים סביבו.
משרד הפנים החל בתכנון המתארי של אזורי תעשייה מרחביים.

מדינת ישראל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

עם הקמתם של תאגידי הערים ,מנהל אזורי פיתוח יתכנן ויפתח
אזורי תעשייה מרחביים כפי שיאושרו ע"י מוסדות התכנון.
כאמור ,בתקציב המשרד לשנים  2011-2012שוריינה עתודה של
 50מליון  ₪למטרה זו.סוכם על  9אזורי תעשייה מרחביים.

פרויקט “עידוד"

לפי שיטה זו יש כיום ( 42נוספו  3רשויות) רשויות המפתחות
את אזורי התעשייה שלהם בעצמן .בשנים  2009-2010הועברו
במסגרת לרשויות הרשאות בהיקף של כ 80 -מלש"ח .בשנת
 2011הועברו לפי שיטה זו כ 70-מלש"ח.
מערכת GIS

המערכת נועדה לצורכי מעקב בקרה על שיווק ופיתוח של מגרשים
באזורי התעשייה .המערכת תעקוב באופן דינמי על הנעשה באזורי
התעשייה ותספק מידע עדכני למקבלי ההחלטות.
עד כה הסתיים השלב הראשון למיפוי התב''עות בשיתוף עם
מינהל מקרקעי ישראל והפרויקט נמשך.

פרויקט עידוד נועד לתמוך בפעילות כלכלית וחברתית ב52-
ישובים נבחרים .
בשנת  2007-2009הופשרו התקציבים לביצוע ל 8-פרויקטים
נבחרים בהיקף של  23מיליון .₪
מתוך הפרויקטים הנ"ל הסתיימו הפרויקטים בעכו ובצפת ,שאר
הפרויקטים בשלומי וקרית גת נמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים
ויסתיימו בשנת .2012

מערכת מרכבה (הנהלת חשבונות)

כחלק מתהליך ייעול הליכי התכנון והפיתוח ושיפור השירות
ליזמים ולרשויות המקומיות בהן אנו פועלים ,מתבצעים מספר
מהלכים כלהלן:

מאגר מתכננים ומאגר קבלנים

התייעלות ושיפור השרות

נוהל רשויות מקומיות

כחלק מתהליך ההפרטה של פעילות המנהל לאזורי פיתוח הופעל
השנה לראשונה נוהל המאפשר לרשויות המקומיות פיתוח עצמי
של אזורי תעשייה ,תוך ניצול הפוטנציאל ההנדסי והשיווקי הקיים
ברשות המקומית.

דו"ח

2011

הוכנסה לשימוש מערכת הנהלת חשבונות שתסייע ותייעל את
שיטות ניהול התקציבים והתשלומים מול החברות המנהלות
והגורמים הנוספים העובדים מול מינהל אזורי פיתוח.
מאגר הקבלנים  -הוקם ומסייע לקיצור הליכי הזמנת עבודות
הפיתוח.
מאגר מתכננים  -הוקם ומסייע לקיצור הליכי הזמנת עבודות
הפיתוח.
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מינהל יהלומים ,אבני חן ותכשיטים
מינהל יהלומים ,אבני חן ותכשיטים הינו יחידה מקצועית בתמ"ת המטפלת בנושאים הקשורים לענפי היהלומים ,התכשיטים
ואבני החן .המינהל משמש כחוליה מקשרת בין תעשיות היהלומים ,אבני החן והתכשיטים לבין משרד התמ"ת בפרט ,ומשרדי
הממשלה בכלל .מינהל היהלומים משמש גם כתחנת מכס בלעדית בארץ ליבוא ויצוא של יהלומי גלם ,יהלומי תעשייה ויהלומים
מלוטשים .המינהל אחראי על הפעלת “צו הפיקוח על היהלומים יבואם-יצואם  "1979ומתן רישיונות לעיסוק ביהלומים .כמו כן,
עוסק המינהל במתן המלצות לויזות לקניינים מחו"ל .המינהל בוחן תכניות השקעה למפעלים מאושרים וממליץ בפני מינהלת
מרכז ההשקעות .המינהל בוחן תכניות של יצואנים לסיוע במסגרת כלי הסיוע השונים ליצואנים.

להלן פעילויות שביצע המינהל במהלך השנה:

רגולציה של תעשיות היהלומים
• רישיונות עיסוק ביהלומים :מתן רישיונות מהמפקח על

•

•

היהלומים ,בהתאם לסוג הפעילות :יצרן ,סוחר ,צורף.
בשנת  2011חודשו רישיונות לכ 2253 -בעלי רישיונות קיימים
עפ"י החלוקה הבאה 1472 :סחר 635 ,יצרן 146 ,צורף .כמו
כן ,הופקו  201רישיונות חדשים לסוגיהם השונים.
פעילות תחנת מכס יהלומים ואבני חן :תחנת המכס מופעלת
ע"י שלשה מעריכי יהלומים .בשנת  2011תוגברה תחנת המכס
בימים ראשון וחמישי  ,שמהווים ימים עמוסים של משלוחים
ליבוא ויצוא ,ב 2 -עובדים נוספים ,חיצוניים ומקצועיים ,באמצעות
מכרז ממשלתי.
המעריכים החדשים מטפלים רק ביהלומים מלוטשים.
כל משלוחי היבוא של יהלומים לישראל עוברים בדיקה פיזית
ומשתחררים אך ורק בתחנת המכס המופעלת ע"י מינהל
היהלומים .ניתן גם לשחרר בתחנת המכס אבנים יקרות.
כל משלוחי היבוא והיצוא מוקלדים ע"י המינהל ונתונים
סטטיסטיים מועברים למל"מ וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
תהליך קימברלי :החל מתאריך  1.1.2003נכנסו לתוקף
ההוראות המחייבות של תהליך קימברלי ,והופעלה שיטת
התיעוד והפיקוח על הסחר ביהלומי גלם .ישראל הייתה המדינה
הראשונה בעולם שהנפיקה תעודת קימברלי .ב 1.1.03 -כ74 -
מדינות הצטרפו להסכם קימברלי ,כולן התחייבו להפעיל את
שיטת התיעוד והפיקוח ,ולסחור רק עם מדינות שהתקבלו
כחברות וממלאות אחר התנאים והדרישות שהתקבלו בכנס
המדינות החברות בנובמבר .2002
הנהלת המינהל משמשת כנציגות בוועדות העבודה של תהליך
קימברלי ומשתתפים בדיונים ובתהליכי קבלת ההחלטות .בשנת
 2011מדינת קונגו כיהנה כיו"ר תהליך קימברלי ,וארה"ב אושרה
כסגנית .בשנת  2012עתידה ארה"ב לשמש כיו"ר התהליך.
בשנת העשור ,ב ,2013 -תחליף את ארה"ב דרום אפריקה,
שמאוד רצתה לשמש כיו"ר התהליך בשנה העשירית ,לאחר
ששימשה כיו"ר התהליך בשנה הראשונה.
בשנת  2011הונפקו  5549תעודות קימברלי ביצוא יהלומי גלם
לחו"ל ,והתקבלו  8563תעודות קימברלי ביבוא גלם ממדינות
שונות ,לישראל.

מתן שירותים ייחודיים לתעשייה
•

מפגש בין יהלומנים ותכשיטנים :כמדי שנה ,גם בשנת 2011
התקיימה תערוכת התכשיטים המקצועית במרכז הירידים בגני
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•

•

•

התערוכה בת"א .במסגרת התערוכה השתתפו כ 120 -מציגים
מענף התכשיטים ,היהלומים ואבני החן .תערוכה זו יועדה
לשוק המקומי ולחו"ל והתבטאה בתנועה ערה של מבקרים.
התערוכה אורגנה ע"י קבוצת “שטיר" בחסות התמ"ת ,מכון
היצוא ,מכון היהלומים הישראלי ואיגוד תעשייני התכשיטים
בישראל.
בתערוכה הוקם ביתן ייחודי ליהלומנים המשבצים תכשיטים,
בביתן הציגו  10יהלומנים ישראלים עם מגוון התכשיטים שייצרו
ושיבצו בהם יהלומים.
נוכחות ביתן היהלומים בתערוכה היווה תוצאה של שיתופי
פעולה בין מינהל היהלומים לבין מוסדות ענף היהלומים.
סיוע לענף התכשיטים :במהלך שנת  2011הוגשו  5בקשות
סיוע של מפעלי תכשיטים 2 :בקשות לליווי שיווקי ו 3 -בקשות
למרכז השקעות.
כמו כן ,הוקם מאגד חדש לתכשיטים משובצי יהלומים בשם -
 ,JOIבו חברות  10חברות ישראליות ,ייצור כחול – לבן ,חברות
בעלות ניסיון ביצוא ובמסגרת המאגד פונות לשוק במזרח הרחוק.
ויזות לקניינים מחו"ל :במהלך  2011נשלחו  426בקשות
לטיפול באשרות כניסה לקניינים וחידוש אשרות שהייה והמלצות
לעובדים זרים/מומחים זרים ,בענף היהלומים .הבקשות הועברו
ליחידת ההיתרים – רשות ההגירה ומעברי הגבול ,במשרד
הפנים והמלצות לשגרירויות ישראל.
ועדות ענפיות :השתתפות בועדות הקשורות לענפי התכשיטים
והיהלומים במוסדות כמו מכון היצוא ,מכון היהלומים ,התאחדות
תעשייני היהלומים ,בורסת היהלומים.

ארגונים והסכמים בינלאומיים
•

אמנת וינה למתכות יקרות :ישראל הצטרפה בשנת 2005
כמדינה חברה בארגון בינלאומי של כ 20-מדינות באירופה
שמחתימות תכשיטים בסימון בינלאומי אחיד  CCMומשתתפת
בקביעות בדיונים .מידי שנה מתקיימים כ 2-כנסי עבודה .במהלך
 2011התקיימו הדיונים בג'נבה -שוויץ .איטליה הצטרפה השנה
כחברה לאמנה .ישראל עדכנה השנה את האמנה בתקן הניקל
שפורסם בארץ.
תהליך קימברלי – מדינת קונגו כיהנה כיו"ר התהליך לשנת
 .2011התקיימו שני כנסים בקונגו .בכנס בנובמבר 2011
אושרה סופית ארה"ב כסגנית לתהליך ,מה שקובע את כהונתם
כיו"ר התהליך לשנת  ,2012ואת דרום אפריקה לשנת .2013

חוקים ,צווים ,תקנות ותקנים
• חוק איסור הלבנת הון :הדרכת יהלומנים לגבי הכללים החלים
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על העברת כספים ותמורות מחו"ל ,עפ"י החוק לאיסור הלבנת
הון .תאום בין הרשות לאיסור הלבנת הון וענף היהלומים
בתקנות הקשורות לענפי היהלומים -הרשות להלבנת הון
מעדכנת את המינהל לגבי התקדמות מול ועדות הכנסת לעניין
חקיקה סופית.
צו הפיקוח על היהלומים :המינהל ,בשיתוף עם המחלקה
המשפטית בתמ"ת מגבשים טיוטה להצעת חוק הפיקוח על
עיסוק ביהלומים ואבני חן ,שיחליף את צו הפיקוח על היהלומים,
שאמור להתבטל.
תקנים לזהב וכסף :השתתפות בהתייעצויות לגבי רביזיות של
תקנים בתחום הזהב והכסף.
התקן לזהב מחייב את היצרנים בהטבעת המוצרים לפי דרגת
טוהר הזהב הן בייצור מקומי והן ביבוא ,לפני מכירת הפריטים
בחנויות ,תקן הזהב מחייב.
התקן לכסף הוא וולנטרי .בשנת  2011גובש תקן להגבלת
היקף הניקל בתכשיטים הבאים במגע עם גוף האדם.
ביקורת בחנויות :עובדי מינהל היהלומים משמשים כתגבור
לביקורת בחנויות תכשיטים במחוז ת"א ,מתוקף חוק התקנים,
תקן הזהב .299
בשנת  2011בוצעו באמצעות המינהל ביקורות ב 50 -חנויות
תכשיטים בשיתוף פקחי סחר פנים ממחוז ת"א.
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הסברה ונתונים סטטיסטיים
• הסברה בארץ ובחו"ל לגבי ענפי היהלומים ,אבני חן ותכשיטים.
אחת לרבעון ,מפרסם המינהל נתונים על התפתחויות הסחר
ביהלומים לגבי אותו רבעון  ,בהשוואה לתקופה מקבילה בשנה
קודמת ,ונתוני יצוא התכשיטים למדינות העולם .כמו כן את
רשימת המדינות המרכזיות ליצוא יהלומים מישראל.
אחת לשנה מפרסם המינהל נתונים שנתיים לגבי היקף
היבוא והיקף היצוא של ענפי היהלומים והתכשיטים ,וכן את
רשימת  25היהלומנים המובילים ביצוא ,לאותה שנה( .רק אלה
שמעונינים להתפרסם).

יהלומים מלאכותיים (סינטטיים)

בשנת  2011לא התקיימו שיחות בנדון עקב חוסר עניין ברמה
הבינלאומית .הנושא ימשיך להיות במעקב במהלך שנת .2012

הכשרה מקצועית

בשיתוף עם מוסדות ענף היהלומים ,נבחנה במהלך שנת 2011
האפשרות לשלב עובדים מובטלים או לחילופין עובדים ממגזרים
מסוימים (חרדים ואתיופים) בענף היהלומים או בענף התכשיטים,
בחזרה למעגל העבודה בענף.
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מינהל תעשיות
תעשיות עתירות ידע וטכנולוגיה ומוצרי צריכה

התמקדות ונטילת חלק בגיבוש מדיניות תעשייתית כוללת של משרד התמ"ת בתחומי התעשיות עתירות הידע ועתירות הטכנולוגיה
ומוצרי הצריכה .מענה לפניות תעשיות ההיי-טק :בתחומי התקשורת ,התוכנה ,הציוד הרפואי ,האלקטרוניקה ,החשמל ,המתכת
ומוצרי מתכת ,מכונות ,תעשיות הרכב והתעופה .טיפול בפניות של תעשיות מוצרי צריכה בתחומי :מזון ,הלבשה ,תעשיות קלות.
בחינה מקצועית שיווקית וכלכלית לטובת מפעילי כלי סיוע במשרד במטרה לקדם תעשיות עתירות הידע ,תעשיות עתירות
הטכנולוגיה ותעשיות מוצרי הצריכה .יוזמות ורעיונות להקמה ולהפעלה של כלי סיוע נוספים ,החיוניים במהלך ההתפתחות של
חברות היי-טק .הקמה ותחזוקה של מאגרי מידע על יצרנים ויצואנים בחתך ענפי ותת-ענפי בתחומי המינהל .טיוב ועדכון מאגר
החברות בשיתוף יחידת המחשב .עריכת סקרי רוחב על כלל ענפי המינהל .הכנת סיקרי עומק מקיפים על תת-ענפים נבחרים
כדי לאפשר הכוונה של המשרד לתת ענפים מועדפים.

מתן מידע לפונים בנושאים של תעשייה ,סחר
עולמי ,יבוא ויצוא
• בשנת  2010התקבלו מספר דומה של פניות -כ 450 -פניות-

עובדים זרים:
•
•
•

•

רישוי
• רשיונות יבוא
• בשנת  2010הונפקו במינהל  5,432רשיונות יבוא
• בשנת  2011טופלו במינהל  6,555רשיונות יבוא

לקבלת מידע בנושאים שונים כמו :השקעות ,שיווק ,מכסים,
מו"פ ,יבוא ,יצוא וכדומה.
בשנת  2011התקבלן כ 2,500 -פניות כ 500 -היו לקבלת
מידע בנושאי השקעות ,מכסים ,יבוא ,יצוא וכדומה .והשאר
היו בנושא התכנית החדשה “הטובים לתעשייה".

מרכז ההשקעות
•
•
•

בשנת  ,2009טופלו במינהל  89בקשות אל מרכז ההשקעות,
מתוכן  48בקשות להרחבות במסלול מענקים.
בשנת  2010טופלו במינהל  271בקשות אל מרכז ההשקעות,
מתוכן  63בקשות להרחבות/הקמות במסלול המענקים.
בשנת  2011טופלו המינהל כ 210 -בקשות מהם כ 90 -בקשות
להרחבות והקמות במסלול המענקים.

הגבלים עיסקיים
•
•
•
•

חות דעת לרשות להגבלים עיסקיים בנושאים מקצועיים
בשנת  2009התיחסנו ל 40 -בקשות למיזוג.
בשנת  2010טופלו  53בקשות למיזוג.
בשנת  2011טופלו  43בקשות למיזוג.

מאגדים
•
•
•

בשנת  2009טופלו 3-בקשות למאגדים ליצוא.
בשנת  2010טופלו  24בקשות למאגדים ליצוא.
בשנת  2011טיפל המינהל ב 68 -מאגדים (הטיפול כלל בדיקת
המאגד ואח"כ התחשבנויות תקופתיות וסופיות).

קרקעות ומבנים
•
•
•

בשנת  2009טופלו  103בקשות להקצאת קרקעות ללא מכרז
באזורי פיתוח .
בשנת  2010טופלו 145בקשות להקצאת קרקעות ללא מכרז
באזורי פיתוח.
בשנת  2011טופלו  160בקשות להקצאות קרקע ללא מכרז
באזורי פתוח.
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בשנת  2009התקבלו  80בקשות.
בשנת  2010טופלו  40בקשות.
בשנת  2011טופלו  93בקשות.

אישורי 2ג2
• בשנת  2010הופקו  3,143אישורים
• בשנת  2011הופקו  3,319אישורים
פטור מנכ"ל
•
•
•

בשנת  2009הונפקו  87אישורי מנכ"ל לפטור ממיסים ביבוא.
בשנת  2010הופקו 169אישורי נמכ"ל לפטור ממסים ביבוא.
בשנת  2011הופקו  234אישורי מנכ"ל לפטור ממסים ביבוא.

אישורים מיוחדים
•
•

בשנת  2010הופקו  3,558אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות
משכרים.
בשנת  2011הופקו  3,532אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות
משכרים.

מכסות ליבואני מזון
• בשנת  2011טופלו במינהל  4,778פניות לקבלת מכסות ליבוא
בתחום המזון.

תיקוני מיסים
•
•

בשנת  2009טופלו  10בקשות לשינויים במיסים ליבוא מארצות
שלישיות.
בשנת  2010טופלו  7בקשות

תקינה והגנת הצרכן
•

השתתפות בוועדות תקינה בשיתוף עם מכון התקנים (6
ועדות במזון).
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פעולות והתוית צווים ותקנות להגנת הצרכן ,בשיתוף הממונה
על הגנת הצרכן.
הוראה נוהל ליבוא משקאות משכרים.

ארגונים והסכמים בינלאומיים
• בדיקה והכנת תסקירים בענפי תעשיית תחום מוצרי הצריכה
•

להצטרפות לאירגונים בינלאומיים ,להסכמי סחר עם מדינות
או גושים כלכליים ,כל זאת תוך שת"פ ודיונים משותפים עם
המינהל לסחר חוץ.
השתתפות בפורום אירופה – מזרח תיכון בנושא תעשיות
הטקסטיל.

שונות
•
•

חברות בדירקטוריונים ,מועצות ייצור ,ופעילות בוועדות יבוא.
שיתוף פעולה וקביעת מדיניות יבוא עם משרד החקלאות

•

דו"ח

2011

ומשרד הבריאות וכן לקיחת חלק במרכז ההשקעות בחקלאות.
ייצוג המשרד בוועדות הכנסת בעיקר וועדת הכלכלה ,וועדת
העבודה והרווחה.

עתידים לתעשיה
• קידום סטודנטים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית לעבודה
•
•

טכנולוגית בתעשיה.
בשנת  2010נכללו  300 -סטודנטים.
בשנת  2011נכללו  204סטודנטים.

הטובים לתעשייה
• התכנית מיועדת לעודד סטודנטים בתחומי ההנדסה לעבוד
•
•

במפעלים באזורי עדיפות לאומית.
שנת  2011היתה שנת הפיילוט לתכנית.
בשנת  2011אושרו  37סטודנטים( .פנו  44איש).
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מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
תפקיד וחזון

להוביל במשרד את פיתוח הכלכלה הירוקה בישראל.
להטמיע את ערכי הסביבה ופיתוח בר קיימא בעבודת המשרד.
להיות שותף לעשיית התכנון הארצית ולייצג את ערכי התעשייה בה.

אחריות
•
•
•
•
•
•
•
•

ריכוז נושאי הסביבה ופיתוח בר -קיימא בתעשייה
אחריות סקטוריאלית לכימיה ,פארמה ,אנרגיה מתחדשת
ומיחזור
גיבוש עמדות לנושא החקיקה הסביבתית
קידום השימוש בטכנולוגיות סביבה בקרב התעשייה הקלאסית
טיפול בבקשות לכלי הסיוע של התמ"ת לתעשייה לרבות:
• הקמת והרחבת מפעלי תעשייה
• המלצה על הקצאות קרקע למפעלי תעשייה חדשים
• פיתוח כלי סיוע חדשים
פיקוח ורשות מוסמכת ליצוא של מוצרים דו-שימושיים
ניהול רישוי סחר חוץ בהתאם לאמנות והסכמות בינלאומיות
(כימיקלים ,פסולות וחומרי גלם לחומרי נפץ וסמים)
מייצג את המשרד בוועדות התכנון הארציות

פרויקטים מיוחדים לשנת 2012
•
•
•
•
•

צמיחה ירוקה – שותפות לבניית תכנית הלאומית ולשולחן עגול
גז טבעי -ריכוז צוות לפיתוח תעשיות פטרוכימיות מבוססות
גז טבעי
אמוניה  -קידום חלופה למסוף במפרץ חיפה ,באמצעות
הקמת מפעל ליצור אמוניה מגז טבעי.
פארק נ.ע.מ – ריכוז פרויקט איזור תעשייה מרחבי נ.ע.מ
ממשלה ירוקה -ניהול הנושא בתמ"ת

ריכוז היבטי איכות הסביבה

התעשייה בישראל עוברת שינויים והתאמות לדרישות סביבתיות
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המוכתבות על ידי חקיקה מקומית ודרישות בינלאומיות מחייבות
המחמירות עם הזמן כמו גם מודעות סביבתית ולחץ דעת הקהל
 .ההצטרפות ל OECD-החישה תהליכי חקיקה בתחום הסביבתי .
המינהל בסיוע הייעוץ המשפטי שותף למשרד להגנת הסביבה
מצד אחד והסקטור העסקי ובעיקר התאחדות התעשיינים ,בגיבוש
חקיקה מקומית .במהלך השנים האחרונות התקיימה פעילות
רבה בתחום החקיקה הסביבתית.
בין החוקים החדשים שעברו:
• חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ,התשס"ז – 2007
• חוק אוויר נקי ,התשס"ח – 2008
• חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א 2011 -
• חוק מרשם פליטות והעברות לסביבה התשע"ב – 2012
• חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות -
התשע"ב 2012 -
ועל הפרק חוקים חדשים בהם :החוק מניעת זיהום קרקע ושיקום
קרקעות מזוהמות התשע"א( 2011 -הצעת חוק).
נציגי המינהל פעילים בוועדות בין-משרדיות בראשות המשרד
להגנת הסביבה וביניהן" :היתרי הזרמה לים"" ,וועדת ה,CDM"-
"אמנת האקלים ומדיניות הפחתת פליטות גזי חממה"" ,מנחה
לאומי לחומרים מסוכנים" "וועדות המעקב ליישום ההצטרפות
ל OECD"-וכן שותף ליישום רישוי הכימיקלים כחלק מדרישות
ההצטרפות.
נציג המינהל חבר בקרן לשיקום מחצבות המנוהלת על ידי משרד
התשתיות הלאומיות ומינהל מקרקעי ישראל ,וכן במינהלת "תו
ירוק" שבמכון התקנים.
המינהל מטפל בשיתוף המינהל לסחר חוץ ביישום אמנות
בינלאומיות בתחום הסביבה.
בדצמבר  2011השתתפו נציגי המינהל בוועידת האו"ם לנושא
האקלים בדרבן
ביוני  2012השתתף נציג המינהל בוועידת האו"ם לפיתוח בר
קיימא בריו.
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2011

המשרד פיתח בשנים האחרונות סט של כלי סיוע בתחום הסביבה
יחידה

הכלי

הסיוע

סטאטוס

יעוץ בנושאי הסביבה

עסקים קטנים

פועל

יעוץ מסובסד

סקרים יעילות אנרגטית

עסקים קטנים

פועל משנת 2011

מימון סקרים לעסקים קטנים ובינויים

התכנית להפחתת פליטות גזי חממה מרכז השקעות

החל לפעול בשנת 2012

מתן מענקים לפרויקטים

חיבור לרשת הגז הטבעי

מרכז השקעות

החל לפעול בשנת 2012

מענק למפעלים

מתקני חלוץ להדגמת טכנולוגיה

מינהל אזורי פיתוח

פועל

המלצות להקצאת קרקע

מרכזים טכנולוגיים לקידום טכנו' מדען ראשי
מים ואנרגיות מתחדשות

מסלול מרכז טכנולוגי לאנרגיה מענקים
מתחדשת בנגב ובערבה החל לפעול
בנובמבר 2009

מדען ראשי

עידוד השקעות בחברות ישראליות
בתחום של תחליפי הנפט
לתחבורה .מסגרת התקציב
לתכנית זו היא  400מיליון ש"ח
לתקופה של עשר שנים

תכנית להפחתת פליטות גזי חממה מדען ראשי
(חדשנות ישראלית)

התמיכה הניתנת במסגרת לשכת
מטרת התמיכה הנוספת היא
לעודד ביקוש לטכנולוגיות ישראליות המדען היא בנוסף לתמיכה
הניתנת במסגרת המסלולים
חדשניות
שמרכז השקעות

תכנית תחליפי נפט לתחבורה

ריכוז נושאי רישוי :ייבוא וייצוא
הגברת הפיקוח על מעבר בין-גבולי של סחורות המתבטאת בין
השאר בהכנסה לרישוי של מוצרים שיש לגביהם דרישות באמנות
בינלאומית או במשטרי פיקוח המחייבים הסכמות ,ממשיכה
ועיקר הדגש היום עובר מפיקוח על הייבוא לרישוי ופיקוח נוסף
על הייצוא הדורש בקרה מיוחדת והקפדה על זהות המשתמש
הסופי.בין המוצרים שהוכנסו לרישוי ייבוא בשנים האחרונות :
חומרי מוצא לחומרי נפץ ,חומרי מוצא לייצור סמים ,כימיקלים
החייבים ברישוי ייבוא וייצוא על פי אמנות סביבתיות כגון אמנת
מונטריאול ,באזל וכן כימיקלים החייבים ברישוי על פי חקיקה
מקומית כמו חוק החומרים המסוכנים.

פיקוח יצוא

בייצוא קיים פיקוח ורישוי על מגוון מוצרים וטכנולוגיות "דו-שימושיים"
בתחומי הנשק הקונבנציונאלי וכן על מוצרים וטכנולוגיות העשויים
לשמש כנשק להשמדה המונית בתחומי הכימיה-הביולוגיה(-אב"כ)
והגרעין וכן פיקוח על דו שימושי בתחום טכנולוגיית טילים על
פי משטר ה. MTCR-
הרישוי על פי פקודת הייבוא והייצוא מבוסס על תוספות לצו ייצוא
חופשי וכן על צווים ספציפיים לנושא רישוי הייצוא בהם מינהל
הסביבה ופב"ק הינו "הרשות" לצורך מתן הרישיון .רישוי הייצוא הדו-
שימושי מבוסס על שיתוף פעולה על פי חוק עם משהב"ט והחוץ.
התוספת השלישית לצו ייצוא חופשי – רשימת כימיקלים החייבים
ברישיון ייצוא.

התוספת הרביעית לצו ייצוא חופשי  -פריטים הכלולים במשטר
ה.MTCR-
צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי ,ביולוגי והגרעיני),
התשס"ד.2004-
צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין ,שירותים וטכנולוגיה דו-
שימושיים) ,התשס"ז.2006-
עיקר פעילות המינהל התרכזה סביב הטיפול בייצוא "דו-שימושי"
בתחום הנשק הקונבנציונאלי בשיתוף פעולה הדוק עם משרדי
החוץ והביטחון המפקחים בנפרד על יצוא בהיקף של מיליארדי
דולר בתחום הנשק הקונבנציונאלי.
שיתוף הפעולה נוגע לחובת התייעצות אך גם שיתוף במפגשים הן
בארץ והן בחו"ל עם רשויות רישוי של מדינות החברות במשטרי
פיקוח בינלאומיים .פגישות בארץ ובחו"ל התקיימו עם קבוצת
העבודה האמריקאית המורכבת מנציגי משרד ההגנה ,המדינה
והמסחר .לפגישות אלה חשיבות הן לגבי הייצוא והן לגבי הייבוא
הישראלי וההשפעה על ההתייחסות כלפי ישראל כמדינה המקיימת
עקרונות בינלאומיים בתחום הפיקוח על הייצוא גם אם אינה
חברה למשטרי והסדרי הפיקוח .התקיימו דיונים עם העוסקים
ברישוי בגרמניה ואנגליה וכן מפגשים עם מזכירות הסדר ואסנאר
האחראית לפיקוח בתחום הייצוא הדו שימושי.
במהלך שנים  2010-2011הונפקו  486רישיונות ייצוא בהיקף של
 650מיליון דולר רובם לארצות מפותחות המקיימות אף הן מערך
פיקוח על הייצוא.
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בנוסף הונפקו  231רישיונות על פי צו יצוא חופשי לגבי מוצרים
הכלולים באמנות סביבתיות .בעיקר פסולות של חומרי גלם לשימוש
חוזר מדובר על גידול של מאות אחוזים לעומת העבר ,מגמה זו
תגבר בעקבות יישום דרישות ה OECD-לפיהן יש לפקח על מעבר
בין גבולי של פסולות "ירוקות" ,פסולות שאינן מסוכנות אך נדרש
לגביהן מעקב אחר הטיפול המתאים בארץ הייבוא.

רישוי יבוא

בתחום רישוי הייבוא קיים משטר רישוי מחייב על מוצרים הכלולים
באמנות סביבתיות אך גם מוצרים ובעיקר כימיקלים העשויים
לשמש כחומרי מוצא לייצור חומרי נפץ או סמים.
מספר לא גדול של רישיונות ניתן עבור ייבוא ממדינות שלישיות
איתן אין לישראל הסכמים או יחסים דיפלומטיים.
בנוסף מנפיק המינהל אישורים על פי דרישות צו ייבוא חופשי וכן
אישור משתמש סופי למוצרים הכלולים באמנה הכימית .בתחום
רישיונות הייבוא והאישורים המיוחדים חל גידול משמעותי לעומת
השנה הקודמת.
סה"כ הונפקו  856רישיונות ייבוא ובנוסף כ 290-עדכונים לרישיונות
שניתנו בעבר ,בנוסף הונפקו  272אישורים מיוחדים על פי דרישות
צו ייבוא חופשי.
"אישור משתמש סופי" מאפשר ליבואנים בעיקר מפעלים בתחום
הכימיה והאלקטרוניקה אך גם למוסדות מחקר לייבא לישראל טובין
תחת פיקוח ובקרה ממדינות החתומות על האמנה הכימית או
משטרי פיקוח בתחום הדו שימושי .בשנת  2011הוצאו  68אישורי
משתמש סופי למוסדות מחקר ,מעבדות ,ותעשיה בכמויות הנעות
בין גרמים בודדים עד עשרות טונות למשלוח.
בנוסף המינהל מסייע ליצואני הקוסמטיקה והכימיקלים ,באישרור
המדינה להיותם יצרנים בישראל או שמוצריהם מותרים לייצור
בישראל ,בהתאם לדרישות השונות בארצות היעד.

תיכנון פיזי:

החל משנת  2010החל המינהל ,עם העסקת מנהל תחום תכנון,
להשתלב בפעילות זו החל מרמת המועצה הארצית ומוסדותיה כולל
חברות בוועדות העורכים לתמ"א הקשורות לפעילות התמ"ת והתעשייה,
בהמשך ליווי יחידות המשרד כמו המינהל לאזורי פיתוח ופעילות מטה
הנגב והגליל ,וכלה בהמלצות להקצאות קרקע בפרויקטים מיוחדים.
מנהל תחום התכנון אמור עם הזמן לתרום לתוכניות העבודה
ולתכנון ארוך הטווח של התמ"ת ועם עדכון חוק התכנון והבניה
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להדריך ולהנחות את מחוזות המשרד בפעילותם מול וועדות
התכנון המחוזיות.

קשר עם התעשיות בתחומי אחריות המינהל:

ענפי התעשייה שמטופלים במינהל:
• כימיקלים
• צבעים וחומרי ביניים לתעשייה
• כימיקלים להגנת הצומח
• דשנים
• מוצרי התעשייה הפטרו-כימית
• פרמצבטיקה
• ביוטכנולוגיה
• קוסמטיקה וחומרי ניקוי
• תשומות לבנייה ,בניה מתועשת ,בניה ירוקה ,מוצרי אבן וזכוכית.
• מפעלי מיחזור למיניהם

מרכז השקעות

בשנת  2011הומלצו במינהל  24בקשות להקמת והרחבת מפעלים,
עפ"י החוק לעידוד הון .הומלצו תוכניות השקעות של כ 120-מיליון
דולר .תחזיות הבקשות הנ"ל לצמיחה באזורי הפריפריה ,בתוספת
של כ 510-מועסקים ,ותוספת מכירות של  227מיליון דולר לשנה,
בשנים הקרובות.

הקצאות קרקע

בשנת  2011הומלצו במינהל  82בקשות להקצאת קרקע .הבקשות
הנ"ל אמורות לתת פתרון לחברות בעיקר בענפי התעשייה
המסורתיים וסך ההקצאות המומלצות הסתכמו ב 490-דונם,
להקמת והרחבת מפעלי התעשייה.

הגבלים עסקיים

נבחנו וטופלו כ 10-בקשות למיזוגים והסדרים כובלים בתחום
התעשיות והעיסוקים של המינהל.

מאגדים שיווקיים

טופלו  16מאגדים שיווקיים בתחום הסביבה ,המים ,אנרגיה
מתחדשת ,מיחזור ומתקני הדגמה של קלינטק וחקלאות.

מומחים זרים

טופלו  16בקשות למומחים בתחומי הטכנולוגיה שבקשתם אושרה
לתקופה מוגבלת.
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דו"ח

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

2011

מינהל התקינה
קיום המסחר עפ"י כללי ה WTO-תוך הבטחת כניסה לשוק של מגוון מוצרים שאינם פוגעים בבטיחות ובבריאות הציבור ובאיכות
הסביבה  .אכיפת מילוי הוראות התקן הרשמי עפ"י הוראות חוק התקנים.
תקציב ( 2011במלש"ח)

תקציב ( 2011במלש"ח)
תקציב על שינויו

ביצוע על שינויו כולל
עודפים

התחייבויות

נטו

ברוטו

5,191

4,027

1.164

5,191

5,191

הפעילות בשנת :2011

ביצוע מדיניות תקינה לאומית:

קביעת עדיפויות בתקינה ,הכרזה על תקנים כתקנים רשמיים ,או
הסרת הרשמיות ,מדיניות אימוץ תקינה בינלאומית ,ייזום וביקורת
של שינויים בתקנים קיימים ,תיאום בין-משרדי בנושא התקינה .
• במטרה להגן על הציבור מפני מוצרים שעלולים לפגוע בבריאות
הציבור בבטיחותו או באיכות הסביבה ,טיפל מינהל התקינה
במהלך שנת  2011בשינויים ב–  87תקנים רשמיים;
• במהלך שנת  2011הגיעו לכדי סיום התהליך  65תקנים והוכרזו
 3תקנים רשמיים חדשים  ,פורסמו  33החלפות של תקנים
רשמיים קיימים ,פורסמו  27גיליונות תיקון;
כל זאת לאחר סיום ביצוע התייעצות ציבורית ובתיאום עם
משרדי הממשלה ,שנושא התקן נמצא בתחום פעילותם.
• מעקב אחר ביצוע דו"ח ועדת פרופ' דויטש.
• ריכוז ועדכון התוספת השנייה לצו ייבוא חופשי המסדירה
תנאים לעמידה בדרישות התקנים והתקנות הטכניות של
הייבוא -פורסמו  2עדכונים.
• יעוץ והמלצות למינהלים במשרד התמ"ת ולועדת הייבוא
הבין-משרדית לגבי מתן פטורים מאישור מכון התקנים למוצרי
הייבוא.
• ייצוג עמדות המשרד ע"י מהנדסי מינהל התקינה בועדות
התקינה במכון התקנים הישראלי.
• במהלך  2011המשיך מינהל התקינה בהפעלה ובעדכון הקבוצות
אליהן נכנסו הטובין המיובאים.
• במהלך שנת  2011פעל מינהל התקינה לפיתוח מסגרת
ב ,OECD-אשר הוקמה בשנת  2010ותטפל בנושא בטיחות
מוצרים .והממונה על התקינה נבחר כס\יו"ר שלה

אכיפת חוק התקנים:

מטרת האכיפה היא שלא יהיו במשק מוצרים שאינם מתאימים
לתקנים רשמיים החלים עליהם.
• במהלך שנת  2011הופעל מסלול אכיפה מינהלי ובמסגרתו
ניתנו  158שימועים וצווים ליבואנים,יצרנים וספקים ,אשר
מוצריהם לא עמדו בהוראות התקנים הרשמיים.
• נערכו ביקורות פיקוח ב 207 -בתי עסק ,כולל מפעלי ייצור,

•

מחסני ייבוא ושיווק ,רשתות שיווק וחנויות .נלקחו לבדיקה
כ 153-דוגמאות מוצרים .במקרים בהם נמצאו אי התאמות
לדרישות התקנים הרשמיים נפתחו תיקי חקירה.
נבדקו  204מגרשים למשחקי ילדים ב 30-רשויות מקומיות
בארץ.

אישור מעבדות:

אישור מעבדות שתעודות בדיקתן תשמשו ראיה כי נתמלאו תנאי
התקן עפ"י סעיף (12א) לחוק התקנים .1953-קיום קשרים עם
גופים בחו"ל המעניקים אישורים למעבדות.
• בשנת  2011חודשו אישורים של  20מעבדות בתחומים
שונים,שהוכיחו עמידתן באמות המידה לאישור מעבדות ע"י
הממונה על התקינה.
• בשנת  2011ניתן אישור/היתר למעבדה חדשה אחת בתחום
הבניין.

מרכז מידע:

הפעלת מרכז מידע לאומי ל  WTO–TBTואבטחת שקיפות בחקיקה
טכנית מול .WTO
• החל משנת  2002מופעל ע"י מינהל התקינה מרכז מידע ל
 .WTO–TBTהמרכז משמש נקודת קשר בין מדינת ישראל לארגון
ה WTO-במסגרת הסכם ה( TBT-מחסומים טכניים לסחר
בינלאומי) ,בכל הקשור להעברת מידע על שינויים עתידיים
בחקיקה טכנית בישראל .מרבית מטלות המרכז מחויבות
מכוח היות ישראל חברה בארגון ה  .WTOבמהלך שנת 2011
פרסם המרכז  59הודעות על שינויים עתידיים בתקנים רשמיים
בישראל ,טיפל ב 1936-הודעות  TBTמהמדינות החברות
ב WTO-וטיפל ב 210-שאילתות ובהסגות לגבי תקינה בארץ
ובעולם.

תו תקן והיתרים:

קביעת מדיניות של מערך תו-התקן במסגרת פעילות מינהלת
תו-התקן,שבראשה עומד הממונה על התקינה .בחירת ועדת
ההיתרים ופעילות בועדת ההיתרים למתן היתרים לסמן את
המצרכים ב תו-התקן לביטול ההיתרים.
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הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הסרת חסמי ייצור וחסמי תעסוקה באמצעות הכשרה מקצועית אוכלוסייה בטיפול לשנת 2011

הכשרת מקצועית למבוגרים:

הכשרה מקצועית למבוגרים ,דורשי עבודה בהם חיילים משוחררים,
מובטלים ,עולים ואקדמאים בלתי מועסקים במטרה להשתלב
בעבודה באמצעות לימוד מקצוע נדרש.

תקציב הכשרת מבוגרים( :ללא נלווים ומרכזי הכשרה)
תקציב  2011באש"ח
ברוטו
(כולל עודפים)
115,999

נטו

ביצוע
בפועל

42,080 38,442

תקציב
יתרת
התחייבות 2012
69,501

38,442

* כולל תקציב הכשרה לצפון ולבדואים

מסלול הכשרת יום:
אוכלוסייה בטיפול:

בעקבות החלטות לעניין תשלומי גמלאות אבטלה ללומדים
בהכשרה מקצועית ולעניין מיקוד ההכשרה המקצועית במקבלי
הבטחת הכנסה ,השתנה הרכב אוכלוסיית הלומדים ממקבלי
דמי אבטלה למקבלי הבטחת הכנסה ( ,)44%לומדים ללא גמלה
( )50%ומקבלי גמלת אבטלה (.)6%

הרכב תכניות ההכשרה:

משך הלימודים :ארבעה עד  12חדשים ,בלימודי יום ,בהתאם
למקצוע.
תעודה :תעודת מקצוע בתחום הנלמד ו/או תעודת גמר.
מגמות לימוד :כ 300 -מקצועות בענפים חשמל ואלקטרוניקה,
מחשבים ,מתכת ומכונות ,ביוטכנולוגיה ,בניין ,מנהל ,מלונאות,
דפוס צילום והפקה ,מכינות טכנולוגיות והשלמת השכלה .השנה
מתמקד האגף במקצועות בהם מספר גדול של עובדים זרים
כגון בנין ,מתכת וסעוד וכן במקצועות החשמל .כמו כן בחיזוק
הלומדים לקראת כניסתם לשוק העבודה על יד הקניה ופיתוח
כישורי עבודה והעצמה אישית.
הקורסים מתוקצבים על ידי המדינה ומיועדים לבלתי מועסקים
ופטורים משכר לימוד למעט ענף המלונאות שבו התיר האגף
למוסדות שפועלים במסגרת חוק המכרזים לגבות שכר לימוד
בשיעור שנקבע על ידו ובהתאם למקצוע הנלמד.
מוסדות לימוד :ספקי הכשרה הנבחרים עפ"י חוק חובת המכרזים
בהם רשתות חינוך מקצועי ,מכללות טכנולוגיות ,מוסדות להשכלה
גבוהה ,מפעלים בתעשייה ,בתי ספר פרטיים ומרכזי הכשרה
ממשלתיים.
כמו כן מפעלים המבקשים לקלוט עובדים חדשים במקצועות
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הדרושים במפעל מקיימים קורסים באחד מהמסלולים הבאים:
• “כיתה במפעל" ההכשרה נעשית בשיתוף המעסיק ולעיתים
קרובות בחצר הפעל .תכנית הלימודים נתפרת לפי צרכי
ודרישות המעסיק והמשתתפים בהכשרה נבחרים על פי מדדים
שנקבעים על ידו.
•  )on the job training( - OJTשילוב מובטלים בתעסוקה תוך
כדי הכשרה :במהלך ההכשרה יקצה המעסיק ,חונך בעל מקצוע
מהמפעל שמלווה את העובדים החדשים ומדריך אותם.

טיפול באוכלוסיות מיוחדות פרויקטים ייחודיים:

האגף מטפל בין השאר בקידום אוכלוסיות יחודיות כמו  ,הורים
יחידים ,בעלי מוגבלויות המגזר הלא יהודי ,עולים חדשים והמגזר
החרדי:

הכשרת לומדים מהמגזר החרדי:

במטרה לפתוח צוער וחשיפה לעולם התעסוקה במגזר החרדי,
קיימים מסלולי לימוד בשיתוף צה"ל.
המסלולים מאפשרים קבלת הכשרה מקצועית המאפשרת שיבוצו
של הלומד /חייל במקצוע נדרש בשירות הצבאי מחד ולאחר שחרורו
מצה"ל שילובו בתחום עיסוק הנדרש במשק מאידך.
להלן מסלולי הלימוד העיקריים:

מסלול שח"ר ( -שילוב חרדים):

כולל מכינה המשמשת כטרום הכשרה מקצועית ולאחר מכן
השתלבות בקורסי הכשרה מקצועית במקצועות נדרשים בהם
קיים מחסור כח-אדם מקצועי בצה"ל כמו :הפעלת מכונות .C.N.C
“חשמלאי מעשי" וכו'.
חייל שח"ר המשרת  3שנות שרות חובה מתחיל את ההכשרה
בשלושת החודשים האחרונים לשרות.

מסלול נצח יהודה:

חיילי נצח יהודה משרתים שנתיים בגדוד לוחם ולאחר מכן עוברים
לקורסי הכשרה מקצועית ורוכשים מקצוע נדרש.
מעבר לאמור לעיל ,מתקיימים קורסים לחיילי מקא"מ וכן לפורשי
צה"ל וכוחות הבטחון.
בשנת  2011למדו במסגרות הפרויקטים הייחודיים הנ"ל -
כ –  692לומדים.

נתונים  -הסבה והכשרה מקצועית קורסי יום:

סה"כ פעולות  ,488 -סה"כ תלמידים ( 7856 -פעולות שנפתחו
מ 1/1/2011-ועד )31/12/2011
מסלולי לימוד* :השלמת השכלה ,מכינה ועדכונים טכנולוגיים,
קורסי הכשרה יום ,הסבת אקדמאים כיתות הכשרה במפעלים,
שיקום ועוד.

מדינת ישראל

דו"ח

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

ענף

סה"כ פעולות

ענף

מספר לומדים

סה"כ פעולות

2011

מספר לומדים

אופנה וטקסטיל

9

149

מתכת/מכונות

38

608

בנין וסביבה

30

588

מחשבים

59

1133

דפוס צילום

7

88

מכינות

64

1212

הארחה

34

1132

שונות

10

136

טיפול וסיעוד

34

604

פרה רפואי

8

173

חשמל ואלקטרוניקה

69

929

רכב

12

194

טיפוח החן

17

146

שרטוט

8

94

מינהל

86

615

עץ

3

55

סה"כ

286

4251

202

3605

בתי ספר עסקיים – קורסים להכשרה מקצועית
בהכרה ופיקוח המשרד

פיקוח והסדרת מערך ההדרכה וההכשרה במקצועות מסווגים
מכוח חוק הפיקוח על בתי ספר תשכ"ט .1969

אוכלוסיה בטיפול:

לקהל הרחב למי שמעוניין להשתלם או לרכוש מקצוע.

הרכב תוכניות ההכשרה:

משך הלימודים :משתנה בהתאם למקצוע הנלמד ועל פי תוכנית
הלימודים המאושרת של המשרד.
תעודה :תעודת גמר ובחלק מהמקצועות רישוי או תעודת מקצוע.

מגמות לימוד :מגוון מקצועות בענפים חשמל ,מחשבים ,תחבורה,
בניין ,פקידות ומנהל ,הארחה ואחרים.
שכר לימוד :נקבע על ידי מוסד ההכשרה.
מוסדות לימוד :ספקי הכשרה המבקשים לקבל הכרה בקורסים
אותם הם מפעילים והמתחייבים לפעול על פי כתב התחייבות עליו
חותמים מול האגף .ההכשרה מתבצעת במסגרת חוק הפיקוח
על בתי ספר.

תשומות פדגוגיות :ל  1,200בתי ספר עסקיים.

•
•
•
•

תכניות לימודים
פיקוח
בחינות
תעודות

קורסי ערב :סה"כ פעולות  2058סה"כ תלמידים ( 32991פעולות שנפתחו בין התאריכים )1/1/2011-31/12/2011
ענף

סה"כ פעולות

מספר לומדים

ענף

סה"כ פעולות

מספר לומדים

בנין וסביבה

21

564

מתכת/מכונות

36

373

דפוס צילום

102

1462

מחשבים

53

839

הארחה

62

1044

תחבורה

396

6810

הצלה ומקצועות ימיים

71

854

שונות

15

240

חשמל ואלקטרוניקה

123

2013

פרה רפואי

5

83

מערכות אנרגיה ומים

3

47

רכב

82

1286

טיפוח החן

421

5099

טיפול וסיעוד

87

1778

מינהל

581

10499

סה"כ

1384

21582

674

11409

59

דו"ח

2011
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הכשרה במוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים
משוחררים:

אישור מוסדות כ“מוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים משוחררים"
לצורך מימוש כספי הפיקדון.
אישור לביצוע קורסים ניתן על בסיס בדיקת התנאים המקצועיים
ענף

שבמקום ,הכוללת בדיקת מבנה ,תשתיות הכשרה ,צוותי הוראה,
תוכניות לימוד וכן פיקוח שוטף לוודא את תשומות ההכשרה כפי
שאושרו.
היקף הפעילות לפי חוק חיילים משוחררים ,במהלך שנת 2011
 454מוסדות עם  1958אישורי קורסים.

סה"כ אישורי קורסים

סה"כ אישורי קורסים

ענף

אופנה וטקסטיל

45

מחשבים

231

בניין וסביבה

18

מינהל

532

הארחה והסעדה

63

מתכת/מכונות

28

הצלה ומקצועות ימיים

25

פרה רפואי

7

חשמל ואלקט'

166

רכב

66

טיפוח החן

130

שונות

58

מטפלות

132

עובדי מים

2

תחבורה

323

עץ

1

עיצוב פנים

5

דפוס וצילום

121

מקצועות היהדות

4

שווק אקדמאים

1

סה"כ

911

1047

הכשרת הנוער:
תקציב  2011באש"ח
ברוטו
(כולל עודפים)
496,272

נטו

ביצוע
מזומנים

415,147 341,892

תקציב
יתרת
התחייבות 2012
79,773

376,870

מערכת החניכות התעשייתית מאפשרת לבני נוער לרכוש מקצוע
תוך התנסות בעולם טכנולוגי מתעדכן ,באמצעות בתי ספר
מקצועיים ותוכניות הכשרה המשלבות לימודים ועבודה .תוכנית
ביה"ס המקצועי היא ארבע שנתית ,כיתה ט' היא כללית ומהווה
מכינה הכוון ללימודים טכנולוגיים ,השנה השנייה היא ייעודית
מקצועית ,השנה השלישית והרביעית כיתות יא' יב' ,פועלות עפ"י
שתי חלופות של שילוב לימודים ועבודה :שלושה ימי לימוד ואו
ארבעה ימי לימוד.
בנוסף ישנם קורסי הכשרה מקצועית חד ודו שנתיים.
מטרת המערכת :להכשיר בשיטת החניכות עתודה של בעלי
מקצוע לצרכי הפרט והמשק.
מסלולי לימוד :נוער תעשייתי ,נוער תעשייתי לדוברי ערבית ,כיתות
המשך ,מתבגרים,מתבגרים דו שנתי ,הכנה לגיוס (בשיתוף השרות
לנערות במצוקה במשרד הרווחה) ,מסלול הכרה נתמך משרד
החינוך ,מסלול הכרה נתמך חסות הנוער ,כיתות פרויקטים מיוחדים.
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נתוני פעילות הכשרה לנוער בשנת תשע"ב
עפ"י מסלולי לימוד:
סה"כ
תלמידים

מהם נשים

סה"כ
פעולות

שם מסלול
נוער תעשייתי

6653

1172

403

נוער תעשייתי לדוברי
ערבית

5252

743

252

כיתות המשך

213

13

14

מתבגרים

171

65

10

מתבגרים דו שנתי

291

59

20

פרוייקט הנערה

168

168

8

מסלול הכרה נתמך-
מש' החינוך

376

138

29

מסלול הכרה נתמך-
חסות הנוער

113

19

22

פרוייקטים מיוחדים

70

22

8

סה"כ

13307

2399

766
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פעילות הכשרה לנוער בשנת תשע"ב לפי ענפי משק:
שם ענף

דו"ח

סה"כ
תלמידים

בניין וסביבה

22

מהם
נשים

סה"כ
פעולות
3

מחשבים

643

55

36

דפוס צילום
והפקה

434

168

29

טיפוח החן

1005

740

70

מינהל

1028

692

65

מטפלות

156

156

9

מתכת\מכונות

1791

86

103

רכב

3805

63

197

הארחה

464

69

31

חשמל
ואלקטרוניקה

1871

41

105

אופנה וטקסטיל

26

12

1

עץ

219

6

10

פרה רפואי

204

53

12

שונות

1614

258

94

מקצועות היהדות

25

סה"כ

13307

1

2399

766

פעילויות נוספות עיקריות
• מרכז בית ספרי (לכל בית ספר) לאבחון דידקטי בתלמידים
בעלי לקויות למידה.
• תגבור ייעוץ.
• תגבור העשרה וטיפוח.
• תגבור לעולים חדשים.

פרויקטים בתחום יזמות:

בבתי הספר המקצועיים לנוער קיימות שתי תוכניות בנושא יזמות
עסקית:
• פרויקט"יזמים צעירים ישראל" – למידה תוך עשייה של
תהליך יזמות עסקית ,מתוך נקודת המוצא ,כי מטרת בית
הספר התעשייתי היא להקנות לתלמידיו כלים לשם שילובם
במקצוע .הפרויקט מהווה אפשרות נוספת לתמיד להתפרנס
באופן עצמאי מבלי להיות תלוי באחרים .התוכנית פועלת
חמש שנים ,בשנת תשס"ז השתתפו בפרויקט  17קב' מכל
רחבי הארץ.
• פרויקט “יזמות וניהול עסקי -ארגון  NFTE -ועמותת אשלים –
פרויקט חדש שהחל כפיילוט במספר בתי ספר לנוער,מטרתו
להקנות כלים בסיסיים ומיומנויות שיסיעו לבני נוער בפתיחת
עסק עצמאי ופיתוח תחושת המסוגלות הדימוי והאמונה
העצמית.

2011

הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים – מה"ט

הכשרה על פי צורכי המשק ברמות הנדסאים וטכנאים מוסמכים
תקציב  2011באש"ח
ברוטו
ביצוע
(כולל עודפים) מזומנים
285,500

192,746

יתרת
התחייבות

תקציב 2012

76,189

167,472

אוכלוסייה בטיפול בשנת תשע"ב –  22,096סטודנטים
פעולות הכשרה  72 -מכללות

רקע לפעילות מה"ט:

מה"ט -המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע ,הוא גוף
ממלכתי המופקד על הסדרה של קביעת אופן הכשרת הנדסאים
וטכנאים מוסמכים בתחומי הטכנולוגיות ובהתמחויות ייחודיות
עדכניות ברמה מקצועית ראויה לצורכי המשק ודרישותיו.
מה"ט מציע לסטודנטים באמצעות המכללות שלימוד של מגוון
רחב של מקצועות טכנולוגיים מתקדמים.
הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים נועדה לשרת את הפרט על
ידי הקניית מקצוע יוקרתי ,מעניין ובעל פוטנציאל תעסוקתי מחד,
ומאידך את המשק על ידי העלאת הרמה הטכנולוגית ויצירת כושר
תחרותי בזירה הבינלאומית.

קידום פרויקטים חברתיים

בשנים האחרונות ,בתוכנית עבודה שנתית קיימות תוכניות
מיוחדות עבור אוכלוסיות מיוחדות ,מתוך מטרה לסייע להן
להשתלב במסלולי ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.

פרויקט רקיע:
פרויקט רקיע הוא פרויקט ייחודי לבנות המאפשר להן להשתלב
טרם שירותן הצבאי במסלול לימודים אטרקטיבי בתחום טכנולוגיה
מתקדמת .בסיום הלימודים מוענק לסטודנטיות תואר הנדסאי
במגמות :חשמל ,מכונות ואלקטרוניקה אשר מאפשר להן לעסוק
במהלך שירותן הצבאי במקצוע הנרכש ,בתפקידים מגוונים
בתחומי הפיתוח והתחזוקה של המערך הטכנולוגי בחיילות השונים.
באוקטובר  2011נפתח מחזור יא של פרויקט רקיע .עד היום למדוד
במסגרת הפרויקט למעלה מ  1,500סטודנטיות.
פרויקט לוחמים בדווים:
המסלול המיוחד נפתח לראשונה בחודש פברואר  .2003הפרויקט
מתקיים במסגרת צבאית ,במהלך השרות ובמימון צבאי מלא.
מטרתו לאפשר לנגדים וקצינים בדווים לרכוש תואר טכנאי מוסמך
במגמת תעשיה וניהול ,לקראת שילובם העתידי במשק.
שילוב  -פרויקט בדווים
הסטודנטים לומדים בכיתות ייעודיות ומקבלים תגבור שעות וסיוע
בלימודים ,הם זכאים למענק שכר לימוד ותשלומים נלווים ,פטורים
מתשלומי בחינות ממלכתיות ותשלומי פרויקט הגמר ,זכאים לדמי
קיום חודשים ולהסעות מאזורי מגוריהם למכללה וחזרה.
מחזור חמישי החל לימודיו בחודש אוקטובר  2011במכללה
הטכנולוגית באר שבע במגמות לימוד הנדסאי תעשייה וניהול
והנדסאי חשמל.
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פרויקט ח"ן (חוכמת נשים)
פרויקט להכשרה חלופית לנשים מהמגזר החרדי ,הינו פרויקט בו
מתקיימים לימודים לדיפלומת הנדסאי בסמינרים במגזר החרדי,
המוכרים על-ידי משרד החינוך.
המטרה :יצירת שינוי משמעותי במקורות ההכנסה של הקהילה
החרדית ,פיתוח אופק תעסוקתי של האוכלוסייה הצעירה
החרדית ,הגדלת מספר הנשים החרדיות המתפרנסות בתחום
הכשרתן ושיפור איכות התעסוקה של המשפחות הצעירות .ככלל,
הכוונה להטמיען בקהילה והפיכת התוכנית לחלק אינטגראלי
ממסלולי הלימוד (כחלופה להוראה).
פרויקט לגברים חרדים במסלול הנדסאים
בשנה"ל תשס"ט נפתחה לראשונה כיתה מכינה ייעודית ל30 -
גברים חרדים במכללה רגילה (לא חרדית) .המכינה נפתחה
במכללה למינהל אשדוד ובוגרי המכינה המשיכו בלימודיהם במסלול
ההנדסאים במגמת אלקטרוניקה.
הפעולה נעשתה בשיתוף פעולה עם הג'וינט – תב"ת וקרן ק.מ.ח.
בשנת תשע"ב נפתחו  13כיתות מכינה ייעודיות ובהם כ 350
גברים מהמגזר החרדי.

מרכז מידע

שירות ושיפור מתמיד הם ערך המנחה את מרכז המידע המעניק

שירות ללקוחותיו החיצוניים – האזרח ,סטודנטים ,צוותי הוראה
והנהלה של מכללות מה"ט ,ולקוחות הפנים – עובדי מה"ט ומשרד
התמ"ת.
מרכז המידע נותן מידע ומענה לפניות ציבור במסגרת שירות
מענה ממוחשב של אתר המשרד ובפניה ישירה למה"ט ,באשר
להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים .מרכז המידע מסייע
לשיווק המכללות ולמיצוב תואר הנדסאי או טכנאי מוסמך בשרשרת
התארים בתחומים טכנולוגיים.
אתר האינטרנט http://mahat.moital.gov.il

קשר ישיר עם הלקוח – הסטודנט ,ההנדסאי ,הטכנאי המוסמך,
קהל ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,צוותי המכללות ,שקיפות,
שירות ושיווק הם המנחים את מהות המידע הקיים באתר .המידע
מאפשר לאזרח חשיפה לתחום ,למגמות לימוד ,למכללות ולאיכותן,
לתוכניות לימוד .לעזרת הסטודנט מפורסמים זכויותיו וחובותיו,
מאגר בחינות ,ציוניו ,אפשרויות העסקה ,שאלות מהותיות של
סטודנטים ,רישום ותשלום לפנקס טכנאים והנדסאים .לרשות
האזרח קיימות רשימות הנדסאים וטכנאים מוסמכים מדופלמים
על פי תחומי הכשרה .עליהן ניתנו תשובות המהוות מידע וידע
המשרת את לקוחות מה"ט.
בשנת  2012יעוצב אתר מה"ט מבחינת תוכן וחזות.

מה"ט  -מגמות ראשיות בשנה"ל  1תשע"ב
מגמה ראשית
הנדסת מכונות
הנדסת תעשייה וניהול
הנדסת הבניה
אדריכלות ועיצוב פנים
הנדסת חשמל
הנדסת אלקטרוניקה
הנדסת כימיה
הנדסת חקלאות
הנדסת תוכנה
מכשור ובקרה
הנדסת סביבה
צילום ומדיה דיגיטאלית
הנדסת קירור ומיזוג אויר
ביוטכנולוגיה
הנדסת קולנוע וטלוויזיה
עיצוב תעשייתי
אדריכלות נוף
הנדסת קול הקלטה והגברה
תקשורת חזותי
הנדסת תקשורת אינטראקטיבית
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שם המגמה
סה"כ מכונות
סה"כ תעשייה וניהול
סה"כ הנדסת הבניה
אדריכלות ועיצוב פנים
הנדסת חשמל
סה"כ הנדסת אלקטרוניקה
סה"כ הנדסת כימיה
סה"כ הנדסת חקלאות
סה"כ הנדסת תוכנה
מכשור ובקרה
הנדסת סביבה
צילום ומדיה דיגיטאלית
הנדסת קירור ומיזוג אויר
ביוטכנולוגיה
סה"כ קולנוע וטלוויזיה
עיצוב תעשייתי
אדריכלות נוף
הנדסת קול הקלטה והגברה
תקשורת חזותית
הנדסת תקשורת אינטראקטיבית

שנה א

שנה ב'-ג'-ד-

סה"כ

1374
1382
1652
1166
848
651
169
72
1170
72
53
71
82
130
81
104
138
96
302
197

1724
1674
1277
1632
699
656
249
53
1327
17
39
79
91
123
141
127
164
80
384
204

3098
3056
2929
2798
1844
1307
418
125
2497
89
92
150
173
253
222
231
302
176
686
401
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שם המגמה

מגמה ראשית

2011

שנה א

שנה ב'-ג'-ד-

סה"כ

הנדסה רפואית

הנדסה רפואית

165

274

439

טכנולוגיות המים

טכנולוגיות המים

148

208

356

10123

11519

21642

סה"כ
 .1לא כולל מכינות טכנולוגיות וכיתות שיפתחו במרץ.2012

 .6תחום פדגוגיה:

מפתח ומספק את התשתית המקצועית ,שרותים פדגוגיים ,בחינות
והטמעה עבור כלל הפעילות בהכשרה והשתלמויות של האגף,
במסלולים השונים ,לנוער ומבוגרים וכן לנבחנים אקסטרנים.
ברוטו כולל
עודפים
2011

ביצוע
מזומנים
2011

יתרת
התחייבויות
2011

תקציב
2012
(באש"ח)

15,505

7,526

7,364

7,887

תחום פדגוגיה מטה:

אחראי על גיבוש והפעלת סטנדרטים מקצועיים-פדגוגיים למסלולי
הכשרה והשתלמות מקצועית ,לענפים ,מגמות ,מקצועות לימוד
ומקצועות בחינה וכן לפרויקטים פדגוגיים מערכתיים ,תאום בין
היחידות הפדגוגיות ,משרדי ממשלה ,גורמי חוץ והלשכה המשפטית
בהסדרת מקצועות וחקיקה הנוגעות להכשרה מקצועית ,התעדה
והסמכה .הפילות בתחום כוללת הסדרת מקצועות חדשים וקביעת
חוקת זכאות לתעודות .בשנת  2011הוכנה סקירה בינלאומית,
מתווה ומסמך מדיניות וכן טיוטה ראשונה לחוק הכשרה מקצועית
מקיף ,בשיתוף הלשכה המשפטית .היחידה אחראית על ייזום
וריכוז פרויקטים פדגוגיים במסלולי הכשרה והשתלמות של נוער
ומבוגרים ובמסלולים לאקסטרנים ,הנחיות לפיתוח פרויקטים,
תכניות ,אמצעי הוראה ,בחינות והשתלמויות .במטרה לאפשר
התאמות של תכניות לימודים נדרש לקבוע אמות מידה לדרגות
הגמשה .היחידה ממשיכה בהסדרה של מסלולים ובפיתוח פרויקטים
לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ,לתלמידים עם מוגבלויות,
לתלמידים לקויי למידה .בשנה שחלפה נמשך הפיתוח של ערכות
הדרכה להוראה ולמידה מותאמת .הוכנו רשימות של מגמות
לימוד בהתאמה למכרזים חדשים ונהלי האגף .כמו כן נבנה מודל
חדש ופלטפורמה פדגוגית למסלולי נוער תוך שילוב מקצועות
חניכות ,לימודים ועבודה מעשית וכן מקצועות הליבה .מודל חדש
של מדרג הסמכות מקצועיות אושר עקרונית והוא מיועד לקדם
רמות של אומן ורב אומן לתעשייה ולהדרכה .היחידה אחראית
על הריכוז והטיפול בתלמידים ונבחנים לבגרות במסלולי נוער,
בתלמידים לקויי למידה והכנתם לבחינות גמר ולבחינות בגרות.
היחידה מרכזת את הטיפול השוטף בנושאים הקשורים להשוואת
השכלה במשרד החינוך ולאישור קורסים להכשרה מקצועית לגמולי
השתלמות בהועדה הבין -משרדית .כמו כן היחידה מרכזת את

הטיפול בהכנה ופרסום מכרזים לקניית שרותים מקצועיים-פדגוגיים,
בבנייה ותחזוקה של תשתית המחשוב למסלולים ומגמות הכשרה,
לומדים ,נבחנים ותעודות .התשתית כוללת את המנגנונים לחישוב
זכאות והנפקת תעודות בכל מסלולי הכשרה והשתלמויות לנוער,
למבוגרים ולנבחנים אקסטרניים וכן הטיפול בחריגים.

היחידה לתוכניות לימודים:

היחידה אחראית על פיתוח ועדכון של תוכניות לימודים והתאמתן
לדרישות המשק ולצרכים של האוכלוסיות השונות .היחידה מזמינה
סקרים וניתוחי עיסוקים כבסיס לפיתוח ועדכון תכניות לימודים.
היא אחראית על הכנת תשתית מקצועית-פדגוגית וגיבוש רשימת
מגמות מותאמות למכרזים של מסלולי יום מתוקצבים ,למסגרות
מוסדיות ,מסגרות משולבות עם התעשייה ולמסלולי הכשרה תוך
כדי עבודה (  .)OJTהיחידה אחראית על פיתוח פרויקטים מערכתיים
כגון :עריכת שינויים מבניים במסלולי הכשרה למבוגרים ,עיצוב
מכינות טרום הכשרה וטרום תעסוקה למגוון אוכלוסיות מיוחדות,
התאמת תוכניות הליבה למסגרות הנוער של האגף (כולל למוסדות
דוברי ערבית) ,עיצוב והתאמה של תוכניות לימודים למגזר החרדי
לפני ובמסגרת השרות הצבאי – פרויקט שח"ר; שילוב נושאי רוחב
כמו “עבודה בגובה" לכל תוכניות הלימודים הרלבנטיות לתחום זה.
בשנת  2011היחידה עסקה בהתאמת תכניות לצרכי התעשייה – בין
היתר לצורך קבלת רישיון חשמל מסויג למפעלים ולמוסדות .נבנו
דגמים של תכניות מסגרת ושל תכניות חניכות .הוכנה סדרה של
תשקיפים למגמות שונות ,כמסמכים קוריקולריים שמיועדים לסייע
ללשכות התעסוקה להציג את קשת העיסוקים של האגף והדרישות
להפניית מועמדים לקורסים .כמו כן נערכה בדיקה שוטפת של
תוכניות לימודים לנוער ומבוגרים ועודכנה חוקת זכאות לתעודות
במסלולים השונים .הופקו המסמכים הקוריקולריים הנחוצים לניהול
פדגוגי של מסגרות הכשרה והשתלמות מקצועית.
ב 2011-פותחו והופקו  224פרויקטים ,משימות ומסמכים
קוריקולריים שונים ,ביניהם :פיתוח והתאמת  22תוכניות לימודים
מיוחדות להכשרת אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים (חרדים ,בני
מעוטים ,חיילים משוחררים ,עולים חדשים ,אנשים עם מוגבלויות),
נערכו  2ניתוחי עיסוקים ,פותחו  10תכניות לימודים חדשות,
הותאמו ואושרו  70תוכניות לימודים :לפי דרישות המעסיקים,
לפי מקצועות הליבה ולפי דרישות חוק החניכות ,פיתוח ואספקת
 98מסמכים קוריקולריים שונים להפעלת הכשרות עבור מסגרות
נוער ומבוגרים (פרויקטים מערכתיים וסקרים,אוגדנים למערכת
שעות ,אישורי הפעלה לתוכניות לימודים תשקיפים למגמות ועוד).
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המחלקה לפיתוח פדגוגי-טכנולוגי (מא"ה):

היחידה עוסקת בייזום ,פיתוח ועדכון חומרי לימוד ואמצעי הוראה,
פיתוח והפקת מאגרי שאלות ותשובות כחומר לימודי לתרגול וכהכנה
לבחינות גמר .היחידה מפעילה מערך משודרג של מבחני כניסה
למיפוי רמת השכלה של תלמידים חדשים הנקלטים בבתי הספר
לנוער שבפיקוח האגף ,מדריכה צוותי ניהול והוראה לשימוש נכון
בתוצאות מבחני המיפוי לשיפור ההוראה .היחידה תומכת בפרויקט
לתלמידים בעלי לקויות למידה ,ריכוז תיקי אבחון לאישור התאמות
בבחינות בגרות ,ארגון וביצוע השתלמויות ומערכי הטמעה עבור
סגלי הוראה  /הדרכה במוסדות הכשרה מקצועית לנוער ומבוגרים.
ב 2011-פותחו ,עודכנו והופקו פרויקטים פדגוגיים ,ספרי לימוד,
מאגרי שאלות וחומרים חדשים שונים ,ביניהם :חוברות להשלמת
סדרת חוברות הדרכה “מפתחות" לסגלי הוראה ולאנשי חינוך
במסגרות ההכשרה והחינוך ביניהם מרכזי ההכשרה של האגף.
החוברות מוקדשות לפיתוח דרכי הוראה מותאמות ללומדים עם
ליקויי למידה ואנשים עם מוגבלות ,במסגרות השונות להכשרה
מקצועית .כמו כן פותחו עזרי הוראה במקצועות טכנולוגיים ,בענף
המטפלות ,יומן פדגוגי לבקרה על מכינות וסדנאות ועוד.
ב 2011 -השתתפו  701משתלמים ב 22 -פעולות להדרכת סגלי
ניהול והוראה ,להטמעה ולהנחיה.
כמו כן ,האתר הפדגוגי של מא"ה שודרג ומכיל מידע פדגוגי ושיווקי
על הפרויקטים השונים ,וכן חומרי הוראה ולמידה .האתר משמש
כלי עזר למנהלים ,למורים וללומדים ,ופלטפורמה אינטראקטיבית
לשדרוג מתמיד של מבחני המיפוי .באמצעות האתר נבחנו
ב 4020 ,2011-תלמידים חדשים ב 11,750 -מבחנים בהבנת
הנקרא ,מתמטיקה ואנגלית .באמצעות מרכז ההפצה הווירטואלי
ניתן לרכוש את חומרי הלימוד המפותחים במאה ,כולל הגרסאות
השונות של יומני כיתה עבור בתי הספר והמכללות .בשנת 2011
גדל נפח השיווק וההפצה של ספרי לימוד ואמצעי הוראה לעומת
 2010והסתכם בהכנסות של כ.₪ 845,000 -

תחום הבחינות:

תחום הבחינות פועל ארגונית בשתי רמות :יחידת מטה וארבע
יחידות אזוריות.
עיקר הפעילות של המחלקה בפיתוח ,ארגון ,ביצוע והערכת בחינות
עיוניות ,מעשיות ופרויקטים לגמר קורס ,במסגרות והמסלולים
השונים .כמו כן ,המחלקה אחראית על פיתוח ,עדכון ותרגום של
שאלוני בחינה ומאגרי שאלות; פיתוח כלי בחינה ,נהלי בחינה,
הזנת ציוני בחינות פנימיות וחיצוניות והנפקת התעודות השונות
למסגרות נוער ,מבוגרים ולנבחנים אקסטרניים.
הבחינות נערכות בארבעה סוגי מקצועות עיקריים :בחינות
במקצועות “מסווגים" ,במקצועות רישוי והסמכה ,במקצועות
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מאושרים ובחינות גמר למסיימי בתי ספר תעשייתיים ובתי ספר
לחניכים.
בשנת  ,2011התווספו  16,388שאלות בחינה חדשות או מעודכנות
למאגר המרכזי הממוחשב של יחידת הבחינות.
נערכו סה"כ  114,303מבחנים חיצוניים במסגרות של נוער ומבוגרים,
מהם  95,596מבחנים למבוגרים ו18,707 -מבחנים לנוער .בסה"כ
ב , 2011 -ניגשו למבחנים השונים ,כ 41,500-נבחנים .הפיתוח,
הארגון והביצוע של הבחינות העיוניות והמעשיות מבוצע בעזרת
נותני שירותים חיצוניים וקבלני חוץ .כמו כן נערכו  12,027בחינות
מותאמות לנבחנים עם צרכים מיוחדים .ככלל ,הבחינות נערכו
בבתי הספר ובאתרי בחינה חיצוניים ברחבי הארץ.
בשנת  2011הסתיים פיתוחו של מחולל השאלות החדש שהותאם
לצרכי המערכת ובו הוזנו עד היום כ 9,000-שאלות ממופחתות
ומקודדות .באמצעות המחולל ניתן לשלוף מהמאגר הממוחשב,
לכל מועד בחינה ,שאלוני בחינה המשקפים נאמנה את משקלם
היחסי בתכניות הלימודים ותכניות הבחינה.
כמו כן נמשך פרויקט מקיף של מיפוי ,קידוד ומפתוח מחודש
ומעודכן של כל מאגרי הבחינות התקינים העומדים לרשות היחידה
לצורך הרחבה ,עדכון ותרגום ,בהתאם לצרכים על פי קריטריונים
טסטולוגים שהוגדרו ביחידה.
באמצעות אתר הבחינות של היחידה ניתן לקבל מידע אודות
מועדי בחינות לנבחנים אקסטרנים ולנבחנים הלומדים במסגרות
שבפיקוח האגף ,שאלוני בחינה לדוגמה ,נהלים ומידע לנבחן
ושירותים שונים לנבחנים ולבתי הספר .נבחנים במסגרות הנוער
של האגף מקבלים את ציוני מבחניהם באופן אישי באתר של
היחידה ,כמו כן מתעדכנים ומתווספים מעת לעת נוהלי בחינות,
הוראות והנחיות לקיום בחינות ופרויקטים.

פעולות הפיקוח מקצועי פדגוגי
בשנת העבודה 2011

הפיקוח המקצועי פדגוגי מבצע פעולות הערכה ,יעוץ ,הנחייה
ובקרה פדגוגית ומקצועית על קורסי ההכשרה ,לכל האוכלוסיות
שבטיפול האגף (נוער ,מבוגרים ,הסבת אקדמאים ,חיילים משוחררים
– במסלולי הכשרת יום/ערב) ובכלל זה הערכת מוסדות למכרז,
אישור מבנה ותשתיות הכשרה ,אישור והנחיית סגל ההוראה,פיקוח
מקצועי פדגוגי על יישום תוכנ"ל.
מערך הפיקוח המקצועי פדגוגי מהווה גורם מרכזי בעיצוב התכנית
המקצועית והפדגוגית של האגף .ה"פיקוח" הינו אחד מגורמי
הבקרה הפדגוגית והמקצועית של מערכת ההכשרה הטכנולוגית,
מפעיל אמות מידה מקצועיים ופדגוגיים ,לבחינת והבטחת התנאים
והתהליכים לביצוע הכשרה הולמת ,בהתאם למדיניות האגף
ובהתאם לצורכי המשק.
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סה"כ תפוקה

שם המשימה

פירוט המשימה

פקוח והנחייה מקצועית פדגוגית-
מסלולי נוער

פיקוח והנחייה פדגוגיים מקצועיים בביה"ס ,כולל צפייה במהלך השיעורים
והנחייה למרכזי מגמות ולמנהל ביה"ס .אישור תשתיות וצוותי הוראה.

1120

פקוח והנחייה מקצועית פדגוגית-
מסלולי מבוגרים :מתוקצב ,בוקר,
עסקי ופיקדון חיילים משוחררים

בדיקת תשתיות וצוותי הוראה .פיקוח והנחייה מקצועית פדגוגית שוטפת
לצוותי הוראה והדרכה ,רכזים מקצועיים ומנהלים
( 50%מסלול עסקי)

1400

השתלמויות מקצועיות פדגוגיות

ייזום השתלמויות מקצועיות ופדגוגיות לצוותי הדרכה ,הוראה וניהול בבי"ס לנוער

9

מכרז תשתיות כבדות

בדיקת תשתיות (סדנאות/כיתות) ,ציוד וכוחות הוראה (מורים ,מדריכים,
מנהלים)

 123ביקורי הערכה ו29-
וועדות משנה

מכרז תשתיות קלות

בדיקת תשתיות (סדנאות/כיתות) ,ציוד וכוחות הוראה (מורים ,מדריכים,
מנהלים)

הפעילות טרם החלה

סיוע מקצועי למח' הפדגוגית

סיוע ליח' הבחינות ,תוכנ"ל ומא"ה

בהתאם לבקשות היחידות

בדיקה והערכת מסעדות להעסקת
עובדים זרים

בקור במסעדות אתניות ומתן המלצה להיתרים לטבחים ומומחים זרים

351
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דו"ח

2011

מדינת ישראל

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך
תקציב באש"ח 2010
₪ 780,000,000

תקציב באש"ח 2011
₪ 1,044,340,000

תעריפי מעונות יום ומשפחתונים
•
•
•

•

תעריפי מעונות היום והמשפחתונים לשנת לימודים תשע"ב
עודכנו בחודש נובמבר .2011
תעריפי מעונות היום עלו החל מיום  1.11.2011בשיעור של
.6.6%
תעריפי המשפחתונים עלו החל מיום  1.11.2011בשיעור של
8.47%
בשל העדכון האוטומטי הנובע מהתייקרות עלויות ההפעלה
של המעונות שהיה אמור להיכנס לתוקפו מידית.
שר האוצר ושר התמ"ת ,החליטו לממן את העלאת המחירים
של מעונות היום והמשפחתונים המפוקחים למשפחות בעלות
הכנסה נמוכה ובינונית ,בסך של  80מלש"ח.
מהמהלך ייהנו הרוב המכריע של המשפחות שילדיהן מטופלים
במעונות היום המפוקחים והמופעלים על ידי ארגוני הנשים,
עמותות ורשויות מקומיות.
שר האוצר ושר התמ"ת החליטו לדחות את השימוש בסולם
השקילות כבסיס לתחשיב הכנסה לנפש .בשל האמור לעיל
יחושבו מחדש כל דרגות התמיכה הניתנת להורים רטרו מתאריך
1.9.2011

תמיכות לבינוי מעונות יום
•

•

המשרד פעל בשנה זו להגדלת היצע מעונות היום באמצעות
מבחני תמיכה לשנים  2010-2011בבניה/הסבה/הרחבת מבנים
וחילק תמיכה כדלהלן:
סך תמיכה מאושר (גופים אחרים ומוסדות ציבור) ₪ 191,363,013
עבור  110בקשות שכוללת  271כיתות חדשות המיועדות
לכניסה של כ  -7000ילדים
חדשים במערכת.
סך הכל בקשות שאושרו לגופים אחרים –  98בקשות
סך הכל בקשות שאושרו למוסדות ציבור –  12בקשות
על פי החלטת ועדת שרים המשרד יתקצב סך של  40מלש"ח
להחלפת גגות אסבסט במעונות יום החתומים על הסכם
הפעלה עם המשרד ובעלי סמל מעון.

פיקוח ובקרה
•

בשנת תשע"ב החלו  2חברות שזכו במכרז לבצע עבודת מיפוי
ופיקוח בטיחות במעונות יום וצהרונים.
השלב הראשוני של עבודת המבדקות מתמקד במיפוי המבנים.

שירותים מיוחדים-הפעלת מוקד
•

החל מחודש  12.2010החל המשרד להפעיל שירות חדש
באמצעות מוקד חיצוני אשר מטפל בבקשות של ההורים
לגבי רישום ילדיהם ובחינת זכאות להשתתפות המדינה בשכר
הלימוד במעונות יום/משפחתונים וצהרונים המפוקחים ע"י
האגף למעונות יום.
המוקד הטלפוני מספק מענה ב 4-שפות -עברית ,ערבית,
רוסית ואמהרית ומסייע להם במילוי השאלונים והגשת הבקשות
לתמיכה ומתן מידע על סטאטוס הטיפול בבקשותיהם.
כמו כן ,לראשונה ,פיתח המשרד שירות המאפשר להורים
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תקציב באש"ח 2012
₪ 1,017,413

הגשת בקשות לתמיכה לרישום ילדים במערכת גם באופן מקוון
וזאת על מנת לייעל את תהליך הרישום של הילדים למעונות,
למשפחתונים ולצהרונים .המערכת החדשה תאפשר קיצור זמן
הטיפול בבקשות ההורים ,מתן מענה לפניות והנגשת המידע
הרלוונטי להורים .מהלך זה הינו צעד חשוב להנגשת השירות
לכלל האוכלוסייה ,ולמעשה מציב את משרד התמ"ת כמוביל
במתן השירות לאזרח בשירות הציבורית. .

נתונים בתשע"ב:
מעונות יום ,משפחתונים וצהרונים:
•  73,784ילדים בגילאי לידה עד  2.9שנים מהם:

 73,784ילדים לאמהות עובדות ו 16,582 -ילדים בסיכון.
כ 1660 -מעונות יום וכ 3290 -משפחתונים בפריסה ארצית
מוכרות.
צהרונים 22,581 -ילדים בכ 1,521 -צהרונים מוכרות.

•
הצעת חוק הפיקוח

ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק הפיקוח על מסגרות
לפעוטות ,התש"ע  2010 -שהגיש שר התעשייה ,המסחר והתעסוקה.
הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ,והינה הצעת חוק ממשלתית
אשר קובעת לראשונה הסדר מקיף וכולל לרישוי ופיקוח על מסגרות
לפעוטות (לידה עד גיל שלוש) שבהן שוהים שהות יומית שבעה
פעוטות לפחות והפועלת לפחות  20שעות בשבוע.

עוד בהצעת החוק:

•
•
•
•
•
תוכניות בביצוע:
• ליווי שוטף הדרכה ובקרה של המוקד לשירותי מידע להורים
חובת רישוי
תנאים מוקדמים למתן רישיון
תנאים לקיום בתקופת רישיון
סמכויות אכיפה מנהלית ופלילית
הוראות תחולה ועוד.

•
•
•
•
•
•
•
•

בקליטת ילדים לשנת תעש"א ולקראת ההרשמה לשנת הלימודים
תשע"ב.
מתן תמיכה לילדי אמהות עובדות עפ"י אמות מידה וקריטריונים
התואמים לצרכי האם העובדת.
מתן תמיכה לבניית  ,הרחבה והסבת מבנים למעונות יום.
מתן תמיכה בשיפוצים וברכישת ציוד למעונות יום.
מימון החלפת גגות אסבסט במעונות בעלי סמל
שיפור איכות הטיפול -יישום הדרגתי –רוחבי של הסטנדרטים
במעונות ובמשפחתונים בדגש על בטיחות והכשרת כוח אדם
וביצוע תוכנית הכשרה,קורסים והשתלמויות לצוות החינוכי
במעונות ובמשפחתונים.
הפעלת מודל פיקוח משולב של מפקחים ממשלתיים ומינוי
גופי בדיקה שיסייעו לאגף בבקרה על המסגרות.
בשנת  2011מבצע המשרד בקרה על דיווחי הורים לצורך
קבלת תמיכה בתשלום למעון היום/משפחתון/צהרון.
האגף יחל בהיערכות לביצוע תכניות בהתאם להחלטות ממשלה
בגין ועדת טרכטנברג.
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פיקוח על העבודה
קביעת מדיניות ואכיפת חוקי בטיחות וגהות בעבודה ,בריאות העובדים ,מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע

תקציב  2011באש"ח
נטו
תפעולי

1,916

פעולה מונעת 11,013

ביצוע
בפועל

ברוטו

יתרת
התחייבויות

תקציב  2012באש"ח

שיא

ברוטו

כ"א

נטו

1,548

679

857

1,902

96

32,772

16,326

16,164

11,013

2

מקומות עבודה נתונים לפיקוח – 57,583

מתקנים הנמצאים בפיקוח שאינם במקומות העבודה – 46,198

רקע לפעילות מינהל הבטיחות והבריאות
התעסוקתית:

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (אגף הפיקוח על
העבודה) מופקד על קביעת מדיניות בנושא בטיחות בעבודה,
בריאות העובדים וגיהות תעסוקתית ועל פיקוח ואכיפת הוראות
החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה.
הפיקוח והאכיפה נעשות מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה,
התשי"ד 1954-ותקנותיו ,וכן מכוח פקודת הבטיחות בעבודה,
התש"ל 1970-ותקנותיה .כמו כן אחראי המינהל על מתן היתרים
לפעילויות שונות ועל הסמכות של גופים העוסקים בתחומי בטיחות
ובריאות בתעסוקה .הפיקוח והאכיפה מתבצעים בכל ענפי המשק
– בתעשייה ,בבנייה ,בחקלאות ובשירותים .הפיקוח כולל הנחיות
לבטיחות ,אכיפת חוקים ותקנות ,דוחות פיקוח ,צווים וחקירות
תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

 .1הפעלת פיקוח במקומות עבודה
•
•
•

ביקורי פיקוח בתעשייה ,מלאכה ושירותים – 8,517
ביקורי פיקוח בבניה ובבניה הנדסית – 8,342
ביקורי פיקוח בחקלאות –459

 .2חקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע
•
•

חקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע פעילות – 242
מספר חקירות שהסתיימו בשנת 100 – 2011

 .3הוצאת צווים
•
•

צווי בטיחות (איסור המשך עבודה לצמיתות או עד לתיקון
הליקוי) 2,311 -
צווי שיפור1,113 -

 .4קידום תקנות וחקיקה

בשנת  2011טופלו החוקים והתקנות הבאים:
• תיקון סעיף  173בפקודת הבטיחות בעבודה
• תיקון פקודת הבטיחות בעבודה בנושא מעליות

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תיקון חוק מניעת אלימות בספורט
תיקון חוק מכשירי החייאה
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות בתהליכים כימיים מסוכנים)
תקנות ארגון הפיקוח (תכנית ניהול בטיחות)
תקנות ארגון הפיקוח (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים
בגורמים מזיקים)
תקנות הבטיחות באסבסט
התקנות הבטיחות באבק מזיק
התקנות מניעת אלימות בספורט
התקנות מכשירי החייאה
נוהל יבוא עגורנים
נוהל לייזרים

 .5הוצאת אישורי מינויים לתפקידים שונים

על פי החוקים והתקנות ,נדרש אישור מינוי לתפקידים שונים.
המינהל מאשר את המינויים לאחר שנבדקת התאמת האדם
לתפקיד המבוקש.
מספר מינויים במקומות עבודה שאושרו/חודשו על ידי
מינהל הפיקוח בשנת  2011לפי סוג המינוי
290
ממונה על הבטיחות במקום עבודה
ממונה על בטיחות קרינה

28

ממונה על בטיחות לייזר

26

מנהל עבודה בבניה

2,673

מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה

53

סה"כ

3,070

 .6הסמכות בטיפול המינהל

המינהל מסמיך ומפקח על עשרות אלפי נותני שירותים בנושאים
שונים ,בתחומי הבטיחות והבריאות בתעסוקה .לצורך ביצוע
ההסמכות מקיים המינהל בדיקות של מועמדים ,בחינות וכן בודק
באופן שוטף את כשירותם לעסוק בתפקיד לו הוסמכו.
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מס' הסמכות בטיפול המינהל לפי סוג נותן השירות
(מאושר)
2,838
כשיר בבטיחות (ממונה על הבטיחות)

מספר ההיתרים שטופלו בשנת  2011לפי סוגים
שימוש בחומרי נפץ

429

הפעלת זיקוקין דינור

62

ניקוי בהתזת חול

3

התקנת דודי קיטור

16

אחסון גז ונפט

1,614

723

מתן אישורים לרשיונות עסק

2,042

אישורי דגם של פיגומים ממוכנים

19
9

ממונה על בטיחות קרינה

924

מנהל עבודה בבניה

13,788

מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה
בודק מוסמך
(כולל פנים מפעלי לאביזרי הרמה)
מפעיל זיקוקין דינור

2,834

769

מעליתן

328

אישורי דגם לעגורני צריח

בונה מקצועי לפיגומים

657

עגורני צריח שאושרו ליבוא

112

ממונה על פיצוצים

165

במות הרמה ופיגומים שאושרו ליבוא

330

עגורנאי/אתת
רופא מומחה ברפואה תעסוקתית
(הסמכה של משרד הבריאות)
מנהל מחצבה

31,911

סה"כ

4,636

7

גולש בניין

204

מטפס תרנים

707

מדריך עבודה בגובה

1,992

מנהל מקצועי

1,604

מרצה מאושר

258

סה"כ

59,822

113

מס' הסמכות בטיפול המינהל לפי גופים
שירותים רפואיים מוסמכים

25

מעבדות דגימה מוסמכות

15

מעבדות אנליזה מוסמכות

8

מעבדות מוסמכות לבדיקות קרינה מייננת

5

מעבדות רעש

16

רשויות הסמכה

1,008

חב' התקנה ושירות למעליות

74

סה"כ

1,151

 .7הוצאת היתרים ואישורים

מינהל הבטיחות מנפיק מדי שנה אלפי היתרים לנושאים שונים.
כמו כן ,המינהל הוא אחד מנותני האישור לצורך רישיון עסק בסוגים
רבים של מקומות עבודה .לצורך מתן אישורנו ,אנו בודקים את
ההיבטים הבטיחותיים במקום העבודה וקובעים תנאים לרישיון
העסק.
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 .8בריאות וגיהות תעסוקתית

מטרת הפעילות בתחום הגיהות התעסוקתית המתבצעת על ידי
המינהל היא לקדם את מצב הגיהות במקומות העבודה השונים כדי
למנוע חשיפות עובדים לחומרים מסוכנים או לסיכונים סביבתיים
אחרים ,חשיפות העלולות לגרום למחלות מקצוע ,וכן לבצע ניטור
רפואי אחר עובדים הנמצאים בסיכון כתוצאה מעבודתם בחומרים
מסוימים או בגורמים פיסיקאליים מסוכנים (רעש ,קרינה וכד').
במהלך  2011בוצעו על ידי מעבדת המינהל  334ביקורי ניטור,
ו 2,310-בדיקות סביבתיות בכ 241-מפעלים לפי הפירוט הבא:
בדיקות

2011

אבק

327

ממיסים

890

מתכות

369

רעש

515

אקלים

139

אחרות

73

סה"כ

2,310

בנוסף ,התבצעה בקרה על כ 2,700 -דוחות ניטור של גורמים
כימיים ורעש שנשלחו לפיקוח מעבדת המינהל.
• מעבדת המינהל עברה מבדק הסמכה ע"י הרשות להסמכת
מעבדות לביצוע בדיקות דיגום ,אנליזה ורעש.
• חודשו הסמכות של  17מעבדות דיגום 12 ,מעבדות אנליזה,
 17מעבדות רעש (סה''כ כ  60בודקים של גורמים כימיים
ורעש).
• בוצע טיפול ב 5 -מעבדות ,אשר הסמכתן הורחבה או צומצמה.
• בוצע טיפול בהסמכת  16כבודקים חדשים או שתחום הסמכה
שלהם הורחבה או הצטמצמה.
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מחקר ופיתוח – הפעולה המונעת

הפעולה המונעת ומחקר בבטיחות ובבריאות הוקמה לצורך סיוע
בהגנה ובשמירה על העובד ובריאותו במקום העבודה .מטרת
הפעולה המונעת לתרום לבטיחות העובד ובריאותו באמצעות
מניעה ,במישרין או בעקיפין ,של היפגעות עובדים בתאונות עבודה
ובמחלות מקצוע.
כדי לקדם את מטרותיה היא פועלת להגדלת הידע הקיים בתחומי
הבטיחות והבריאות בעבודה וליישומו במקומות עבודה ,ליצירת
כלים ואמצעים להפצת הידע ויצירת פעילויות מגוונות המקדמות
את הבטיחות ובריאות העובד במקום עבודתו.
הידע הנאסף באמצעות הפעולה המונעת מקיף נושאים רבים
הנכללים בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה :גיהות תעסוקתית
 איתור סיכונים ומציאת פתרונות ,פסיכולוגיה תעסוקתית,ארגונומיה והנדסת גורמי אנוש ,ניהול בטיחות ,שיטות הדרכה,
העברת מידע ועוד.

פעולות עיקריות:

•
•

•
•
•

הקמת הרשם הלאומי למחלות תעסוקתיות
פרויקט קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות
עבודה קטנים
ההפעלת “מוקד מידע" בבטיחות ובגהות
מימון והפעלת מחקרים ,סקרים ופעולות יישומיות באמצעות
“קול קורא"
ביצוע קמפיין תקשורת בטלויזיה ,רדיו ואינטרנט בנושא בטיחות
בענף הבניה

דו"ח

2011

נושאים נוספים שקודמו בשנת :2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מעבר אגף הפיקוח על העבודה למינהל הבטיחות והבריאות
התעסוקתית
הפעלת הועדה הציבורית לקידום הבטיחות בעבודה והבריאות
התעסוקתית – ‘ועדת אדם'
עריכת מבצעי אכיפה ממוקדים בענף הבנייה
פיקוח במקור על גורמי סיכון ,אצל יצרני ויבואני ציוד וחומרים
במטרה למנוע מכירה והשכרה של ציוד שאינו עומד בדרישות
הבטיחות והחקיקה
המשך יישום ומינוי ממונים על הבטיחות במקומות עבודה
בהתאם לדרישות התקנות.
המשך יישום ומינוי ועדות בטיחות במקומות עבודה בהתאם
לדרישות התקנות.
השתתפות בהתקנה ועידכון של תקנים בתחומי הבטיחות
והגהות במסגרת מכון התקנים הישראלי
ביצוע פיקוח ורישוי במתקני ספורט בעלי קיבולת של מעל
 500איש
עריכת קורסים לבודקים מוסמכים
קידום נוהל הסמכה ועבודה של בודקים מוסמכים
הסמכה וחידוש הסמכה של שירותי רפואה תעסוקתיים שאינם
קופות חולים
פעילות במסגרת ועדות בינמשרדיות המאשרות תכשירים
לחיטוי והדברה לשימוש בחקלאות
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מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה
מטרות המינהל:
•
•
•

מיצוי זכויות עובדים
צמצום פגיעה בשכירים ברמות השכר הנמוכות
הסדרת שוק העבודה בישראל ע"י מתן רישיונות והיתרים בחוקים שבסמכות המינהל

תקציב המינהל לשנת 2011
נטו
4,463

•
•
•
•

•

תקציב  2011באש"ח
ברוטו (כולל עודפים)
11,846

מינהל הסדרה ואכיפה מרכז תחתיו את כל הסמכויות להסדרה
ולאכיפת חוקי העבודה במדינת ישראל.
המינהל אמון על אכיפת  19חוקי עבודה אשר העבירה עליהם
נקבעה בחוק כעבירה פלילית וכן על מתן רישיונות והיתרים
בהתאם להוראות חוקי העבודה השונים.
שנת  2011הייתה שנת פעילות הרביעית למנהל במתכונתו
החדשה לאחר השלמת גיוס המשאבים שהוקצו לו בהחלטת
ממשלה ( 1134פברואר .)07
בתחום שיפור השירות לציבור והרחבת כלי הסיוע למפקח,
מאופיינת מערכת המחשוב של המינהל ע"י אגף מערכות מידע
במשרד וכיום פועלים לבניית מערכת מעודכנת שתותאם לצרכי
המינהל ולגידול בפעילות ,תוך מתן דגש על שיפור השירות
לציבור וייעול הכלים.
במינהל  2זרועות ,אגף האכיפה האחראי על האכיפה הפלילית
ב 19-חוקי עבודה ואגף ההסדרה האחראי על הנפקת רישיונות
והיתרים ב 5-חוקי עבודה ופיקוח על ביצוע תנאי ההיתר/
הרישיון.

להלן סיכומי פעילות האגפים לשנת :2011

דגשים באכיפה יזומה

במהלך שנת  2011לצד אכיפה שוטפת ,ביצע אגף האכיפה פעילות
ממוקדת באוכלוסיות ובענפים הבאים:

•

•
•
•
•
•

האגף לאכיפת חוקי עבודה סיכום שנת 2011
דגשים בפעילות האגף לשנת :2011

מיקוד באכיפת חוקי עבודה משפיעי שכר:
• במהלך שנת  ,2011הושם דגש על אכיפת חוקי עבודה “משפיעי
שכר" ובכלל זה:
• חוק שכר מינימום ,התשמ"( 1987 -למעט אכיפת מודעה
בדבר זכויות העובד לגבי שכ"מ)
• חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"( 1951 -למעט אכיפה
הנוגעת לאיסור העסקה ביום המנוחה השבועי)
• סעיף  26לחוק הגנת השכר ,התשי"ח1958-
• חוק חופשה שנתית ,תשי"א – 1951
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ביצוע מזומנים
5,826

•

עובדים במסעדות ובתי קפה (פברואר )2011

מבצע ארצי לבדיקת תנאי העסקתם של עובדים במסעדות
ובתי קפה.
חברות הפקה ,פרסום ותקשורת (מאי  )2011מבצע ארצי
לבדיקת תנאי העסקתם של עובדים בחברות הפקה פרסום
ותקשורת הכוללת בדיקה בין היתר של פרסומאים  ,תקציבאים.
חברות אבטחה ,שמירה וניקיון (מרץ  )2010מבצע ארצי
לבדיקת תנאי העסקתם של עובדי חברות השמירה האבטחה
והניקיון.
מבצע נוער (יולי – אוגוסט  )2011מבצע בפריסה ארצית
לאכיפה מוגברת של חוקי עבודה בקרב מעסיקי בני נוער עם
יציאתם לחופשה והשתלבותם בשוק העבודה.
מוקדי טלמרקטינג (ספטמבר  )2011מבצע בפריסה ארצית
במסגרתו מוקדה האכיפה בתנאי העסקתם של עובדים בחברות
טלמרקטינג .
מבצע החוק למניעת הטרדה מינית (אוקטובר )2011
מבצע הסברה בפריסה ארצית בשיתוף הרשות לקידום מעמד
האישה במשרד ראש הממשלה וכן נציגות מטעם נציבות שיוויון
הזדמנויות במסגרת המבצע מוקדה ההסברה בסעף 7ב לחוק
למניעת הטרדה מינית בעבודה – חובת פרסום תקנון
תחנות דלק (דצמבר  )2011מבצע בפריסה ארצית במסגרתו
מוקדה האכיפה בתנאי העסקתם של עובדים בתחנות דלק.

מערך האכיפה בתחום העובדים זרים

בחודש יוני  2010הועברה לאגף האכיפה האחריות לאכיפת חוקי
עבודה כלפי אוכלוסיית העובדים זרים .לטובת המשימה הוקצו
לאגף  16משרות ,כיום מאוישות  9משרות( מתוכן  7מפקחי
עבודה ) בנוסף נבחרו במכרז בתאריך  2 4.1.12מרכזים ( בתחום
הקנסות ואכיפה בצפון ) יתר המשרות(  5במספר ) בשלבי גיוס.
ממועד קבלת האחריות פעל האגף לבניית מערך אכיפה לתחום
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זה תוך שילוב ושיתוף פעולה עם רשות ההגירה במשרד הפנים
והממונה על זכויות עובדים זרים במשרד התמ"ת  .כמו גם ,פעילות
מול גופים פנים וחוץ ממשלתיים רלוונטיים.
במהלך תקופה זו ביצע אגף האכיפה ביקורות לעניין בדיקת שכר
ותנאי העסקה של עובדים זרים על בסיס תלונות שהתקבלו.
מהמחצית השניה של  2010ועד לסוף שנת  2010נפתחו  64תיקי
חקירה כנגד מעסיקי עובדים זרים ,ע"י  3צוותי חקירה.
בשנת  2011נפתחו  52תיקי חקירה כנגד מעסיקי עובדים זרים
ע"י  2צוותי חקירה.
במהלך תקופה זו הסתיים הטיפול ב  63תיקי חקירה שהועברו
למחלקה המשפטית להחלטה.
מהמחצית השניה של  2010ועד לסוף שנת  2011הסתיים הטיפול
ב  87תלונות בענף הסיעוד מול מעסיקים .לא נפתח תיק פלילי
אך בוצעה חקירה ובעקבותיה העובדים קיבלו את שכרם.

שיתוף פעולה עם גורמים פנים וחוץ ממשלתיים למינוף
פעולות האכיפה

•

במסגרת מינוף פעילות האכיפה בה נוקט האגף הונפקו
למעלה מ 7000 -אישורים למעסיקים בדבר הרשעות וקנסות
או העדרם אשר שימשו כתנאי סף לבקשתם  /מועמדותם
בגופים איתם ביקשו לעבוד ובניהם:
• במסגרת חידוש רישיון לעסוק כחברת שמירה ביחידה
לרישוי שומרים וחוקרים פרטיים במשרד המשפטים.
• במסגרת מועמדות למכרז ממשלתי ובגופים ציבוריים
נוספים.
• בבקשה למתן סיוע ממשרד התמ"ת.
• בהתאם לחוק קבלני כ"א קיימת חובה ברישיון על מנת
לעסוק כקבלן כ"א ,קבלן שירותי שמירה וניקיון.

היערכות לחוק להגברת האכיפה של דיני
העבודה  ,התשע"ב 2011

על רקע תופעה הולכת ומתרחבת של אי ציות להוראות חוקי העבודה
לרבות צווי הרחבה  ,הוקמה ועדת היגוי לאכיפת חוקי עבודה.
ההסכמה החברתית הרחבה בדבר הקמת ועדת ההיגוי נבעה
מתפיסה הדדית לפיה  ,אכיפה יעילה של שכר וזכויות סוציאליות
היא דרך ראויה להילחם בממדי שוק העוני שרק גדלים עם השנים.
אחת מהמלצות הוועדה לעניין תיקוני חקיקה נגעה ליישום החוק
להגברת אכיפה .
בימים אלה אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית החוק להגברת
האכיפה האמור לשפר וליעל מהותית את האכיפה כנגד מעסיקים
מפירי חוק.
מטרת החוק להגביר ולייעל את האכיפה של חוקי העבודה באמצעות
שני אפיקי אכיפה עיקריים:
• הליך מינהלי – להטלת עצום כספי על מעבידים שהפרו את
הוראות חוקי העבודה
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• הטלת אחריות אזרחית ,מנהלית ופלילית גם על מזמיני שירות
(בתחום הניקיון ,השמירה ,האבטחה וההסעדה) כך שגורמים
(כולל המדינה) שבחצרם נפגעים עובדים מהתחומים שצוינו
ישאו באחריות על הפגיעה בעובדי הקבלן שהם מעסיקים.
הצעת החוק מכתיבה הליך אכיפה קל ופשוט להוכחה ,קיצור
משמעותי של משך הזמן שבין ביצוע ההפרה של הוראות חוקי
העבודה לבין הטלת העונש על המעסיק המפר ,התאמת עוצמת
הענישה לעוצמת ההפרה ,כך שהשימוש בהליך הפלילי יעשה רק
לגבי ההפרות שהן בעלות חומרה רבה יותר ובמקרה של הפרה
נקודתית שאינה מהותית ואינה חוזרת ניתן יהיה לפעול בדרך
מינהלית.

נתוני אכיפה לשנת 2011

האגף לאכיפת חוקי עבודה ,אמון על אכיפתם של  19חוקי העבודה
אשר העבירה עליהם הוגדרה בחוק כעבירה פלילית ,במטרה להבטיח
את שמירת זכויותיהם של עובדים בשוק העבודה במדינת ישראל.
פעילות האגף מתנהלת בהתאם למתחייב בפרוצדורה הפלילית
ובמסגרתה מנהלים עובדי האגף חקירות בגין חשדות לעבירות
על חוקי העבודה ,בכלל זה גביית עדויות מעובדים ,עדים  ,בעלי
תפקידים רלוונטיים ועדויות תחת אזהרה ממי שנחשד בביצוע
ההפרה .כמו כן נבדקים ומעובדים מסמכי שכר .בהתאם לממצאי
החקירה ננקטים הליכים משפטיים ובכלל זה ,הטלת קנסות מנהליים
ו הגשת כתבי אישום .בנוסף החל מהמחצית השנייה של שנת
 2009ובמהלך שנת  2010הוחל במתן התראות למעסיק אשר הפר
הוראה מהוראות חוקי עבודה הנוגעות לניהול מסמכים ,במקום
בו מדובר בעבירה ראשונה של המעסיק ובתנאי שלא נפגעה זכות
מהותית בתנאי העסקתו של העובד .נקיטה בהתראה מתאפשרת
בנוסף במסגרת הסדרי תיק מותנה בהתאם לנסיבות.

פעולות חקירה

•
•
•

נבדקו  2,521מעסיקים 1,118 ,מתוכם בוקרו לראשונה במהלך
שנה זו.
נוהלו  8,344פעילויות חקירה (נתון המתייחס למכלול החוקים
שבגינם נחקרו כלל המעסיקים)
הסתיים הטיפול ומוצו ההליכים ב 1,651-תיקי חקירה ,אשר
כללו  5,289פעילויות חקירה.

הליכים שננקטו כנגד מעסיקים בשנת 2011

•
•
•

הוטלו  614קנסות מנהליים בסכום של כ –  7.1מליון .₪
ניתנו  789התראות למעסיקים הן במסגרת מתן התראה
במקום נקיטת הליכים בעבירות מסמכים והן מסיבות נוספות
במסגרת הסדי תיק מותנה.
הוגשו  283כתבי אישום באמצעות המחלקה המשפטית.
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מקבץ נתונים ,מבט לשנים 2007-2011

בחודש בפברואר  ,2007התקבלה החלטת ממשלה להקמת מינהל לאכיפה ולהסדרת חוקי עבודה סוציאליים במסגרתה ,הוגדלו
המשאבים אשר הוקצו לפעילות המינהל ובכלל זה משאבי כח האדם  .להלן מבט על פעילות אגף האכיפה ממועד קבלת החלטה זו:

נבדקו תנאי העסקתם

נפתחו חקירות כנגד

של כ 50,000 -עובדים

למעלה מ  8,000מעסיקי עובדים ישראלים

הוטלו

בסכום של כ 59 -מיליון ₪

 5,517קנסות מינהליים

הוגשו

ניתנו  1,724התראות למעסיקים

 1,277כתבי אישום

ביצוע עפ"י חוקים לשנת 2011
החוק

מתוכן
פעילויות
חדשות
שנפתחו
ב2011-
511

892

191

₪ 1,270,700

30

84

שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א1951 -

1,247

467

767

80

₪ 1,802,000

59

42

הודעה לעובד (תנאי
עבודה) ,התשס"ב-
2002

1,292

481

809

145

₪ 863,000

24

139

הודעה מוקדמת
לפיטורים והתפטרות,
התשס"א2001-

420

160

267

29

₪ 72,000

10

41

עבודת הנוער,
התשי"ג1953-

424

149

253

162

₪ 3,134,000

24

34

שכר מינימום,
התשמ"ז1987-

72

פעילויות
שטופלו במהלך
2011
(כולל שנים
קודמות)
1,449

פעילויות
שנסגרו
במהלך
2011

קנסות
שהוטלו
במהלך
2011

סכום
כולל

כתבי אישום
שהוגשו
ע"י הל.
המשפטית

התראות

מדינת ישראל

החוק

תקנות חוק עבודת
הנוער (פרסומות
והופעות) ,התשנ"ט-
1999

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

פעילויות
שטופלו במהלך
2011
(כולל שנים
קודמות)
5

שוויון ההזדמנויות
בעבודה ,התשמ"ח-
1988

•

דו"ח

מתוכן
פעילויות
חדשות
שנפתחו
ב2011-
4

3

1

₪ 12,000

0

4

358

352

6

₪ 15,000

2

290

452

פעילויות
שנסגרו
במהלך
2011

סכום
כולל

קנסות
שהוטלו
במהלך
2011

2011

כתבי אישום
שהוגשו
ע"י הל.
המשפטית

התראות

בחוקים המפורטים להלן הסנקציה הינה הגשת כתב אישום בלבד ולכן הפעילויות שנסגרו נמצאים בתהליכים של בדיקה משפטית
והגשת כתבי אישום ע"י הלשכה המשפטית
החוק

סה"כ פעילויות
שטופלו במהלך
( 2011כולל שנים
קודמות)

מתוכן פעילויות
חדשות שנפתחו
במהלך 2011

כתבי אישום
פעילויות
שהוגשו ע"י
שנסגרו במהלך
הלשכה המשפטית
2011

התראות

חופשה שנתית ,התשי"א -
1951

827

227

575

45

38

עבודת נשים ,התשי"ד1954 -

128

33

87

16

1

העסקת עובדים ע"י קבלני כח
אדם ,התשנ"ו1996-

71

44

32

7

0

הגנת השכר (סעיף ,)26
התשי"ח1958 -

1,263

507

762

53

58

למניעת הטרדה מינית,
התשנ"ח 1998 -

642

245

407

9

62

חיילים משוחררים (החזרה
לעבודה) ,התשס"ג 2003 -

0

0

0

1

-

שירות התעסוקה (לשכות
פרטיות) ,התשי"ט 1959 -

0

1

0

-

-

הגנה על עובדים – חשיפת
עבירות

4

1

4

1

-

הגנה על עובדים בשעת חירום

1

0

1

-

-

הסכמים קיבוציים

10

8

1

-

-

ארגון הפיקוח על העבודה

24

11

22

2

הסכמים קיבוציים

10

8

1

-

עובדים זרים

85

27

55

-
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אגף הסדרה  -רישיונות והיתרים
סיכום שנת 2011

עוסק בהנפקת רישיונות והיתרים בתחומים המחויבים ב 5-חוקי
עבודה ,לציבור מבקשי הרישיונות/ההיתרים.
• חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,התשנ"ו – 1996
• חוק שירות התעסוקה (לשכות פרטיות) ,התשי"ט 1959 -
• חוק עבודת נשים ,התשי"ד – 1954
• חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א – 1951
• חוק עבודת הנוער ,התשי"ג – 1953

•

דגשים בפעילות אגף ההסדרה לשנת :2011

•

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם בשנת ,2011
המשיך האגף ברישוי קבלני שירות בתחום השמירה ,האבטחה
והניקיון ,בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון מס' 6לחוק העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם ביום .1/1/10
סה"כ אושרו  448רישיונות חדשים וכן חודשו רישיונות ל118 -
קבלני שירותים.
בנוסף המשיך האגף בביצוע הפעילות בתחום בדיקת איתנות
פיננסית של קבלני כח אדם .במקרים מסוימים נדרשו החברות
להגדיל – עד הכפלה ,את הערבות הבנקאית המופקדת במשרדנו

•

לצורך שמירה על זכויות העובדים ,זאת באם אותה חברה
תיקלע לקשיים כספיים ולא תוכל לממש את התחייבויותיה
כלפי עובדיה.
כמו כן נערכו חקירות מנהליות כנגד מס'חברות מפרות חוק ,
אשר הביאו לסירוב מתן הרישיון/שלילת הרישיון לחברות אלה.
בד בבד עם הגברת הרישוי של קבלני השירות  ,גדל משמעותית
מס' חברות כ"א שפנו לקבלת רישיון חדש וכן מס'הפונים
לקבלת רישיון לשכה פרטית.
חוק עבודת נשים בשנת  2011הוגשו  944בקשות של מעסיקים
להיתרי פיטורים /שינוי בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת
בהריון /טיפולי פוריות לעומת  875בקשות בשנת  2010-עליה
של כ.10% -
עבודת מטה מול משרד החינוך הביאה לשיבוץ של  73אחוז
מהעובדות להן ניתן היתר לפיטורים
חוק עבודת הנוער בתחום ההיתרים להעסקת ילדים בהופעות
ופרסומות נמשכה מגמת ההסברה למעסיקים.
הושם דגש על הסעיפים הנוגעים בתנאי העסקת הילדים,
בטיחותם ובריאותם ,וכן עם תכני המופע בו הם אמורים
לקחת חלק.

ביצוע עפ"י חוקים בתחום ההסדרה
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,התשנ"ו – ( 1996לא כולל קבלני שירות)
מספר חברות
שחידשו רישיון

מספר חברות
חדשות

מספר חברות
שנסגרו

חברות שנבדקו
בדיקת איתנות
פיננסית ותהליך
הבדיקה הסתיים

חברות בהגדלת
ערבות כתוצאה
מהבדיקה

ביקורי פיקוח יזום

197

45

15

82

29

38

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,התשנ"ו –  - 1996קבלני שירות
מספר חברות
שחידשו רישיון

מספר חברות חדשות מספר חברות שנסגרו

448

118

ביקורי פיקוח יזום

מספר החברות בהן
התנהלה חקירה
מנהלית

104

35

3

תיקון לסעיף  12א'לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,התשנ"ו – 1996

•

מס'בקשות שהוגשו

מס'התרים שאושרו

270

223

על פי סעיף 12א'לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,בשנת  2011הוגשו  270בקשות להיתר להארכת העסקת עובדים
אצל הזולת מעבר ל 9-חודשים ,מתוכן ,ניתנו  223היתרים להמשך העסקה .הקטנה לעומת השנה הקודמת ,הנובעת מההבנה כי
הקריטריונים שגובשו לעניין קבלת היתר ,מחמירים ,ויקשה לקבל היתר לעניין זה.
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חוק שירות התעסוקה (לשכות פרטיות) ,התשי"ט 1959 -

•

מספר חברות שחידשו
רישיון

מספר חברות חדשות

ביקורי פיקוח

מספר החברות בהן
התנהלה חקירה מנהלית

170

54

17

2

בתחום לשכות פרטיות (ישראלים) חודשו  170רישיונות ונפתחו  54לשכות חדשות -גידול של כ 45% -לעומת השנה שעברה.

חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א – 1951

•

מס'היתרים /סירובים להנפקת היתר חדש למעסיק בכוח
שעות עבודה ומנוחה

מס'היתרים /סירובים להנפקת היתר מחודש למעסיק
בכוח שעות עבודה ומנוחה

340

227

בשנת  2011חודשו  227היתרים להעסקת עובדים במנוחה השבועית .בנוסף ,ניתנו  340היתרים חדשים בהתאם הוראות סעיף
 12לחוק.

חוק עבודת הנוער ,התשי"ג – 1953

•
•
•

מס'היתרים להעבדת ילדים בהופעות
ובפרסומות

מס'ההיתרים לתיווך בהעבדת ילדים
בהופעות ובפרסומות

מס'היתרים להעסקת נערים בעבודת
לילה

( 3,055ילדים)

( 467ילדים)

( 58מעסיקים)

בשנת  2011ניתנו  58היתרים להעבדת  7945נערים בגילאי  ,16-18עד לשעה  23:00וזאת בהתאם למגבלות החוק.
 3,055ילדים הותרו להעבדה בהופעות ופרסומות.
ניתנו  467היתרים לתיווך בהעסקת ילדים בהופעות ופרסומות.

עבודת נשים ,התשי"ד – 1954

•
•
•
•

בקשות מעבידים לקבלת היתרים
מכוח חוק עבודת נשים

החלטות מנומקות שניתנו
ביחס למתן או סירוב ליתן היתר

944

767

בשנת  2011התקבלו  944בקשות לפיטורי/פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובד/ת בהריון/טיפולי פוריות ,מתוכן  295בקשות
של משרד החינוך.
בשנת  2010התקבלו  1188בקשות ,מתוכן  271בקשות של משרד החינוך.
ניכר  ,כי קיימת ירידה של בקשות של המעסיקים (ללא משרד החינוך) משנת  2011לעומת שנת .2010
בשנת  2011ניתנו  337היתרים למעסיקים (ללא משרד החינוך) ,הפילוח של הסיבות להיתרים:
 203היתרים שהם  60%כתוצאה ממצב כלכלי 102 ,היתרים שהם  30%כתוצאה מתפקוד 19 ,היתרים
שהם  6%כתוצאה מתום מינוי חוזה ו  13היתרים שהם  4%כתוצאה של הסכמת העובדת.
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יחסי עבודה לשנת 2011
מניעת שביתות ויישובם בדרכי תיווך גישור ובוררות ,רישום הסכמים קיבוציים וייזום צווי הרחבה .קידום מערכת יחסי עבודה
על ידי יעוץ ,הדרכה והסברה ,מחקרים וסקרים.
תקציב  2011באש"ח
נטו
6,395
התקציב כולל תקציב פעולות ונושאים מינהליים.

יישוב סכסוכי עבודה
•
•

מניעת שביתות ויישוב סכסוכי עבודה בדרכי תיווך ,גישור
ובוררות על פי חוק יישוב סכסוכי עבודה התשי"ז .1957
קבלת הכרזות על סכסוכי עבודה ושביתות סקרים/מחקרים
מכל מגזר המשק

 2011הוכרזו  307סכסוכים כלל ארציים
 116מטה ראשי – 02-6662792
 60ירושלים והדרום – 02-6667975
 80ת"א והמרכז – 03-5125356
 53חיפה והצפון – 04-8619322

רישום הסכמים קיבוציים

ב–  2011נרשמו כ –הסכמים קיבוציים

•

קבלה ,בדיקה ורישום הסכמים קיבוציים כללים ומיוחדים וכן
הסדרים קיבוציים עפ"י חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז .1957

 – 2011נרשמו  52הסכמים קיבוציים כלליים (בין ארגון עובדים
לבין ארגון מעבידים)
 369הסכמים קיבוצים מיוחדים (בין ארגון עובדים למעביד.

•

יזום והכנת צווי הרחבה של הוראות הסכמים קיבוציים כלליים
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על מנת להחיל את הוראות ההסכמים גם על עובדים ומעסיקים
בלתי מאורגנים.
ב 2010 -פורסמו  5צווי הרחבה.

קידום מערכת יחסי העבודה
•
•
•
•
•

יעוץ לעובדים ומעסיקים – מתן יעוץ פרטני לעובדים ומעסיקים
בנושאים הקשורים בחוקי עבודה.
מחקרים – יזום ועידוד אפליקטיביים בתחום יחסי העבודה
לשם איתור מוקדי מתח במערכת יחסי העבודה ולשם הבנת
תהליכים במערכת זו.
ריכוז מידע – איסוף ועיבוד נתונים על סכסוכי עבודה ,שביתות
והשבתות במשק.
חקיקה – ייזום והשתתפות בחקיקה בתחום יחסי העבודה
ומשפט העבודה.
פרסומים והסברה – מתן מידע לארגונים מקבילים בחו"ל
 הפקה והפצה של פרסומים ועלוני מידע לציבור הרחב עלזכויות עובדים.

אישור פיצויי פיטורין:

מתן אישורים לפי חוק פיצוי פיטורין התשכ"ג  -1963בדבר
תשלומים לקופות פנסיה ,ביטוח וכיו"ב במקום תשלום פיצויים
(סע'  14לחוק) וכן אישורים על הכללת פיצויי פיטורים בשכר
עבודה (סע'  28לחוק).
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האגף לאיגוד שיתופי
לאפשר תיפקוד נאות של האגודות השיתופיות עפ"י החוקים והתקנות שנקבעו על מנת לשמור על זכויות החברים

נטו
6,780

תקציב  2011באש"ח
ביצוע בפועל
3,041

יתרת התחיבויות
3,600

תקציב  2012באש"ח
ברוטו
נטו
7,180
3,000

רקע לפעילות רישום האגודות השיתופיות:

רשם האגודות השיתופיות פועל מכוח פקודת האגודות השיתופיות ותקנותיו.

הפעילות בשנת 2011

רישום אגודות שיתופיות חדשות 118 -
תיקון תקנוני אגודות 293 -
הפיכה לחברה 2 -

פיקוח

טיפול ופיקוח 3,745 -
צויי חקירה 129 -
ועדים ממונים 77 -
החלטות 374 -

קנסות מינהליים בשנת 2011

התראות על אי הגשת דוחות כספיים 4,647 -
התראות בגין אי קיום בחירות 13,738 -
קנסות מינהליים 789 -

שיעבודים

רישום שיעבודים באגודות 889 -
ביטול שיעבודים 1,480 -
תיקוני שיעבודים 71 -
תדפיס דוחות שיעבודים 1,291 -
תעודות העדר שיעבוד 176 -

פירוק
טיפול באגודות בפירוק 214 -
פירוקים חדשים 46 -
פירוקים שנסתיימו 27 -
עיכוב צו פירוק 4 -
החייאות אגודה 2 -
הפיכה לחברה 2 -

בוררויות
תיקי בוררות שנפתחו 252 -
תיקי בוררויות שנסגרו 215 -
ערעורים 3 -
בגצים שנת 29 - 2011

הדרכה
קיום ימי עיון ומתן הרצאות בנושאי אגודות שיתופיות.

מיחשוב
הטמעת מערכת פניות ,סריקה מפתוח של תיקים היסטוריים,
שדרוג מערכת איגוד שיתופי.
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המחלקה לרישום מהנדסים ואדריכלים
המחלקה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי ,שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת
ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי"ח – .1958

•

המחלקה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ,המהנדסים והאדריכלים ומועצת
ההנדסה והאדריכליות ,המעוגנות בחוק האמור ובתקנותיו ,שעיקרן:
• רישום מהנדסים ואדריכלים בפנקס המהנדסים והאדריכלים
– טיפול בקשות לרישום של מוסדות בישראל ובחו"ל ,באישורן
או דחייתן על ידי הרשם.
• רישוי (שלב הסמכה מתקדם ובכיר) של מהנדסים ואדריכלים
רשומים לאחר תקופה הנדרשת כחוק טיפול בקשות לרישוי,
באישורן או דחייתן על ידי הרשם.
• הנפקת תעודות רישום/רישוי ,חידוש תוקפן.
• קבלת קהל ומתן מידע בכתב ובע"פ על נהלי הרישום.
• פתיחת מדורים וענפים בפנקס המהנדסים והאדריכלים,
עריכת כל שינוי בהם ופרסומם ,וקריטריונים לסיווג נרשמים
במדורים ובענפים חשובים על-פי לימודיהם.
• סיוע מנהלי וארגוני למועצת ההנדסה והאדריכלות ולוועדותיה
השונות.

•
•
•

טיפול מנהלי בתחום סמכויות הרשם להכרה במסלולים
הנדסיים ממכללות בישראל ובמוסדות להשכלה גבוהה בארץ
ובחו"ל.
תיאום ממשקי פעילות משותפים עם המועצה להשכלה גבוהה,
מוסדות אקדמיים ,ממשלה וארגוני מהנדסים ואדריכלים.
מתן תשתית מנהלתית ולוגיסטית לוועדת האתיקה למהנדסים
ואדריכלים המופעלת על-פי הנ"ל.
פועלת ליישום החוק “מורשה להיתר" ,חוק הנגישות ויישום
דוח ועדת החקירה הממלכתית בטיחות מבנים ומקומות
המשמשים את הציבור (דוח זיילר) וכן הכשרת מורשי נגישות.

בין יתר תפקידה ,פועלת המחלקה ליישום מדיניות מחלקתית,
הכוללת:
• ביצוע מבחני רשום ומבחני רישוי מהנדסים ואדריכלים.
• בדיקת תוכניות להכשרה מקצועית ,אגב תיאומם מול המל"ג.
• כינוס ועדות מורחבות לכתיבת קריטריונים ,כתיבת מבחנים,
• בדיקת מועמדים ובדיקת עררים.

דו"ח בין חודשים ( 12/2011-1/2011שנת תשע"א)
על פעילות המחלקה לרישום המהדסים והאדריכלים
חודש
סוג הטיפול

1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

 12/11 11/11 10/11סה"כ

מס' בקשות
שהוגשו לרישום

75

149

150

136

237

110

75

137

47

102

120

118

1456

מס' תיקים
בועדה מייעצת

118

120

81

74

81

13

29

31

14

26

7

12

606

מס' ועדות
מייעצות

13

8

10

5

10

3

3

5

3

4

4

4

72

מס' בקשות
לרישוי בפעם
הראשונה

לא
נספר

6

12

16

20

29

10

24

50

11

24

18

220

מס' ועדות
רישוי

לא
נספר

2

2

4

6

3

3

2

3

4

2

4

35

מס' תיקים
בוועדות לרישוי

לא
נספר

4

3

13

23

40

44

20

28

25

32

45

277

מס' תיקים
לועדות בירור

4

8

17

1

15

14

13

0

6

19

6

10

113

מס' ועדות
בירור

1

3

5

1

6

2

2

0

1

4

2

4

31
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אגף מערכות מידע
האגף למערכות מידע ממקד את פעילותו בשנת 2010בשיפור השירות לאזרח ,ובייעול ושיפור תהליכי עבודה.
תחומי המחשוב שאושרו לשדרוג ופיתוח במסגרת התקציב של :2011
• מירכוז פעילויות :שרתים מרכזיים ,איחסון וגיבוי מרכזי ,ניהול מרכזי של סביבות מחשב ותהליכי מיחשוב.
• טכנולוגיית אינטרנט כטכנולוגיה מובילה ושידרוג אתר המשרד תוך מתן דגש על ממשל זמין.
• הרחבת כל נושא הטפסים הממוחשבים וחיבורם ויישומים ייעודיים תוך שימוש בתשתית המטפלת בתהליכי עבודה ממוחשבים.
• שידרוג ושיפור אבטחת המידע ורמת השירות הניתנת למשתמשי המשרד.

תחזוקה ופיתוח תשתיות:
פעילות 2011

תחזוקה שוטפת תשתיות
שרתים כ–200
תחנות עבודה 1500
מחשבים ניידים כ–150
ניהול שירות טכני לתחנות עבודה  -תחזוקת ציודי תקשורת ,תחזוקת

VAX

אבטחת מידע
סיוע טכני ותמיכה במשתמשים
תמיכה לכ 1500-משתמשים מוקד פניות כ 20,000-קריאות בשנה
הרחבת מרכז התמיכה לתמיכה בניספחויות
תמיכה לכ 40-אתרים בארץ
תמיכה לכ 40-ניספחויות בחו"ל ברשת המשרד
אבטחת מידע
איחוד מערך אבטחת מידע
הפעלת מוצר כניסה מאובטח לרשת המשרד
חיבור עשרות משתמשים חיצוניים
חיבור אפליקציות מבחוץ פנימה
סגירת התקנים הגנת מבואות

תקשורת

תחזוקה של קווי IPVPN WAN

שדרוג מהירות קווים
שדרוג ציודי תקשורת
שדרוג הציוד באתרי קצה

בדיקת מוצר האצת לקויים
הטמעת מוצר לחלוקת עומסים לחיבור חיצוני
חומרה ותוכנה

שדרוג תחנות WINDOWS 7

בדיקת טכנולוגיות חדשות
מעבר לOFFICE 2010-
תחזוקת מערך VMWARE/ HYPERV
מערך גיבוי מרכזי
שדרוג מערכת איחסון
מעבר לEXCHANGE 2010-

פעילות מתוכננת ל2012-
תחזוקה שוטפת תשתיות
שרתים כ–200
תחנות עבודה 1800
מחשבים ניידים כ–200
ניהול שירות טכני לתחנות עבודה  -תחזוקת ציודי תקשורת,
תחזוקת VAX
אבטחת מידע
סיוע טכני ותמיכה במשתמשים
תמיכה לכ 1700-משתמשים מוקד פניות כ 23000-קריאות בשנה
הרחבת מרכז התמיכה לתמיכה בניספחויות
תמיכה לכ 40-אתרים בארץ
תמיכה לכ 40-ניספחויות בחו"ל ברשת המשרד
אבטחת מידע
איחוד מערך אבטחת מידע
הפעלת מוצר כניסה מאובטח לרשת המשרד
חיבור עשרות משתמשים חיצוניים
חיבור אפליקציות מבחוץ פנימה
סגירת התקנים הגנת מבואות
הקשחת סיסמאות
התקנת מוצר אבטחה  zscalerבנספחויות
תקשורת
תחזוקה של קווי תקשורת למינם ()ipvpn,adsl,metro...
שדרוג מהירות קווים
שדרוג ציודי תקשורת
שדרוג הציוד באתרי קצה
בדיקת מוצר האצת קוים
הטמעת מוצר לחלוקת עומסים לחיבור חיצוני
התקנת מוצר ניטור קווים,
שדרוג נתבים
חומרה ותוכנה

שדרוג תחנות WINDOWS 2010

בדיקת טכנולוגיות חדשות
מעבר לOFFICE 2010-
תחזוקת מערך VMWARE/ HYPERV
מערך גיבוי מרכזי
שדרוג מערכת אחסון
תמיכה EXCHANGE 2010
ריכוז שרתים מהאתרים
מיזוג חדרי תקשורת
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פעילות מתוכננת ל2012-

פעילות 2011

התקנת מערכת שליטה ובקרה
שדרוג מערכת sccm
(הפצה ,שליטה מצאי)
שדרוג מערכת גיבוי מרכזית
שדרוג מערכת מוקד Service Desk

מערכת שליטה ובקרה
איחוד דומיין
איחוד  EXCHANGEושידרוג
שידרוג מערכת גיבוי מרכזית

אבטחת מידע
הטמעת רכיב  captchaבכל השירותים המקוונים באתר המשרד

תחזוקה ופיתוח יישומים:
פעילות 2011

פעילות מתוכננת ל2012-

סיום אפיון ותחילת בניה של אתר המשרד החדש על פלטפורמת GOVX

אתר האינטרט החדש של המשרד
סיום אפיון ותחילת בניה של אתר המשרד החדש על פלטפורמת

אתר האינטרט החדש של המשרד

הפרדת השירותים המקוונים הניתנים היום באתר המשרד מהאתר
ותבניותיו כחלק מהמעבר לאתר חדש
חונכות ( +תוכניות ניהול איכותי/ניצוץ/עיצוב וליווי שיווקי והגנות מט"ח)
תיאום ושילוב בין מערכת ניהול פעילות המט"י לבין מערכות המשרד.
ניתוח פתרון מחשוב מלא לסוכנות ביצוע לעסקים ,כולל פיתוח טפסים
מקוונים ושילובם בתהליכי עבודה.
שו"שים ותחזוקה.

GOVX

הפרדת השירותים המקוונים הניתנים היום באתר המשרד מהאתר
ותבניותיו כחלק מהמעבר לאתר חדש
חונכות ( +תוכניות ניהול איכותי/ניצוץ/עיצוב וליווי שיווקי והגנות מט"ח)
הצגת דף מידע אישי באינטרנט ליועצים ולמט"י.
העלאה לאויר של טופס חשבון.
תיאום ושילוב בין מערכת ניהול פעילות המט"י לבין מערכות המשרד.
שו"שים ותחזוקה במערכת חונכות
שילוב נושא החונכות בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת
פתרון המחשוב.

קרן שיווק
פתרון למחשוב תוכנית סיוע למאגדים במסגרת תוכנית עבודה של
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

קרן שיווק
שילוב תוכנית סיוע למאגדים במסגרת תוכנית עבודה של סוכנות
ביצוע לעסקים

משקלות ומידות
תחזוקה שוטפת

משקלות ומידות
פיתוח גרסת מבדקות  ,2.9הכוללת התאמת המערכת לעבודת
המבדקות ושיפורים נוספים.
פיתוח מערכת שחרור מהמכס  -טפסים .WF +
תחזוקה שוטפת

מערכת שירות עסקים
המשך פיתוח מערכת חברות ועסקים והטמעה ביחידות שונות פיתוח
המערכת כתשתית לתיק אלקטרוני כולל שילוב דוחות ומערכת GIS

מערכת שירות עסקים
התאמה לשני מסכים עבור סחר חוץ במערכת חברות ועסקים.
מתבצעות התאמות במערכת בהתאם לדרישת היחידות.

שכר עידוד במחוזות
הכנסת מנהלים מקצועיים לשכר עידוד
הכנסת מנהל תקינה לשכר עידוד

שכר עידוד במחוזות
הכנסת מנהלים מקצועיים לשכר עידוד
הכנסת מנהל תקינה לשכר עידוד

שח"ט
המערכת בתחזוקה.
מתוכננת גירסה חדשה להפעלת המערכת באתרים נוספים :ת"א,
מעברי גבול ועוד

שח"ט
אפיון גרסה חדשה מותאמת למערכת מסלול .כולל דיווחי סטאטוס
והודעות .פיתוח מערכת חדשה הכנסתה לכול המנהלים מחוזות
המשרד ולמעברי גבול.
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הכשרה מקצועית
	•תחזוקת מערכות האגף.
	•הפקת תעודות במחוזות.
	•שיפור  WEB SERVICEלהצגת ציונים באינטרנט מה"ט ונוער -הוספת
ציון פרוייקט
	•בניית תשתית ודוחות להצגה בשולחן חכם
	•בניית דוחות התאמה למבוגרים
	•הפקת אוגדנים מותאמים למכרזים של האגף ולנהלי המשרד.
	•מערכת דמו לבדיקת תשתיות ,חישובי זכאות והפקת תעודות עדיפות
 1עליונה .
	•עדכון דוחות סטטיסטים בבחינות ותעודות נוער ומבוגרים ,הוספת
מנגנוני בקרת איכות.
	•בניית "מערכת מרכזי הכשרה" למרכזי הכשרה מערכת מחליפה
את מערכת ה"עומר".
	•הפקת דוחות ייעודיים לפדגוגיה .
	•הקמת טבלת שליטה למחלקה הפדגוגית ,ציונים המוגדרים כעבר
 /נכשל ולא ציון מספרי
	•שינוי בחישוב זכאות לחיילים מה"ט(על סמך בחינות חיצוניות)
	•הוספת "אחוז תקורה" בחישובי מפרעות לבתי ספר
	•פיתוח מודול נוהל תמיכות
	•מרכבה  -פיתוח מודול תשלומי נסיעות וסל קליטה
	•הכשרה מקצועית  -הפקת דוחו"ת עבור הOECD-
	•העלאת רמת הקושי בזיוף תעודות
	•תוספות למערכת הסמכה מה"ט
	•חסימת הזנת ציוני מגן לבחינות מעשיות
	•שינויים בדוחות קיימים  -העברת  500דוחות לפונט  srlאוניברסלי
	•תשלומי חיילים במערכת מרכבה
	•שינויים במודול חישוב פרופיל למוסד
	•הוספת פיצול מחייב לאוגדן מקוצר
	•פיתוח נושא דיווח נוכחות מול ביטוח לאומי
	•פיתוח דוח נתוני נוכחות שנתית (כולל מלגות)
	•שינוי בהודעות לנבחן
	•מתן אפשרות להפקת תעודות ממסך החלטות ועדה
	•שיפור  guiמערכת והכנסת טבלאות דינמיות

הכשרה מקצועית
	•מערכת מחולל – שיפור קליטת קבצי שאלות .הוספת שפה נוספת
למחולל
	•פיתוח מערכת מפקחים וניהול יום מפקחים.
	•מערכת להגשת תלמידי האגף לבחינות בגרות .בחינת חוקת זכאות
למניעת כפל בחינות .הנחיה ותאום בין משרד החינוך לבין בתי ספר,
קישור עם רשתות חינוך יחידות האגף לשם ביצוע בחינות בגרות.
	•פיתוח "מנב"ס" לבתי הספר של התמ"ת
	•התחברות למשרד החינוך באמצעות ממשקים .
	• מחשוב מערך תקצוב מה"ט על פי דיפלומות.
	•מה"ט  -מחשוב הטיפול באוכלוסיות מיוחדות.
	•מה"ט  -מחשוב מערך הבחינות (ניתוח פריטים וקליטת ציונים
מבוחנים)
	•מה"ט  -מחשוב סריקת מחברות
	•מה"ט  -מחשוב נושא בקרה על ערעורי בחינות
	•אפיון מערכת הפצה דיגיטלית של חומרי לימוד
	•מחשוב תהליך מתן הכרה ואישורי פיקוח לבתי ספר עסקיים
(הפעלת מודל ניסיוני)
	•הפקת דוחו"ת עבור ה - OECD-המשך פיתוח
	•מחשוב  -שינוי בדיקת בחינות לשיבוץ סטודנטים להגנות פרוייקט
 מה"ט	•מה"ט  -מחשוב דוחות בנושא התאמות בבחינות גמר
	•הוספת מספר הזמנה מרכבה למערכת
	•שינוי מערך חישוב זכאות ואוטומטיזציה של התהליך
	•הוספת מספר בית בכתובת התלמיד מהמרשם.
	•בניית תכנית הדרכה למשתמשי המערכת
	•שדרוג מערכת פרופיל מורים וייעול העבודה
	•מעבר להדפסת תעודות מקצוע עם ספח מצורף ללא מדבקה.
	•הפקת דוחות פדגוגיה מבוגרים
	•שינוי ממשק נוער ללמ"ס
	•פיתוח ממשק לציונים פנימיים מבתי הספר
	•המשך פיתוח דוחות חכמים ל"שולחן חכם"
	•המשך תחזוקה

עובדים עם מוגבלות
המשך ליווי מע' ממוחשבת למטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות
בשוק העבודה.

עובדים עם מוגבלות
המשך ליווי מע' ממוחשבת למטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות
בשוק העבודה.

יהלומים
השלמת היערכות ותחילת הקמת ממשק לרשימון יבוא מקוצר.
השלמת היערכות ותחילת הקמת ממשק לרשימון יצוא.
המשך שינויים ושיפורים במע' היהלומים.

יהלומים
השלמת היערכות ותחילת הקמת ממשק לרשימון יבוא מקוצר.
פיתוח טופס מול טבלאות באמצעות שירותי מידע תוך עבודה מול
חברות השילוח .הקמת קיוסק בנתב"ג לצורך יישום בשטח.
השלמת היערכות ותחילת הקמת ממשק לרשימון יצוא.
המשך שינויים ושיפורים במע' היהלומים.

סנכרון  ADובנית קבוצות תפוצה בoutlook-
תחזוקה מותאם לדומיין moital

סנכרון  ADובנית קבוצות תפוצה בoutlook-

תחזוקה
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נסיעות
תחזוקה

נסיעות
פיתוח מערכת נסיעות מחדש ,בניית התהליך במערכת .WORKFLOW
בניית התהליך ,מאפשר תמיכה בשינויים שהתבצעו במבנה הארגוני
של המשרד (הוספת חטיבות) ובניהול נכון של תהלך אישור הבקשות
מהמנהל הישיר ,דרך מנהל החטיבה ועד לאישור הועדה.

המשאב האנושי – מאגר עובדים
תחזוקת מודול לניהול מאגר עובדים ,מאפשר מתן הרשאות דינמי
לבעלי תפקידים שונים .כרגע בשימוש של בנא"מ ,לצורך עידכון
טלפונים וכתובות של עובדים כמו כן ,פותח מודול עבור אכיפה
והסדרה ,לצורך ניהול העובדים השונים ,שרובם הינם סטודנטים (ניהול
שנת לימודים ,תחילת עבודה וכו') .לקראת  ,2010נבחנת אפשרות
להוסיף מודול ניהול של משתמשי הנספחויות – יאפשר ניהול שינויים
בכתובות הנספחויות וכו'.

המשאב האנושי – מאגר עובדים
תחזוקה
בוצע תאימות לממשק מול מרכבה

ריתוק משקי
תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים( .הסבות נתונים וטיפול
בתשתיות המערכת).
והמשך איפיון ופיתוח מערכת לאנשי מל"ח
אפיון מערכת לאנשי מל"ח -בוצע

ריתוק משקי
פיתוח מערכת מל"ח בתוך מערכת ריתוק משקי

מערכת חשמלאים
אפיון פיתוח והעלאה לייצור של מערכת בתוכנת אקסס לשימוש זמני.
איפיון ,פיתוח והעלאה לייצור של מערכת חשמלאים ,על פי דרישות
חדשות ,הכוללת טפסים ותהליכים.
פיתוח שרות תשלומים מול הדואר
הסבת מערכת חשמלאים ישנה באקסס למערכת חדשה

מערכת חשמלאים
מערכת חשמלאים חדשה עובדת בייצור
פיתוח שרות עיבוד שנתי
המשך פיתוח שלב ב' של המערכת על פי דרישות
פיתוח אגרת קנס
פיתוח שרות שאילתת חשמלאים באינטרנט.
פיתוח ניהול ועדות.
פיתוח שרות כרטיסים פלסטיים.
העלאת שרות תשלומים (בפיתוח של תהיל"ה) כולל אפשרות
להעברות בנקאיות וריבוי תשלומים לחברה.
ממשקים עם גורמים פנים וחוץ משרדיים לקליטת נתוני השכלה
בחשמל.
העמדת עמדות שרות ("קיוסקים") למילוי הטופס (בפיתוח של
תהיל"ה).
הסבת מכתבים שליליים ממערכת ישנה לחדשה
פיתוח שרות כתובת למשלוח דואר מול מרשם האוכלוסין
השלמת הסבה מלאה של כל החשמלאים על פי יוזמת חשמלאים
במידה ופונים.
קנסות מינהליים בWEB-
המשך עבודה שוטפת ללא תוכנית פיתוח

קנסות מינהליים בWEB-
מערכת דיווח קנסות ב WEB-מערכת הממזגת נתונים חודשיים של
קנסות ממערכת שע"מ+קנסות מהמרכז לאכיפת קנסות ואגרות
המערכת עובדת ב.open-

קנסות מינהליים
העברת המערכת מרשותה של מטריקס ליחידה פה.
ממשיכה הסבת המערכת לכלי הפיתוח הנהוגים במשרד
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קנסות מינהליים
פיתוח תשלום הקנסות בשרת התשלומים של משרד האוצר
הפעלת המערכת באגפים הבאים:
פיקוח על העבודה.
מינהל סחר פנים (מדיניות לא ברורה).
לכל אגף יהיה צורך לבצע ההתאמות הנדרשות.
פיתוח התאמת העבודה מול הגבייה בהליך של קבלת מידע חוזר
למערכת הקנסות
בצוע עדכון משע"מ באופן שוטף עדכונים לאגפים העומדים
להיכנס לעבוד עם המערכת.
הפיכת מערכת הקנסות מינהליים למערכת נותנת שירות
באמצעות ממשקי WS
המשך איפיון ופיתוח תהליכים המקלים על העבודה השוטפת בין
האגפים השונים המשתמשים במערכת-בוצע ומתבצע
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אפיק -המשך פיתוח והטמעת שינויים ותוספות

אפיק  -המשך פיתוח והטמעת שינויים ותוספות

מערכת עגורנאים באינטרנט  -המשך ההרצה בסביבת בדיקה ויישום
בסביבת ייצור.

מערכת עגורנאים באינטרנט  -המשך פיתוח והטמעת שינויים
ותוספות

דיווח תאונות עבודה באינטרנט -הפעלה ניסיונית באינטרנט .בעיית
זמני תגובה לא נפתרה -לכן היישום הוסב לטופסנט.

דיווח תאונות עבודה באינטרנט – שינויים בעיצוב ובתשתית הקישור
לאפיק והפעלה בייצור בטופסנט

מערכת קליטת תסקירי מעליות באינטרנט  -הפרויקט נדחה עד
לקליטת מנתח מערכות

מערכת קליטת תסקירי מעליות באינטרנט -הפרויקט נדחה עד
לקליטת מנתח מערכות

שאילתות באינטרנט  -נותני שירותים -תחזוקה ,שינויים ותוספות.

שאילתות באינטרנט  -נותני שירותים -תחזוקה ,שינויים ותוספות.

הסבת מקור העדכון של מקומות מחברת מפה למשרד הפנים,
למ"ס ורשות הדואר -בוצע.

ניהול טבלאות מקומות עם עדכון ממשרד הפנים ,למ"ס ורשות
הדואר -בביצוע שוטף

מערכת מידע למנהלים  -בכלי  - DWH ,BIהמשך יישום באפיק.

מערכת מידע למנהלים  -בכלי  -DWH ,BIהמשך יישום באפיק.

עובדי אגף מערכות מידע
שינויים ותחזוקה על פי דרישות

עובדי אגף מערכות מידע
שינויים ותחזוקה על פי דרישות

מערכת תעודות
המשך תחזוקת המערכת עפ"י דרישות המשתמשים

מערכת תעודות
המשך תחזוקת המערכת עפ"י דרישות המשתמשים
שינוי חתימות השר וראשי אגפים בתעודות

מערכת משמעת
המשך תחזוקת המערכת.

מערכת משמעת
המשך תחזוקת המערכת.

מערכת תלונות עובדים
תחזוקה עפ"י דרישת המשתמשים.

מערכת תלונות עובדים
תחזוקה עפ"י דרישת המשתמשים.

יחסי עבודה  -סיום איפיון מערכת הסכמי עבודה בשילוב סריקה
והוספת צווי הרחבה

יחסי עבודה  -סיום איפיון מערכת הסכמי עבודה בשילוב סריקה
והוספת צווי הרחבה
המשך פעילות מול גנזך המדינה
תחזוקת מערכת
פיתוח מערכת האינטרנט
איפיון  wsלקליטת נתוני הסכמים ישירות לאתר המשרד ממערכת
ייעודית
טיוב הסכמים

סיום בדיקת מנועי חיפוש והסקת מסקנות
התחלת איפיון בשיתוף מחלקת אינטרנט לבניית העתק של המערכת
לאינטרנט כולל טיפול בסריקות וצווי הרחבה.
סיום איפיון מול גנזך המדינה לטובת פרוייקט סריקת הסכמי עבודה
לדורותיו ע"י חברת אימג' סטור.
פיתוח מערכת העלאת המסמכים הישנים לאתר האינטרנט ,קליטתם
למערכת התפעולית של האגף והצגת המסמכים הסרוקים בלבד  -בבדיקה
בדיקת האפשרות של ביצוע  OCRאוטומטי על המסמכים הסרוקים
ואינדוקס בדיקת חיפוש והצגת מיקום המילה שהוקלדה בשדה החיפוש
במסמך עצמו.
רכש
סיום פיתוח המערכת

רכש
העברה ליצור ,שינויים ותוספות לפי דרישה ,שליחת  Mailלמבקשי
חומרה

תשלומי נסיעות לחו"ל
תחזוקה שוטפת לפי דרישה .המערכת עומדת להיכנס ל"מרכבה"

תשלומי נסיעות לחו"ל
תחזוקה שוטפת לפי דרישה .המערכת כנראה לא תיכנס ל"מרכבה"
יש לבצע שינויים עקב שינוי שיטת התשלום

המשאב האנושי
בניית ממשק לקבלת נתונים מ"המרכבה" לצורך עדכון עובדי המשרד

חלק מהנתונים לא עודכנו עקב שינו מהותי בטבלאות החדשות
במרכבה  ,יתכן וישונו בהמשך – לפי דרישה
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מכרזים
שינויים ותחזוקה על פי דרישות

מכרזים
שינויים ותחזוקה על פי דרישות

איגוד שיתופי
תחזוקה שוטפת (הרבה מאד " שושים") ,תוספות למודול פניות ,פיתוח
מודול התראות לפרוטוקולים

איגוד שיתופי
פיתוח מודול קנסות לפרוטוקולים ,פיתוח מודול התראות וקנסות
לדוחות כספיים
בדיקה להמרה ל סביבה מתקדמת יותר על מנת שהתחזוקה תהיה
נוחה ומהירה יותר.
תחילת אפיון לקראת כתיבה מחדש של המערכת בסביבה מתקדמת
יותר (כיום כתוב ב)net1.-

חיילים משוחררים
סיום פיתוח ממשק יצוא למשרד הביטחון ,תחזוקה ושינויים
אפיון מערכת נוכחות לחיילים משוחררים

חיילים משוחררים
תיקונים ושינויים מול משרד הביטחון
תחילת פיתוח ההמשך תלוי בשיתוף הפעולה של המשתמשים
(צרכני המערכת)

הסדרה ואכיפה
התקדמות במודולים כפי שיוצגו ע"י באפיון
כתיבת מודולים נוספים למערכת החדשה ,
המשך תחזוקת המערכת הישנה עפ"י צרכי המשתמש ,הכנת דו"39
ליחידת ההסדרה ולרשות לעסקים קטנים,
התאמת המערכת לטיפול בחוקים סוציאליים של עובדים זרים,
התאמת המערכת לטיפול בעיצומים כספיים ובמחלקה המשפטית
לטיפול במשרד השיכון ,בתחומי צרכנות ותקינה ,במעונות יום וכן ניהול
מערכת התשלומים למיקור החוץ
המשך אפיון מפורט של תהליכי הסדרה :קבלני כ"א ,לשכות פרטיות,
יוק נשים בהריון ,חוקים קשורים לעבודת נוער.
אפיון תהליכים משותפים :איתור ,תיק אלקטרוני ,ניהול משימות ,דרשת
מסמכים.
אפיון תיק אכיפה.

הסדרה ואכיפה
המשך תחזוקת המערכת חוקע"ב עפ"י צרכי המשתמש.
התאמת מערכת חוקע"ב לטיפול בתיקי חקירה מנהלית (תמיכה
בעיצומים כספיים).
פיתוח מודול לניהול עיצומים כספיים וניהול חובות של עיצומים כספיים.
פיתוח תהליכים משותפים :תיק אלקטרוני ,ניהול משימות ,דרשת
מסמכים.
פיתוח תהליכי הסדרה :קבלני כ"א ,לשכות פרטיות.
פיתוח תיק פנייה ,תיק חקירה פלילית ,תיק חקירה מנהלית.
המשך אפיון מפורט של תהליכי הסדרה :חוק נשים בהריון ,חוקים
קשורים לעבודת נוער.
המשך אפיון מפורט של תהליכי המחלקה המשפטית.
אפיון צרכים של משרד השיכון ועבודת זרים.

תשתיות GIS
בניית שכבות חדשות ושדרוג התשתיות הקיימות
ושימוש כלל משרדי בתשתיות מפ"י במידה ויוחלט

תשתיות GIS
נקלט כח אדם ,כעת נבנות שכבות חדשות בהתאם לדרישת היחידות
כגון עבור יחידות כמו מטה לפיתוח אזורי לצורך שילוב באתר מפי.
עדכון שכבות עבור אזורי פיתוח באמצעות מכרז חיצוני  -בעבודה

מנו"ף
שדרוג הארכיון תוך הקטנת הנפחים ,שמירת מידע היסטורי בדיסקים
שונים ,ביצוע המספור.
שדרוג שרתי מנוף ושכתוב הקוד לתמיכה בעומסים כבדים.
ביצוע ניטור וניתוח טפסים ,והפניית טפסים לקליטה לפי עדיפות.

מנו"ף
מתוכננת הפרדה של תהליך מתן מספר לאזרח מתהליך הקליטה –
שינוי שיאפשר מתן שירות יעיל ומהיר לאזרח.

מפ"ץ

תחזוקת המערכת ובחינת אפיון מערכת תהליכים Workflow

חדשה .אינטגרציה עם מערכות תפעוליות .

מפ"ץ
בחינת פלטפורמות פיתוח חדשות לשדרוג המערכת.

ולת"ם
התקיימו שני תרגילים מול צה"ל ,יישום מסקנות מתוך התרגיל הגדול
הצהלי שכלל טופס ,מערכת  ,workflowכספת מול צה"ל.

ולת"ם
תחזוקה תוך ניהול תרגילים שוטפים מול צהל

אזורי פיתוח  -חשבות
תחזוקה שוטפת
לאחר ההחלטה יש צורך להקים מע' חדשה למעקב שדורשת איפיון,
פיתוח בתשתיות  ,workflowדוחות וכו'.
סיום פיתוח – תחזוקה שוטפת

אזורי פיתוח  -חשבות
כנראה לא תהיה בשימוש עקב המעבר למערכת מרכבה
נבחנת אפשרות אפיון מע' חדשה למעקב שדורשת איפיון ,פיתוח
בתשתיות  ,workflowדוחות וכו'.
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DESK
הכנסת יחידות נוספות לעבודה במערכת.

DESK
הכנסת יחידות נוספות לעבודה במערכת.

רשפ"ת
בוצע הסבה של את  DBל SQL-ויצירת דוחות חדשים ליחידה.

רשפ"ת
חיבור מאגר רשפ"ת למאגר חברות ועסקים הכללי של המשרד.

טפסים
המשכת אפיוני ופיתוח טפסים חדשים לפי מערכות  workflowולפי
דרישה .פרסום  103טפסים

טפסים
המשכת אפיוני ופיתוח טפסים חדשים לפי מערכות workflow
ולפי דרישה .פרסום  50טפסים .התאמת הטפסים למיתוג המשרד
ושיפור הUI-

נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה
נכתב אפיון לצורך הקמת מע' חדשה למעקב שדורשת אפיון ,פיתוח
בתשתיות.workflow ,

נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה
התחלת פיתוח על בסיס תשתיות  workflowתיק אלקטרוני.

סחר חוץ
המשך פיתוח מודולים ודוחות לפי דרישה במערכת תוכניות עבודה
שינוי והתאמה למערכת תקציבי נספחויות
שינוי ותחזוקה מערכת GES

סחר חוץ
משך פיתוח מודולים ודוחות לפי דרישה בתוכניות עבודה ,שינוי\פיתוח
מחדש של מודול תקציבים
תחזוקה "שושים"
שינוי ותחזוקה מערכת  ,GESדוחות מנהלים
אפיון ובניית מערכת שאילתות באינטרנט לאנשי קשר של חברות
ישראליות לצפייה בפגישות עתידיות.
אפיון ובניית מערכת יוזמות

מערכת פועלת בייצור

	•בוצעה הסבה המערכת והסבת נתונים לSEQ6-

	•בוצעו שיפורים בייעול העבודה של הנספחים בקבלת מכתבים,
העברת משימה מעובד לעובד וכו'
בוצע סקר רציף מול היצואנים לפי בקשות שטופלו במערכת ERM

מתוכנן:
	•קישור לאאוטלוק
	•ושינויים בתחנה השנייה של התהליך
בחינה מחדש של המערכת בתשתיות חדשות

קב"ט
רכישת מערכת חדשה ליחידה מחברת באריילט ,הטעמת והדרכת
המערכת

קב"ט
תחזוקה

הדרכה
המשך הקמת מערך דוחות במערכת קוגנוס ותחזוקת המערכת.

הדרכה
תחזוקה

לשכת הדובר
תחזוקה שוטפת במערכת  ,DESKהנפקת דוחות ממערכת קוגנוס לצורך
פרסום המידע ושכר עידוד

לשכת הדובר
תחזוקה שוטפת במערכת  ,DESKהנפקת דוחות ממערכת קוגנוס
לצורך פירסום המידע ושכר עידוד.

רשיון יבוא
איפיון ופיתוח והעלה ליצור מערכת מכסות מזון חדשה בהתאמה
למערכת שח"ט.

רשיון יבוא
תוספות שינויים ושיפורים

מעונות יום
תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים (.הסבות נתונים וטיפול בתשתיות
המערכת).
תחזוקה שוטפת (שינויים ושיפורים המערכת) .
המשך פיתוח מערכת מוקד מידע ושירותים להורים לילדים השוהים
במסגרות מוכרות.
ניתוח ופיתוח ממשקים חדשים ושינויים בבסיס נתונים של מערכת
מעונות יום לצורך העברה לתשתית "מרכבה".
פיתוח תהליך בקרת קביית דרגות דרך קליטת שאלון בקרה ממוחשב
עדכון נוהל תמיכות בהתאם למדיניות והחלטות הממשלה
שיפור שירות מפעילי מסגרות דרך אתר האינטרנט
פיתוח תהליך עדכונים מערכת מעונות יום – דרך מערכת

מעונות יום
תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים
תחזוקה שוטפת (שינויים ושיפורים המערכת) .
המשך פיתוח מערכת מוקד מידע ושירותים להורים לילדים השוהים
במסגרות מוכרות.
המשך הפיתוח ממשקים חדשים ושינויים בבסיס נתונים של מערכת
מעונות יום לצורך העברה לתשתית "מרכבה" – עברה למרכבה – יצור
שיפור תהליך בקרת קביית דרגות דרך קליטת שאלון בקרה ממוחשב
עדכון נוהל תמיכות בהתאם למדיניות והחלטות הממשלה
המשך הפיתוח מערכת פתיחת מעון באינטרנט – שילוב מערכת
"מנוף" בתהליך של פתיחת מעון במעונות יום.
המשך הפיתוח מערכת פתיחת ארגון באינטרנט –
הסבה סמלי מעונות – מערכת תפעולית
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רותם
כל השינויים לשנת  2011בוצעו
	•פותח תהליך בקרה
	•בוצע עדכונט – עדכון מסמכים לטופס
	•בוצע חשיפת סטטוס הבקשה בתהליך להורה
	•בוצע קליטת טפסים וקבלת מידע אונליין במערכת התפעולית עם
סיום קביעת הדרגה

רותם
התאמת רישום לשנת הלימודים  ,2012הכולל הגשת  3תלושים
	•פיתוח שירות ל CRM-המציג באופן מהיר את מצב הרישום של
הפונה

מדען ראשי
שדרוג מערכת הטפסים באינטרנט לשימוש החברות
שדרוג אתר המדען כולל אתר המדען בלועזית
הקמת מאגרי מידע עבור צוות הלשכה ולצורכי מחקר
מערכת לניהול בקשות כלליות/מיוחדות .שדרוג גרסת המערכת ()12.1
תחזוקה שוטפת
מערכת מהנדסים
פיתוח מערכת חדשה וטיפול בנתונים מהסבה

מדען ראשי
הרחבת מערכת ממשקים חדשה מול מערכת פיננסית של מרכב"ה
המשך שדרוג אתר המדען כולל אתר המדען בלועזית
הקמת מערכת  BIעבור צוות הלשכה ולצורכי מחקר
תחזוקה שוטפת

WEB FOCUS

הסבת  WEB FOCUSמסביבת –  F.Mל- PC-
שידרוג שרתים WEB FOCUS
מתודולוגיה וכלי-פיתוח:
1.1כחלק מהפיילוט למימוש ב TFS-בוצעו:
	•הסבות של מספר פרויקטים מ VSS-ל.SOURCE CONTROL-
	•קסטומיזציות ל.WI-
2.2הסבת סביבות הפיתוח הקיימות לחדשות ב.TFS-
3.3המשך הטמעת שיטות העבודה והפונקציונאליות של .TFS
4.4המשך התנעת נושא  ITILבאמצעות ביצוע של .ITSM-ASSESSMENT
5.5מסמך מסגרת לנושא טבלאות משותפות ( FRAME WORKלנושא)
תחילת מימוש של  2-3סוגי טבלאות
6.6המשך בחינת כלים ופתרונות לשיפור וייעול תהליכי המחשוב
השונים (כמו כלים ל)SOA governance-
7.7מימוש בחינת תהליכי עבודה ויכולות של .VISUAL STUDIO
8.8המשך הנחיות מקצועיות בשימוש בכלים והטמעת שיטות
וסטנדרטים של עבודה

מערכת מהנדסים
טיפול בתקלות  +פיתוחים חדשים
1.1ניהול וועדות ממוחשב
2.2בניית טפסים וטיפול בבקשות להתמחות בהתאם לאפיון .
3.3בניית מערך של טיפול בפניות שלאחר בחינה ,כולל סטטיסטיקה .
4.4התקנת והטמעה הקיוסקים .
5.5בניית שאילתת סטאטוס מידע לפונה באתר .
6.6יצירת דוחות פרטניים בתוך המערכת עם כלל החתכים (מוסדות,
תאריכים ,מסלולים וכד') .
7.7דוחות סטטיסטיים .
WEB FOCUS
הסבה לגרסאות חדשות כולל שיפורים בחיפוש ב PDF -וexcel -
ולהתקדם לשיטת flash

מתודולוגיה וכלי-פיתוח:
1.1כחלק מהפיילוט למימוש ב TFS-ביצוע:
	•הסבות של כל הפרויקטים מ VSS-ל( SOURCE CONTROL-בוצע).
	•קסטומיזציות ל( .WI-בוצע חלקית).
2.2הסבת סביבות הפיתוח הקיימות לחדשות ב.TFS-
3.3המשך הטמעת שיטות העבודה והפונקציונאליות של .TFS
4.4היערכות לשימוש בשרת .BUILD
5.5מימוש כ 2-תהליכים בגין תוצרים של ביצוע .ITSM-ASSESSMENT
6.6מסמך מסגרת לנושא טבלאות משותפות ( FRAME WORKלנושא)
תחילת מימוש של  2-3סוגי טבלאות
7.7המשך בחינת כלים ופתרונות לשיפור וייעול תהליכי המחשוב
השונים (כמו כלים ל)SOA governance-
8.8מימוש בחינת תהליכי עבודה ויכולות של .VISUAL STUDIO
9.9המשך הנחיות מקצועיות בשימוש בכלים והטמעת שיטות
וסטנדרטים של עבודה

QA

QA

1.1תחזוקה שוטפת של אפיון בדיקות וביצוע בדיקות.
ביצוע בדיקות בי במערכות שונות.
2.2היערכות לבדיקות אוטומטיות.
3.3שדרוג גרסת הג'מיני.
4.4הסבת ג'מיני ל.TFS-
5.5המשך בחינה ומימוש של שימוש ב TFS-לכלי של ביצוע בדיקות,
וניהול ורישום תקלות.
6.6בדיקת תאימות מערכות לסביבה מערכות הפעלה חלונאיות
בגרסאות עדכניות של מייקרוסופט.

1.1תחזוקה שוטפת של אפיון בדיקות וביצוע בדיקות.
ביצוע בדיקות בי במערכות שונות (כולל אפיון ובדיקת הסבות
לסביבת .)ERP
2.2ביצוע בדיקות אוטומטיות ובדיקות ביצועים בסביבת .TFS
3.3שדרוג גרסת הג'מיני.
4.4הסבת ג'מיני ל.TFS-
5.5מימוש של שימוש ב TFS-לכלי של ביצוע בדיקות ,ניהול ורישום
תקלות.
6.6בדיקת תאימות מערכות לסביבה מערכות הפעלה חלונאיות
בגרסאות עדכניות של מייקרוסופט.
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פעילות 2011
תכניות עבודה
אפיון ופיתוח מערכת תכניות עבודה – שלב א' .העלאת המערכת לאוויר
עם בניית תכניות העבודה המשרדיות לשנת  2011בכל יחידות המשרד.

2011

פעילות מתוכננת ל2012-
תכניות עבודה
אפיון ופיתוח מערכת תכניות עבודה – שלב ב' .הרחבת היכולות
במערכת בעקבות הלקחים מהעליה לאוויר.
בנוסף ,אומצה המערכת ע"י משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר
כמערכת רוחבית כלל ממשלתית לנושא תכניות עבודה.
במסגרת זו אחראי משרד התמ"ת על הפרדת המערכת מהתשתית
הפנים משרדית והעברתה לסביבת עבודה כלל ממשלתית .במקביל
ימשיך אגף מערכות מידע במשרד התמ"ת להיות אחראי על פיתוח
המערכת בהתאם לדרישות שתגדיר ועדת היגוי בין-משרדית.

"אורות לתעסוקה"
העברת ממשקי תשלום לבנק הדואר עבור הזכאים למענק התמדה

"אורות לתעסוקה"

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
מערכת חונכות
	•הטמעת שינויים נדרשים במערכת בעקבות המעבר לתכנית הייעוץ
החדשה
	•הקמת מערכת ניהול עבור קליטת היועצים החדשים
	•הקמת טפסים חדשים לתמיכה בתהליך העבודה החדש
	•תחזוקה שוטפת

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
תהליכים מכרזיים
	• הכנת מכרז אפיון מפורט עבור מערכת המחשוב החדשה של הסוכנות
	•בחירת זוכה והשלמת האפיון המפורט למערכת החדשה
	•הכנת מכרז הפיתוח ע"פ האפיון המפורט
	•בחירת זוכה במכרז הפיתוח
	•תחילת יישום מכרז הפיתוח
מערכת חונכות
	•הטמעת שינויים נדרשים במערכת בעקבות המעבר לתכנית הייעוץ
החדשה
	•הקמת טפסים חדשים לתמיכה בתהליך העבודה של היועצים והמאבחנים
	•תחזוקה שוטפת
מערכת תקשוב
	•יישום דוח אבטחת מידע
	•העברת אחריות מדורגת מאלעד מערכות לאגף מערכות מידע
	•הטמעת שינויים נדרשים במערכת לקראת מכרז מוקדי השטח החדש
	•תחזוקה שוטפת

מערכת תקשוב
	•התאמת מערכת התקשוב לנהלי העבודה של הסוכנות
	•התאמת מערכת התקשוב לדרישות מוקדי השטח
	•בניית מודול דיווחים חדש
	•ביצוע בדיקות חוסן (אבטחת מידע) למערכת
	•תחזוקה שוטפת

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
	•העלאת אתר חדש לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
	•העלאת שתי אפליקציות לטלפונים חכמים השואבים את המידע
מאתר הסוכנות
	•העלאת ארבעה מחשבונים לחישוב (איתור קרנות סיוע ,תזרים
מזומנים ,תמחיר מוצר ,תוכנית עסקית)
	•העלאת שלושה מדריכים מקוונים בתצורת דפדוף  18 +סרטונים נלווים
מערכת תמר
	•הטמעת שינויים ושיפורים נדרשים במערכת
	•עבודת מטה לקראת העברת המערכת לשימוש רוחבי בממשלה
(תקצוב ,מכרזים)

מערכת תמר
	•הטמעת שינויים ושיפורים עבור התמ"ת במערכת
	•הפרדת המערכת מתשתיות משרד התמ"ת והעברתה לממשל זמין
	•גיוס כ"א ייעודי לפרויקט הממשלתי
	•עבודת מטה לקראת העברת המערכת לשימוש רוחבי בממשלה
(תקצוב ,מכרזים)
	•הדרכת המשרדים החדשים שיעשו שימוש במערכת
	•עליה לאוויר של משרדי ממשלה ע"פ הסדר שנקבע במשרד רוה"מ
	•המשך פיתוח המערכת הרוחבית

שכר עידוד
סיום פיתוח ,תחזוקה ושינויים לפי הצורך

שכר עידוד
תחזוקה "שושים"

מערכת מכרזים
תחזוקה שוטפת

מערכת מכרזים
תחזוקה שוטפת
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פעילות 2011
 – GESסחר חוץ
אפיון ,בניית מערכת פגישות

 – GESסחר חוץ
הוספת אפשרות לנספחים להשתמש בתוכנית לפעולות השייכות
לנספחות בלבד
הוספת דוחות מעקב

תקציבי נספחויות – סחר חוץ
בניית מערכת

תקציבי נספחויות – סחר חוץ
שינוי המערכת  -סנכרון עם מערכת תוכניות עבודה והורדת המודולים
הקיימים

ניהול קופת ועד
סיום פיתוח

ניהול קופת ועד
כנראה לא בשימוש

מערכת מכרזים לקורסים  -הכשרות
סיום פיתוח

מערכת מכרזים לקורסים  -הכשרות
כנראה לא בשימוש

אזורי פיתוח  -חשבות

אזורי פיתוח  -חשבות
תחזוקה שוטפת.

כחול לבן

כחול לבן
פיתוח והעלאה לאוויר של תהליך עבודה כולל  2טפסים ,קליטת
הנתונים בטבלה ייעודית ובמאגר חברות ועסקים ,שליחת מכתבים.
פיתוח תהליך ניהול הבקשות ע"י התאחדות התעשיינים

סטטוס-נט
שדרוג מערכת סטטוס-נט – עיצוב מחדש ,הוספת אפשרות להרחבת
המידע המוצג עבור טופס ייעודי

סטטוס-נט
בוצע
הורחב השימוש סטטוס-נט עבור מדען ראשי

שולחן עבודה חכם
פיתוח אובייקטים נוספים/שינוי אובייקטים קיימים סידור הרשאות ,עיצוב
גרפי ,הדרכה והטמעה -בוצע
המשך פיתוח של שולחן חכם למנהלי מחוזות עבור חצי ממקורות
המידע מהמערכות התפעוליות שבאחריות מחוזות המשרד-בוצע חלקי

שולחן עבודה חכם
המשך אפיון ופיתוח דוחות במקורות מידע קיימים ונוספים .בהתאם
לדרישות מנהלי מחוזות וסמנכ"ל.

דו שימושי
פיתוח מערכת חדשה מבוסס מערכת תהליכים כולל מנגנון אישור
בין-משרדי מול משרד הביטחון ומשרד החוץ -עוכב

דו שימושי
פיתוח מערכת חדשה מבוסס מערכת תהליכים כולל מנגנון אישור
בין-משרדי מול משרד הביטחון ומשרד החוץ.

העסקת ילדים
שינויים ותחזוקה על פי דרישות

העסקת ילדים
שינויים ותחזוקה על פי דרישות

שביתות
שינויים ותחזוקה בדוחות ,הטמעת המערכת אצל משתמשים נוספים

שביתות
שינויים ותחזוקה על פי דרישות

יבוא ועדכון עובדי נש"מ
סיום פיתוח

יבוא ועדכון עובדי נש"מ
שינויים ותחזוקה על פי דרישות

הפקת אישורים – מה"ט
שינויים ותחזוקה על פי דרישות

הפקת אישורים – מה"ט
שינויים ותחזוקה על פי דרישות

מערכת נסיעות לחו"ל
שינויים ותחזוקה על פי דרישות
תחזוקה

מערכת נסיעות לחו"ל
שינויים ותחזוקה על פי דרישות
בתחזוקה.
בוצעה התאמה שיעבוד ב moital-בנוסף לtamas-

ניהול חדרי ישיבות
שינויים ותחזוקה על פי דרישות

ניהול חדרי ישיבות
שינויים ותחזוקה על פי דרישות

דיווח פעילויות אמ"מ
אופיין ופותח מערכת דיווח פעילויות של אמ"מ כולל דיווח לשכר עידוד

דיווח פעילויות אמ"מ
עליה ליצור
הפקת דוחות
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הגנה על מאגרי מידע
רישום והגנה על מאגרי המידע במשרד התמ"ת ,הרשומים עפ"י חוק הגנת הפרטיות התשמ"א  1981,פרק ב"הגנה על הפרטיות
במאגרי מידע" .סה"כ  30מאגרי מידע.
נספח ה' לדו"ח חופש המידע
מאגרי המידע במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
הרשומים עפ"י חוק הגנת הפרטיות ה-תשמ"א  ,1981פרק ב"הגנה על הפרטיות במאגרי המידע" – נכון ל1.1.2011-

תחומי העבודה והתעסוקה:
שם המאגר

תיאור המאגר

מנהל מאגר

נוכחות עובדים

משה לביאן

רישום פרטי נוכחות עובד.

פיקוח על העבודה

יורם אלעזרי

ניהול פיקוח על מפעלים ,תאונות עבודה ,מעליות ,חומרים מסוכנים ,מפעלי
עגורנים (משותף גם לאכיפת חוקים והמחלקה המשפטית).

קב"ט

פיני לוי

מערכת אישורי קב"ט.

שרותי רווחה

משה לביאן

טיפול בפניות עובדים בנושאי רווחה של עובדי המשרד וגמלאי המשרד.

קנס מינהלי

מיכאל אטלן

קנסות מנהלתיים על עוברי חוקי עבודה.

הדרכה

משה לביאן

מעקב השתלמויות עובדי המשרד ואישורי תשלום למדריכים

תעודות

פיני לוי

הפקת תעודות עובד.

הכשרה מקצועית ופיתוח כ"א

שלום בן משה

מעקב אחר הסבות והכשרה מקצועית של עובדים מתן אישורים ותעודות לבעלי
זכות מעבר הכשרה מקצועית.

מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך תמר אלמוג

קביעת זכאות לרישום וקבלה למעונות יום ומשפחתונים של המשרד.

מהנדסים ואדריכלים

בן עמי כופר

מעקב ומתן אישורים למהנדסים בישראל.

חשמלאים

בן עמי כופר

מעקב ומתן אישורים ותעודות לעיסוק בנושא חשמל לחשמלאים בישראל.

כ"א בשעת חירום

ריאד איברהים

רישום מפעלים ומוסדות עובדים לצורך הפקת צווי גיוס בשעת חירום.

לשכות תעסוקה פרטיות

יפה סולימני

רישום מפעלים ומוסדות לצורך מתן רישוי להעסקת כ"א.

קבלני כ"א

יפה סולימני

רישום קבלני כ"א לצורך מתן רישוי להעסקת כ"א.

מניהל תכנון מחקר וכלכלה

בני פפרמן

סקרים בנושאי מעסיקים ,עובדים זרים ,אימהות עובדות ,קורסים להכשרה
מקצועית ,תעסוקה.

עומר בית ספרי

שלום בן משה

דווח נוכחות בקורסי הכשרה מקצועית בבתי ספר ומכללות.

אגודות שיתופיות מערכת נורית

אורי זליגמן

רישום אגודות שיתופיות טיפול בשעבודים פרוקים מאזנים תביעות משפטיות.

ייעוץ משפטי

מיכאל אטלן

מסמכים חוות דעת משפטיות

אכיפת חוקי עבודה ישראלים

יפה סולימני

רישום אחר מעסיקים ישראליים העוברים על חוקי העבודה כגון :שכר מינימום,
עבודה נוער ,שיויון הזדמנויות ,שעות עבודה ומנוחה ,עבודת נשים ,מניעת הטרדה
מינית ,זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,מידע גנטי ,הגנת שכר ,חופשה שנתית,
הודעה לעובד על תנאי עבודה ,הודעה מוקדמת לפיטורין או התפטרות ,חיילים
משוחררים ,הסכמים קיבוציים ,ועוד.

מאגר חברות ועסקים

שמעון ברונר

מספר ישות משפטית ,נתונים כללים על החברה ,פרטי קשר ובעלים ,נתוני
סיוע ונתונים כלליים בהתאם ליחידות המשרד הפועלות מולם.
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תיאור המאגר

מנהל מאגר

נאשמים בתחום הצרכנות

יצחק קימחי

פרטים אישיים ופרטי קשר ,נתוני העבירות והחלטות בית המשפט.

יבואנים

צביה דורי

מספר יבואן ,כתובת ,נתוני ייבוא.

יצואנים

צביה דורי

מספר יצואן ,כתובת ,נתוני ייצוא.

נתוני חונכות וחברת ייעוץ

צביה דורי

חונכים :שם ,פרטי קשר ,השכלה ,התמחות ,ניסיון ,הערכות ,חברת ייעוץ :פרטי
החברה.

ייצוא – יבוא יהלומים

שמואל מרדכי

פרטי קשר ,נתוני יצוא ופרטים כלכליים.

מרכז ההשקעות

חזי צאיג

תאגידים המקבלים סיוע בהשקעות והנחות מס על פי חוק עידוד השקעות הון.

תקני רכב

משה לביאן

קובץ נתוני תקני רכב לעובדי המדינה :דרגה ותאריך תחילה.

שכר עידוד

משה לביאן

נתונים חודשיים ומצטברים בגין זכאות לשכר עידוד.

מה"ט רישום הנדסאים וטכנאים

שלום בן משה

רישום כל הטכנאים ,ההנדסאים ,האדריכלים והשרטטים.

נתוני מרשם אוכלוסין

שמעון ברונר

נתוני מרשם בסיסיים.

פרסומי המשרד
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מדריך כלי סיוע ולתעסוקה ולעסקים
פנקס קשר
מעונות יום ומשפחתונים
סטנדרטים להפעלת מעונות
עלון עיצוב תעשייתי ,חונכות עסקית ,ניהול איכותי  -מינהל מימון
עלון  -דף מידע לנוער
עלון  -חוק שכר מינימום
חוקי עבודה
דו"ח חוק חופש מידע
רשימת תקנים ישראליים רשמיים
עלון  -חדשות האגף להכשרה מקצועית
רשימת יצואנים מצטיינים
נספחים מסחריים
פנקס  -נציגים מסחריים
שיוויון הזדמנויות בעבודה
צעצועים מסוכנים
עלון רשפ"ת
סחר חוץ  -ציוד רפואי
כל מה שרצית לדעת על חקיקת לדעת על חקיקת כימיקלים בעולם
מרכז השקעות  -עלון מסלולי סיוע

90

•
•
•

עלון קטלוג נתוני יצוא יהלומים
תעסוקת הורים יחידים
עלון  -תוכנית סיוע במימון פתרונות

קמפיינים
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

כנס מו"פ  -כרזות ,רול אפ
כנס עיצוב תעשייתי  -תעודות ,רול-אפ
חוקי עבודה  -הסדרה ואכיפה
תעשייה מסורתית  -מדען ראשי
נפילות מגובה  -בטיחות בעבודה
כנס נספחים מסחריים  -גלויות סרט תדמית
תוכנית האצת המשק  -חוברות ,מפות ,סימניות ,כרזו
הורים יחידם  -ג'ינגלים כרזות פליירים
נציבות שיויון הזדמנויות בעבודה
כחול לבן
אגף שילוב אוכלוסיית יחודיות בעבודה  -הפנינג תעשיה בדרום
סוכנות לעסקים קטנים  -הגברת המודעות לשינויים בחוק
המע"מ
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות
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אישורי תמיכה לשנת 2011
 .1תמיכה לגופים אחרים למטרת בניית מעונות יום חדשים ,הרחבת מעונות יום קיימים והסבת מבנים
לצורך שימוש בהם כמעונות יום.
כתובת

המבקש

מס' כתות

(בנייה/
הרחבה/
הסבה)

סכום מאושר

1

מ.מ.בית-אל

מעגלי הראייה בית-אל ב'

3

בנייה

2,430,000

2

מ.מ.בסמ"ה

עין אלסהלה

3

בנייה

2,430,000

3

מ.מ.בסמ"ה

ברטעה

3

בנייה

2,430,000

4

מ.מ.כפר קרע

כפר קרע ת.ד 1

3

בנייה

2,430,000

5

מ.מ.אלפי מנשה

שכונת גבעת טל

3

בנייה

2,175,000

6

מ.מ.קריית עקרון

קריית עקרון

3

בנייה

2,175,000

7

עיריית ת"א-יפו

אבא קובנר 16א ,כוכב הצפון

4

בנייה

2,900,000

8

עיריית ת"א-יפו

רח' בן-סירא 4-6

3

בנייה

2,175,000

9

עיריית ת"א-יפו

ידידיה פרנקל ,17פלורנטין

3

בנייה

2,175,000

10

עיריית ת"א-יפו

פלורנטין  4ר"א החדשה

3

בנייה

2,175,000

11

עיריית ת"א-יפו

המצביאים  ,28צהלה

3

בנייה

2,175,000

12

מ.א .מטה בנימין

ענתות מזרח בנימין

1

הרחבה

807,500

13

מ.א .מטה בנימין

דולב מודיעין

4

בנייה

3,040,000

14

מ.א .מטה בנימין

כוכב השחר מזרח

4

בנייה

3,230,000

15

מ.א .מטה בנימין

טלמון מודיעין

1

הסבה

593,180

16

מ.א .מטה בנימין

אדם מזרח בנימין

1

הרחבה

807,500

17

מ.א .מטה בנימין

מצפה יריחו ערבות הירדן

1

הרחבה

807,500

18

מ.א .מטה בנימין

עלי אפרים

2

הרחבה

1,615,000

19

מ.א .מטה בנימין

עפרה מזרח בנימין

2

הרחבה

1,520,000

20

מ.א עמק המעיינות

גלבוע

2

1,450,000

21

מ.א .עמק המעיינות

שדה נחום

1

הסבה

300,000

22

עיריית נתניה

אגם ב'

3

בנייה

2,175,000

23

עיריית נתניה

עיר ימים משפ' מלבסקי

3

בנייה

2,175,000

24

מ.מ .עילבון

עילבון

3

בנייה

2,430,000

25

עיריית מודיעין מכבים רעות כסלו שכונת הכרמים

3

בנייה

725,000

26

עיריית מודיעין מכבים רעות אפרים שכונת מוריה

3

בנייה

725,000

27

עיריית רמלה (אמונה)

יוספטל פינת הדס

1

הסבה

950,000

28

עיריית רמלה (פצפוני)

יאיר שטרן  33קרית מנחם בגן

1

הסבה

760,000

29

עיריית רמלה (בן גוריון)

בן גוריון 30

1

הסבה

810,000

30

עיריית רמלה (וינלא)

וילנא 5

3

בנייה

2,280,000

31

עיריית רמלה (קרית האמנים) שושנה דמארי קרית האומנים

3

בנייה

2,280,000

3

בנייה

2,040,000

32

עיריית יקנעם

עמק השלום ש.מזרחית
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מס' כתות
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הרחבה/
הסבה)

סכום מאושר

33

עיריית פתח תקווה

מיסטבוי פתח תקווה

4

בנייה

2,200,000

34

עיריית פתח תקווה

ראשל"צ מגרש  Nהדר המושבות

3

בנייה

2,175,000

35

מ.מ .ראש פנה

שביל הברושים

1

הסבה

193,216

37

מ.א .שומרון

הר ברכה לב השומרון

3

בנייה

2,103,750

38

מ.א .שומרון

רבבה לב השומרון

3

בנייה

2,103,750

39

מ.א .שומרון

איתמר לב השומרון

3

בנייה

2,103,750

40

מ.א .שומרון

שקד צפון השומרון

1

בנייה

725,000

41

מ.א .שומרון

כפר תפוח לב השומרון

3

בנייה

2,103,750

42

עיריית קריית מלאכי

הרצל  55קריית מלאכי

1

הרחבה

723,000

43

מ.מ .כפר יונה

נחל זויתן כפר יונה

3

בנייה

725,000

44

עיריית נצרת עילית

יזרעאל  19נצרת

3

בנייה

2,175,000

45

מ.א .עמק יזרעאל

תל עדשים

1

הרחבה

722,500

46

עיריית אשדוד

שדרות הפרחים  16אשדוד

2

בנייה

1,280,000

47

עיריית אשדוד

החרמון  11אשדוד

3

בנייה

1,920,000

48

מ.א .גלבוע

גדעונה

1

הסבה

188,824

49

עיריית רחובות

רחוב חפץ חיים 25

4

בנייה

2,900,000

50

מ.מ .גדרה

הנחלים גדרה

3

בנייה

2,175,000

51

מ.מ .רכסים

בני תורה  114גבעה

3

בנייה

1,500,000

52

מ.מ .עראבה

עראבה 30812

3

בנייה

2,308,500

53

מ.מ .מזרעה

מזרעה

4

בנייה

3,230,000

54

עיריית הרצליה

רח' כנפי נשרים

3

בנייה

1,875,000

55

עיריית אלעד

רח' רבן גמליאל

1

בנייה

712,500

56

עיריית טירת הכרמל

מכ 663 /א'

3

בנייה

1,870,000

57

מ.מ .מקומית כסרא סמיע

כסרא סמיע

5

בנייה

1,900,000

58

עיריית קריית שמונה

רח' עלי הגרדום

1

הסבה

850,000

59

עיריית ביתר עילית

רח' זמעיל 19/3

3

בנייה

2,120,989

60

מ.מ .שגב שלום

שכ' א' 903

3

בנייה

2,430,000

61

מ.מ .שגב שלום

שכ' א' 904

3

בנייה

2,430,000

62

עיריית אלעד

רח' הרי"ף

1

הסבה

750,000

63

עיריית אלעד

רח' יהודה הנשיא

1

הסבה

750,000

64

עיריית יקנעם

העוצמה  ,5א.ת .יקנעם

2

בנייה

1,450,000

65

עיריית ביתר עילית

קדושת לוי 116

3

בנייה

2,430,000

66

מ.מ .דליית אלכרמל

3

בנייה

3,240,000

67

מ.א .בני שמעון

בית קמה

1

הסבה

850,000

68

עיריית הוד השרון

בר לב

3

בנייה

2,167,500

69

עיריית צפת

גבעת שושנה

2

בנייה

1,110,000

70

מ.מ .אפרת

מתתיהו הכהן

3

בנייה

2,175,000
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כתובת

המבקש

מס' כתות

(בנייה/
הרחבה/
הסבה)

2011

סכום מאושר

71

עיריית קריית ביאליק

רח' לילך

3

בנייה

2,175,000

72

עיריית קריית מוצקין

הברוש 3

3

בנייה

2,175,000

73

עיריית ראשון לציון

הנוטרים 6

2

הרחבה

1,450,000

74

עיריית ראשון לציון

מרדכי רוזינשטיין 20

3

בנייה

2,175,000

75

עיריית ראשון לציון

השייטים 1

1

הרחבה

542,256

76

מ.מ .פרדס חנה

פרדס חנה  -כרכור

3

בנייה

2,175,000

77

עיריית רמת גן

שד' האורנים

3

בנייה

2,175,000

78

עיריית מודיעין עילית

אבי עזרי

3

בנייה

2,287,445

79

מ.מ.זמר

ימה זמר

1

בנייה

810,000

80

מ.מ.דבוריה

דבוריה

3

בנייה

2,430,000

81

מ.א .בני שמעון

מושב נבטים

1

הסבה

850,000

82

עיריית נצרת

אל-קשלה

3

בנייה

2,352,494

83

עיריית צפת

ואדי חמרה

3

בנייה

2,063,577

84

מ.מ .כברא סמיע

מכ663/א'

5

בנייה

1,900,000

85

מ.מ .בית אל

מעון מרכז בית אל

3

בנייה

2,430,000

86

מ.א .נחל שורק

נצר חזני

3

בנייה

2,375,000

87

מ.א .נחל שורק

מעון גני טל

4

בנייה

2,375,000

88

עיריית קלנסווה

קלנסווה

3

בנייה

2,200,000

89

מ.א .בני שמעון

מעון קיבוץ להב

1

הסבה

725,000

90

מועצה מקומית פרדסה חנה כרכור

3

בנייה

2,175,000

91

עיריית מודיעין עילית

אבי עזרי

3

בנייה

2,300,000

92

מ.מ .שבלי אום אלג'נם

שיבלי

3

בנייה

2.100.000

93

מ.מ .שבלי אום אלג'נם

אום אלגנם

2

בנייה

1.400.000

94

עיריית צפת

ואדי חמרה

3

בנייה

2.063.577

95

עיריית מעלות תרשיחא

שכ' דרומית

3

בנייה

2.174.980

 .2תמיכה למוסדות ציבור למטרת בניית מעונות יום חדשים ,הרחבת מעונות יום קיימים והסבת מבנים
לצורך שימוש בהם כמעונות יום
המבקש

מס'
בקשה

כתובת

סכום בקשה

מס'
כתות

סוג
בקשה

1

ויצו הסתדרות עולמית לנשים
ציוניות ע"ר – מעון פיינשטיין

ת"א פיינשטיין

1

הרחבה

490,350

2

ויצו הסתדרות עולמית לנשים
ציוניול ע"ר – בורלא

ת"א בורלא

1

הרחבה

490,350

3

ויצו הסתדרות עולמית לנשים
ציוניות ע"ר נוה יעקב

ירושלים נוה יעקב

1

הרחבה

490,350

4

נעמת

רח הכרמים נס ציונה

3

בנייה

1,920,000
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בקשה
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המבקש

מס'
כתות

כתובת
חיפה ויצו 14-16

סוג
בקשה

סכום בקשה

5

נעמת

6

נעמת

7

נעמת

8

אמונה תנועת האשה הדתית לאומית ירושלים בן ציון 9

2

9

נעמת

רמב"ם באר-שבע

3

בנייה

10

מעונות בית יעקב

רח' המגיד  42ביתר עילית

1

הסבה

306,000

11

עטרת החינוך

חגי  4בני ברק

1

הסבה

227.000

12

מעונות יום בית יעקב

רח' רקאנטי רמות ירושלים

1

הסבה

850.000

רמת גן קצ'קו רח' לאן 28
גורדון  26גבעתיים

 .3תמיכה לרשויות מקומיות למטרת שכירות
מבנים שישמשו כמעונות יום ושיפוצים
שם
מ.מ .מבשרת ציון

תמיכה

סכום בש"ח

תמיכה בגין
שיפוצים ל2-
כיתות

200,000

עיריית ביתר עילית תמיכה בגין
שיפוצים ל3-
כיתות

300,000

עיריית שיבלי

תמיכה בגין
שיפוצים ל2-
מבנים ,בכל מבנה
 2כיתות

400,000

 .5תמיכה למכללות המוכרות ע"י מה"ט בשנת
הלימודים תשע"א לפיתוח והצטיידות

3

בנייה

1,920,000

3

בנייה

1,920,000

1

הרחבה

640,000

הרחבה

850,000
1,920,000

 .4תמיכה למוסדות ציבור המעניקים מידע ,ייעוץ
וסיוע לעובדים
עמותה

סכום מאושר

צנתוריון

42,601

איתך-מעכי

34,561

ידיד

247,583

נעמת

52,959

סינגור קהילתי

37,171

קו לעובד

193,374

סה"כ

608,248

 .6תמיכה לסטודנטים מהמגזר החרדי שיחלו
לימודיהם בשנת הלימודים התשע"ב בלימודים
לתואר הנדסאי ,לרבות במכינה טכנולוגית,
במכללות שבפיקוח המכון הממשלתי
להכשרה בטכנולוגיה ובמדע

שם

סכום מאושר

.1

המכללה הטכנולוגית באר-שבע

183,680

.2

האוניברסיטה הפתוחה

51,040

.3

מכללת הנגב ע"ש ספיר

102,151

.4

המכללה האזורית כנרת

49,234

 .7תמיכה בסטודנטים במסגרת תוכנית “עתידים"

.5

המכללה האזורית אשקלון

63,167

.6

המכללה הטכנולוגית רופין

98,552

.7

המרכז לעיצוב וטכנולוגיה  -אריאל

75,547

 .8תמיכה בסטודנטים במסגרת תוכנית “הטובים
לתעשייה"

.8

רשת אורט

385,504

.9

מכללת אלקסאמי

34,279

.10

מכללת עתיד חיפה

146,181

.11

מכללת סכנין

72,281
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אושרה תמיכה ל 62-סטודנטים בסכום כולל של .₪ 3,698,300

אושרה תמיכה ל 211-סטודנטים בסכום כולל של .₪ 2,010,000

אושרה תמיכה ל 37-סטודנטים בסכום כולל של .₪ 925,000
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מחוזות המשרד
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  ,באמצעות ארבע מחוזותיו ירושלים והשפלה ,תל אביב והמרכז ,חיפה והצפון ובאר שבע והדרום
אמון על יישום מדיניות המשרד המאוחד במרחב גיאוגרפי מוגדר ומהווה את הזרוע הביצועית של המשרד על כל אגפיו ויחידותיו.
סקירת פעולות שבוצעו בשנת  2011בחלוקה למחוזות
יחידות מקצועיות

מחוז
ירושלים

מחוז
חיפה

מחוז
תל אביב

מחוז
באר שבע

סה"כ
כללי

סחר פנים
מס' בתי עסק שבוקרו

9,827

15,639

15,432

7,815

47,623

מס' ביקורות שבוצעו

15,815

20,886

27,547

10,890

73,475

דוחות עבירה

344

489

305

0

1,138

תלונות שנפתחו מהציבור

580

488

749

71

1,884

תלונות שנפתחו בעקבות ביקורת
יזומה

315

291

145

115

845

תלונות שטיפול בהם הסתים

873

819

884

245

2,788

הצגת מחירים

8,600

11,795

11,577

6,775

37,750

בדיקת מחירים קניות ניסיו

640

906

1,398

898

3,737

סימון מוצרים

3,146

2,546

6,675

1,455

13,607

הגנת הצרכן

1,704

1,575

3,459

554

6,985

משקולות ומידות
אימות מכשירי שקילה

1,867

2,582

5,511

1,593

11,827

אימות משאבות דלק

2,375

4,426

5,642

1,972

14,437

אימות מכשירים שונים;

512

0

598

57

1,281

אימות מאזני גשר;

82

53

148

58

325

ביקורות

6,373

1,988

3,017

931

12,157

ערוצי הקניות
ערוצי הקניות

0

443

0

0

443

סה"כ תלונות שטיפולן הסתיים

0

451

0

0

451

תעשיה ורישוי
מתן שירות ואישורים ליבואנים
ועמילי מכס

60

6,777

4,309

35

11,171

מעקב אחר סימון הטובין המיובאים

84

625

122

10

835

ביקור הדרכה וסיוע במפעלי
תעשיה

615

15

1,051

10

1,716

הוצאת רישיונות יבוא בשם ירושלים
 /נשק

470

1,919

0

0

2,389
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ביקורת מפעלים למתן הנחות
בארנונה

210

0

0

0

210

אימות זהב בעסקים

54

70

11

45

194

ישיבות ועדות לתיאום מילואים
(ולת"מ)

565

116

718

220

1,601

טיפול בצעצועים מסוכנים

186

598

202

156

1,175

הכשרה מקצועית
כיתות

תלמידים

כיתות

תלמידים

כיתות

תלמידים

כיתות

תלמידים

הכשרת מבוגרים

59

1,117

80

1,484

70

1,247

43

778

4,791

הכשרת נוער

75

1,100

231

4,325

286

4,624

109

2,093

12,640

בתי ספר עסקיים

60

6,000

1,260

18,256

658

10,428

213

3,160

41,027

מספר מבחנים

13,705

26,399

30,830

5,216

84,894

מספר נבחנים

5,457

11,310

12,500

15,261

33,393

מעונות יום
מספר ילדים שנקלטו במעונות
יום ובמשפחתונים

19,040

34,660

21,308

12,323

87,260

פתיחת מעונות חדשים

10

19

11

7

44

פתיחת משפחתונים חדשים

386

44

172

16

702

ביקורי פיקוח במעונות

355

554

643

489

1,852

ועדות היגוי וערער

224

671

148

250

1,056

מענה לפניות הציבור

1,186

996

360

279

2,728

יחסי עבודה
טיפול בסכסוכים ובוררויות

84

88

57

0

229

מתן אישורים לפיצויי פיטורין
(סעיף  28לחוק)

188

97

0

0

285

מתן יעוץ ומידע בדיני עבודה
ויחסי עבודה

2,616

2,444

390

0

5,450

מענה לפניות הציבור (טלפוני)

1,367

4,357

2,511

0

8,235

פיקוח על העבודה
ביקורי פיקוח על בטיחות בעבודה,
בתעשייה /בנייה /חקלאות

1,617

9,681

3,029

1,260

15,314

בדיקות מעבדתיות

311

875

1,601

410

2,810

חקירות  /הודעות תאונות בעבודה

3,136

5,886

4,782

1,410

15,433

טיפול בפניות ציבור

214

720

561

165

1,679

אישור רישוי עסקים והיתרים

655

1,760

1,205

624

4,195

הוצאת צווי בטיחות וצווי שיפור

351

1,356

621

299

2,729

עבודה בסנפלינג

38

0

0

0

38
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כ"א בשעת חירום
הכנת מערך המפעלים החיוניים
לשע"ח

203

895

1,061

127

2,282

תרגול המערכת

20

22

52

10

102

עדכון מערך כ"א במפעלים
החיוניים

7,540

41,671

68,766

6,762

125,174

טיפול במפעלים חיוניים חדשים

19

216

47

32

293

מפעלים חיוניים שנגרעו

2

26

15

3

46

רענון ומיון כ"א במאגרי המידע

1,069

9,174

7,735

838

19,025

מל"ח
ביקורת במפעלים חיוניים למזון
ולמשכ"ל

166

101

123

25

405

ביקורת כוננות והדרכה ובדיקות
קשר לועדות מל"ח

98

57

90

3

248

תרגילי מל"ח בועדות מל"ח
מקומיות

24

28

63

37

145

ישיבות תיאום עם מערך רפרנטים
במשרדי ממשלה

24

136

3

-

170

איתור מפעלים חיוניים חדשים
למזון ומשכ"ל

22

5

9

3

37

השתתפות בכנסים ובימי עיון
וסיורים בנושא מל"ח

8

13

27

22

58

הכנת מצגות ואירועים ,והזנת
נתונים למחשב מל"ח

24

20

0

8

54

אזורי פיתוח
בקשות להקצאת קרקע

67

0

134

130

345

פגישות עם יזמים באזורי פיתוח

15

10

186

29

221

מתן חוות דעת

32

0

44

0

76

מיפוי תשתיות וביקור במפעלים

250

0

80

7

337

הלשכה המשפטית
תיקים משפטיים שנפתחו

310

367

165

148

982

עבירות שהסתיימו בהתראה

274

113

92

136

548

עבירות שהסתיימו בעבירות
מנהליות

24

166

28

7

247

עבירות שהוגשו לבית משפט

7

12

161

3

182

עבירות שהסתיימו בבית המשפט

3

20

28

2

51
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מחוזות המשרד

מחוז ירושלים

מחוז חיפה והצפון

רח' יפו  30ירושלים
טלפון  02-6667911פקס 02-6231581

רח' שד' פל-ים קריית הממשלה ,בניין א' ,חיפה
טלפון  04-8631055פקס 04-8631006

מחוז תל-אביב והמרכז

מחוז באר-שבע והדרום

רח' סלמה  53תל-אביב
טלפון  03-7347111פקס 03-7347289

רח' התקווה  4ק .הממשלה ,באר שבע
טלפון  08-6264750פקס 08-6264760

כתובת אתר משרדנוwww.moital.gov.il :

גופים הקשורים למשרד
המכון היצוא הישראלי לשיתוף פעולה בינלאומי

מכון התקנים הישראלי

אשרא חברה לביטוח סיכוני סחר חוץ

המועצה הישראלית לצרכנות

רח' המרד  29תל-אביב

דרך מנחם בגין  65תל-אביב

שרות התעסוקה הישראלי
רח' קפלן  2ירושלים

ג'וינט ישראל תב"ת תנופה בתעסוקה
שד' רופין גבעת הג'וינט ירושלים

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
רח' הבונים  2בית הבונים
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רח' חיים לבנון  42רמת אביב

רח' החשמונאים  88תל-אביב

רשות ההגבלים העסקיים
רח' כנפי נשרים  22ירושלים

מוסד לבטיחות וגהות
רח' מזא"ה  22תל-אביב

