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 דבר המנהל הכללי
 

 אזרחים יקרים,

 

משרד הכלכלה והתעשייה פועל לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל ולהגברת הפריון במשק. 

המשרד פועל לעידוד התעשייה המקומית, לפיתוח כלכלי תוך שימת דגש על הפריפריה 

מגוונות במעגל העבודה. כמו כן, משרד הגיאוגרפית והגדלת שיעור השתתפותן של אוכלוסיות 

הכלכלה והתעשייה אמון על קידום העסקים הקטנים והבינוניים, משיכת משקיעים זרים לישראל 

נספחים כלכליים בעולם. בנוסף, עוסק המשרד בטיפול בסוגיות הקשורות  45והפעלת מערך של 

 להורדת יוקר המחייה והגברת התחרות במשק הישראלי. 

 

לה והתעשייה מציע מגוון רחב של כלי סיוע לטובת עסקים, חברות ויזמים בישראל. משרד הכלכ

אנו רואים חשיבות רבה בהנגשת פעולות המשרד וכלי הסיוע לציבור האזרחים בכלל ולקהלי היעד 

של המשרד בפרט. אנו משקיעים משאבים רבים להגברת השקיפות בכל הנוגע לפעולות המשרד 

 הדרך להשגת יעדי המשרד ולחיזוק הכלכלה הישראלית.מתוך אמונה כי זו היא 

 

 דו"ח שנתי זה הינו חלק מתהליכי הגברת השקיפות והנגשת המידע. 

 

אנו מתחייבים להמשיך ולפתח כלי סיוע ואמצעים לעידוד הצמיחה הכלכלית של המשק הישראלי 

 תוך שמירה על עקרונות של שקיפות והנגשת מידע לכל.

 

 

 שי רינסקי

 לליכהמנהל ה
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 משרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה, כמשרד כלכלי מוביל, פועל במספר רב של תחומי פעילות כלכליים, 

קיימא ולשגשוג כלכלי של המשק הישראלי לטובת כלל אזרחי מדינת -שמטרתם להביא לצמיחה בת

 ישראל מהמרכז ומהפריפריה החברתית והגיאוגרפית .

שייה פועל לטובת קידום המשק הישראלי לנתיב של צמיחה וחדשנות, תוך משרד הכלכלה והתע

חברתי, הפחתת יוקר המחיה -חיזוק כושר התחרות בתעשייה ובסקטור העסקי, פיתוח כלכלי

הכלכלות המפותחות בעולם. לצורך  15וכן לטובת מיקום ישראל בין , ושיפור הסביבה העסקית

 החולפת במגוון צעדים. השגת מטרות אלו פעל המשרד במרץ בשנה 

מעצמה כלכלית, מדינת מפתח,  - בשוק הבינלאומי, מדינת ישראל הפכה מנטל לנכס משמעותי

שהחדשנות והפיתוח בה הינם פורצי דרך ומהווים ערך מוסף ומקור לגאווה. לייצוא הישראלי 

סוקה הוא קטר הצמיחה של המשק הישראלי ומקור מרכזי לתע -חשיבות גדולה לכלכלת ישראל 

 יציבה ולשגשוג כלכלי וחברתי. 

הסרת חסמי ייבוא, פתיחה של השוק לתחרות, השוואת התקינה בישראל לזו המקובלת בעולם 

והפחתת הרגולציה הינם רק חלק מהצעדים המשמעותיים שנוקט המשרד לטובת הפחתת יוקר 

 .ODCE - המחיה והגברת התחרות בישראל ולטובת צמצום פערי המחירים בין ישראל ל

לקדם השקעות בישראל, תוך משיכת חברות בינלאומיות שייתוספו למאות החברות  המשרד ימשיך

הבינלאומיות שכבר פועלות בישראל, ליצירת אלפי מקומות עבודה לאוכלוסיות מיוחדות כתוצאה 

חברתי של אזורי העדיפות הלאומית, ולהיותו של המשרד בית -ממסלולי תעסוקה, לפיתוח כלכלי

 יה בפרט ולמגזר העסקי בכלל .לתעשי
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 תקציב

 
 ₪ליוני יבמ 2017חלוקת תקציב המשרד לשנת 

 סה"כ תקציב הרשאה תקציב מזומן הנושא

 2120 1670 450 הרשות לחדשנות

 1010 860 150 הרשות להשקעות

 220 90 130 סחר חוץ

 עסקים קטנים
 

160 160 

 אזורי פיתוח
 

250 250 

 270 שכר ותפעול המשרד
 

270 

פעולות כלליות לקידום 
מכון  )מינהל התקינה, התעשייה

היהלומים הסמכת מעבדות 
 מלאי חירום וכד'(

130 
 

130 

 4160 3030 1130 סה"כ
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 במשרד בעלי תפקידים בכירים
 

 תפקיד שם

 יהישר הכלכלה והתעש אלי כהן

 המנהל הכללי שי רינסקי

 משנה למנכ"ל פס-נעמה קאופמן

 הרשות להשקעות ולשיתוף פעולה תעשייתימנהל  ץנחום איצקובי

 המדען הראשי עמירם אפלבאום

 ל מינהל סחר חוץהמנ אוהד כהן

 מנהלת הרשות להשקעות זרות ושת"פ תעשייתי זיוה איגר

 היועצת המשפטית איילת זלדין

 סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש רועי פישר

 ובינונייםמנהל הסוכנות לעסקים קטנים  רן קיויתי

 סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדניות מיכל פינק

 חשב ניסים בן אלי

 מנהל מינהל תקינה יעקב וכטל

 היטלי סחרו מינהל ייבואמנהל  דני טל

 מנהל מינהל תעשיות יאיר שירן

 אזורי תעשייהמנהל מינהל  יגאל צרפתי

 רשם האגודות השיתופיות מירון הכהן

 ופיתוח בר קיימא המנהל מינהל סביב עוז כ"ץ

 מערכות מידעאגף בכיר מנהל  שמעון ברונר

 ראש אגף בכיר תקשורת הסברה ופרסומים שירה קוה

 מנהל מינהל חירום גבי בר

 תקציבים בכיר מנהל אגף דודו שטיינמיץ

 המדידומנהלת מינהל אכיפה  נאוה זקן

 סמנכ"ל מחוזות ריאד איברהים

 מבקרת פנים ליאת שלם
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 ק חיפש המידע וחיישום ח הממונה על דיוו
 

 מספר הבקשות:

 

 

 מענה לבקשות:

 

 

337 

423 

200 

2017 2016 2015 

59% 

6% 

19% 

2% 2% 

13% 

44% 

30% 

17% 

1% 1% 

7% 

25% 

45% 

14% 

2% 2% 

12% 

הופסק מטעמים   נדחה נמסר באופן חלקי המידע נמסר
 הקשורים לפונה

הופסק בשל אי 
 תשלום אגרה

הטיפול טרם  
 הסתיים

2017 2016 2015 
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 זמן טיפול:

 

  עילות דחיה:

 

 

  

7% 

4% 

18% 

10% 

19% 

18% 

11% 

22% 

35% 

36% 

29% 

21% 

36% 

26% 

9% 

2017 

2016 

2015 

 120מעל 

61-120 

30-60 

15-30 

 יום  14עד 

17% 

57% 

4% 

13% 

10% 

 הקצאת משאבים -( 1)8

 נוצר בידי רשות אחרת -( 5)8

 שיבוש תפקוד הרשות -( 1()ב)9

 סוד מסחרי -( 6()ב)9

 אחר 
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 פש המידעוק חונה על חות עם הממוהתקשראופני 

 02-6662949פקס: •  02-6662309 וןטלפ

 gs.cogfeconocesasemfhsefohא׳׳ל: 1ד

 רסםופש מידע יפוק חוח חו"ד

 ובאתר אינטרנט של משרדנ

 

 

 עתירות: פסקי דין:  תלונות:     

 

  

 
 2 מספר תלונות שהגיעו ליחידה:

מספר פסקי הדין 
 2שניתנו: 

מספר העתירות 
 4שהוגשו: 

: מוצדקת
1 

הטיפול 
טרם 

הסתיים: 
0 

לא 
מוצדקת: 

1 

תיקון 
ליקויים:
0 

בעד 
: הרשות
2 

נגד 
: הרשות
0 

סך 
ההוצאות 

0 ₪ 

סך 
ההוצאות 
2,000 ₪ 

  דו"ח התקשרויות: 

 

 
 2016לשנת 

 
 2015לשנת 

לכל שנת 
2015 :
100% 

:  1לרבעון 
100% 

:   2לרבעון
100% 

:  3לרבעון 
100% 

 
 2017לשנת 

:  4לרבעון 
100%  

:  1לרבעון 
100% 

:  4לרבעון 
100% 

:  3לרבעון 
100% 

:  2לרבעון 
100%  

mailto:hofesh.meda@economy.gov.il
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 רשימת דברי חקיקה עיקריים
 

 . 1984-חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד .1

 .1978-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-חוק הקרן הדו .2

 .1959-חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט .3

 רכש גומלין.  –( 2א)א()3סעיף  – 1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב .4

 . 1991-חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א .5

 .1996-חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו .6

 .1994 –ר ומוצריו, התשנ"ד חוק בש .7

גם לאחר תיקון הפקודה בחוק  – 1979-פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, תשל"ט .8

משמע שלב החקיקה  –ההסדרים האחרון הרי שבצווים הבאים ישנם "הסדרים ראשוניים" 

 מצוי בהם ולא רק בפקודה(: 

 2006-צו יצוא חופשי, תשס"ו-ו 2014-צו יבוא חופשי, תשע"ד. 

 שימושיים(, -בוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דוצו הי

 .2006-תשס"ו

 2004-צו היבוא והיצוא )פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני(, תשס"ד 

 א( לחוק )רק בהיבט היתר 2סעיף  -1954 -חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו תשי"ד(

 מוצרים לייצוא(.

 1979-ל יהלומים, יבואם ויצואם, תשל"טצו הפיקוח ע. 

 .  1953-חוק התקנים, התשי"ג .9

 .1997-חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז .10

 .1965-חוק למניעת מפגעים )בטיחות מקררים(, תשכ"ה .11

 לעניין: – 1957-חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח .12

 1979-צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם, תשל"ט. 

  ,)צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים

 .1986-תשמ"ז

  ,)צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון קוד של מוצר מזון ארוז מראש

 .1983-התשמ"ד
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)החוק ותקנותיו כעיקרון באחריות ביצועית של הרשות  1981-חוק הגנת הצרכן, התשמ"א .13

והסחר ההוגן, אולם אלה צווים מכוח החוק שנותרו באחריות משרד להגנת הצרכן 

 : הכלכלה

)משותף עם שר הבריאות       – 1998-צו הגנת הצרכן )סימון ואריזה של מוצרי מזון, תשנ"ט -

 ובפועל בביצוע משרד הבריאות(.

  1983-צו הגנת הצרכן )סימון טובין(, תשמ"ג -

 פקודת האגודות השיתופיות. .14

 הביצוע בידי רשות ההגבלים העסקיים. – 1988-העסקיים, התשמ"חחוק ההגבלים  .15

 .1944פקודת המלט,  .16

)עיקרון בוטל,   ונותרו  2013-חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל )הוראת שעה(, התשע"ג .17

 (.2018מספר הוראות בתוקף עד פברואר 

 יות.א מועצות מקומיות תעשיית2סעיף  –פקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[  .18

)סמכות "שר הפיתוח" מצויה היום בידי שר הכלכלה  1961-חוק זכיון ים המלח, התשכ"א .19

 והתעשייה(.

)הביצוע מצוי בידי רשות ההגבלים  – 2014-קידום התחרות בענף המזון , תשע"ד חוק .20

 העסקיים והרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן(.

 .2014-רוז מראש, תשע"החוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון א .21

 .2012-חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, התשע"ב .22

 .2008-חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח .23

 פקודת המשקלות והמידות. .24

 .2000-, תש"סחוק איסור הלבנת הון .25

סוחר באבנים יקרות למניעת  צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של  .26

 .2014–ן ומימון טרור( תשע"דהלבנת הו

 .2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז .27

 .2016-תקנות היטלי סחר )הישבון(, תשע"ז .28

צו היבוא והיצוא )פיקוח על יבוא טובין מהרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה(,  .29

 .2018-התשע"ח

של קוריאה(  צו היבוא והיצוא )פיקוח על ייצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית .30

 .2018-)תיקון(, התשע"ח
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 2017-2018מטרות ויעדים לשנים 

 פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי. 1

: קידום החדשנות והטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה, במסחר ובשירותים1.1  

: עידוד תעשייה תחרותית ובת קיימא1.2  

שווקים גלובליים מתפתחים : הגדלת היקף וגיוון הייצוא בדגש על1.3  

: משיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה תעשייתיים ובינלאומיים1.4  

 הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות. 2

: הקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק תחרותי2.1  

: התאמת הדרישות המוטלות על ייבוא או ייצור למקובל בשווקים משמעותיים בעולם2.2  

  הרגולציה, הפחתת נטל רגולטורי והסרת חסמים העומדים בפני המגזר העסקיטיוב  :2.3

: שמירה על זכויות הצרכנים בהיבטי מסחר ובטיחות2.4  

 חברתי כתשתית לצמיחת המשק-פיתוח כלכלי .3

: משיכת השקעות איכותיות לאזורי העדיפות הלאומית כמנוף לפיתוח כלכלי אזורי3.1  

קוש וליצירת מקומות עבודה איכותיים: פיתוח תשתיות להגדלת הבי3.2  

: שילוב וקידום אוכלוסיות ייעודיות בכלכלה הישראלית3.3  

: היערכות ומוכנות של ענפי המשק לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים3.4  

 חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים .4

ם ובינוניים: הסרת חסמי נגישות לאשראי ולהון ושיפור תזרים המזומנים על עסקים קטני4.1  

: הקלת העומס הרגולטורי והפחתת הנטל הבירוקרטי על עסקים4.2  

: סיוע במימוש פוטנציאל הפריון, החדשנות, היעילות וכושר התחרות של העסקים4.3  

 שיפור השירות ומתן מענה מיטבי ללקוח .5

: הנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצויים המיטבי5.1  

ת תוך יצירת רצף טיפול בלקוח: הגברת אפקטיביות השירו5.2  

ידי מתן שירותים תומכים-: סיוע ליחידות המשרד בהשגת מטרותיהן על 5.3  
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 2017 עיקרי תכנית העבודה

 פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי. 1

 
 קידום החדשנות והטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה, במסחר ובשירותים :1.1 יעד

 
 ות:משימות מרכזי

 
  הפעלת מסלול מענקים לעידוד קבלנים לעבור לבנייה בשיטות מתועשות ■

 טק-גיבוש של מסלול סיוע לעידוד תעשיות כימיות עיליות לחומרים לתעשיית ההיי  ■

 הקמה של קהילת חדשנות בתחום הבנייה החכמה  ■

 גיבוש מודל אופרטיבי להקמת מכון לייצור מתקדם בצפון   ■

 נית להגדלת הפריון במפעלי תעשייה בצפוןהפעלת תכ  ■

 גיבוש והפעלה של תכנית לעידוד הפריון בעסקים בתחום המסחר והשירותים  ■

 הפעלת תכנית מעבדות לחדשנות בזירת ההזנק ברשות לחדשנות  ■

 הקמת יחידת מטה לפיתוח ההון האנושי בהייטק ברשות לחדשנות  ■

 סיום ההקמה של רשות החדשנות  ■

 

: עידוד תעשייה תחרותית ובת קיימא1.2 יעד  
 

 משימות מרכזיות:
 

 הסרת חסמים וטיוב מדיניות לטובת הטמעת גז טבעי בתעשייה ■

  הפעלת מסלול מענקים לחיבור ולשימוש התעשייה בגז טבעי ■

 עידוד תעשייה בת קיימא והפחתת הסיכונים הסביבתיים באזור מפרץ חיפה ■

 לטיוב הרגולציה הסביבתיתקידום תכנית פעולה  ■

■ 
הפעלת תכנית "עתידים לתעשייה" לעידוד סטודנטים לפנות להכשרה במקצועות  

 טכנולוגיים ולקידום שילובם בתעשייה

■ 
הפעלת תכנית "הטובים לתעשייה", המעניקה תמיכה לסטודנטים במימון לימודי הנדסה  

 ועיצוב ובשילובם בתעשייה

■ 
טק" במטרה ליצור תשתית כוח אדם מיומן לתעשיית -הייגיבוש תכנית "הטובים ל 

 טק-ההיי

 הגדרת "כללי מקור" למוצר תעשייתי ישראלי מקורי ■

■ 
הקמת מכון לתעשייה בת קיימא במטרה לעודד את התעשייה להטמיע טכנולוגיות  

 הפחתה במקור במקום בקצה
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 הפעלת תכנית לקידום סימביוזה תעשייתית ■

 טק-ל תכנית ערבויות לבנקים עבור חברות הייגיבוש והפעלה ש ■

 הקמה של זירת ייצור מתקדם עבור התעשייה ■

■ 
הטמעת תכניות לימוד ייחודיות במערכת החינוך לשם עידוד רכישה של תוצרת ישראלית  

 (לבן-כחול)
 

 : הגדלת היקף וגיוון הייצוא בדגש על שווקים גלובליים מתפתחים1.3יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 קידום חתימה על הסכמי אזורי סחר חופשי עם קוריאה, עם וייטנאם ועם סין ■

■ 
הפעלה של קרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים, המסייעת לחברות לגשת למכרזים  

 ולהקים אתר בטא שיווקי בחו"ל

■ 
הפעלה של קרן מאגדי תשתית, המסייעת להקמת מתקן הדגמה שיווקי  

 בינלאומי

■ 
"כסף חכם", המסייעת לפריצה לשוק חדש ולהקמת נציגות שיווקית  תכניתשל  הפעלה 

 במדינות היעד

 קידום הייצוא הישראלי ומשיכת השקעות זרות בשווקים בינלאומיים ■

 השקת תכנית לתמיכה ביצואנים קטנים ומתחילים ■

 קידום הייצוא הישראלי למדינות מתפתחות ■

 קהעיבוי מערך הנספחויות באפרי ■
 

 : משיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה תעשייתיים ובינלאומיים1.4יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 הרחבת מעגל התעשיות הישראליות הנהנות מרכש גומלין ■

 קידום השקעות זרות בסקטור התעופה, החלל, המתכת ו/או ביטחון המולדת ■

■ 
וד למשלחת תעשיות הרכב המגויסת קידום השקעות בתחום הרכב בשיתוף הנספחים ובצמ 

 ידי מכון הייצוא-על

 לאומיות פעילות בישראל-עבודה מול חברות רב ■

■ 
קידום מדיניות ממשלתית למשיכת השקעות זרות באמצעות גיבוש כללי המכפילים  

 למינוף כספי רכש הגומלין

 WATEC 2017הובלה, ארגון וביצוע כנס  ■

■ 
בהתקשרויות הממשלה באמצעות הרשות להשקעות זרות  הגברת רכש הגומלין, הנעשה 

 ושיתוף פעולה תעשייתי

  גלם תהליך בינלאומי בין מדינות הסוחרות ביהלומי -השתתפות בתהליך קימברלי   ■
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 הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות. 2

 : הקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק תחרותי2.1יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ סות ייבוא במסגרת הליך תחרותי בתחום הבשר הטריהקצאת מכ

 ■  הקצאת מכסות ייבוא במסגרת הליך תחרותי בתחום הגבינות הקשות

 ■  הקצאת מכסות פטורות ממכס לייבוא פרטי מזון

 ■ יישום שינוי של חוק התקנים לעניין הכרה במעבדות בדיקה בשלב ייבוא

 ■  קיצירת מסלול חדש להגברת התחרותיות במש

 ■ יצירת תכנית סיוע לעסקים קטנים בהשתלבות ברכש של משרד הביטחון

קידום מדיניות ייבוא חדשה ואימוצה ובדיקת ההשפעה של יישום המדיניות על תהליך 

הייבוא בתחומים נבחרים: תמרוקים, תקשורת אלחוטית ומוצרי חשמל בשיתוף משרדי 

 הממשלה האחראים

■ 

 

 המוטלות על יבוא או יצור למקובל בשווקים משמעותיים בעולם : התאמת הדרישות2.2יעד 

 משימות מרכזיות:

 
גיבוש מנגנון ומודל לניהול סיכונים בתחום הייבוא ברמה הממשלתית במטרה להפחית 

 נטל רגולטורי ובירוקרטי מהיבואנים
■ 

ידי הרצת מודל הערכת -בחינת ההסדרים של אכיפת תקנים רשמיים בייבוא על

  סיכונים
■ 

 ■  RIAקידום חוק הפיקוח על היהלומים וביצוע 

בחינת רפורמות בשווקים המפותחים למען הגברת התחרות והסרת החסמים בתחום 

 הייבוא
■ 
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 : טיוב הרגולציה, הפחתת נטל רגולטורי והסרת חסמים העומדים בפני המגזר העסקי2.3יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ ום התקינה על הנטל הרגולטורי בתהליך הייבואבחינת ההשפעה של שינויים בתח 

גיבוש עדכונים בצו ייבוא חופשי בהתאם לצרכים שעולים מהמגזר העסקי,  

 במטרה לקבוע הגבלת זמן למתן אישור לייבוא אישי
■ 

הסדרת הרגולציה בתחום הייבוא האישי במטרה ליצור מסגרת, שתאפשר קביעת  

 נורמות רוחביות
■ 

בוא בתחומים נבחרים מול כל הרשויות המוסמכות, לרבות בתחום הסרת חסמי יי 

 התקינה ,החקלאות והמזון
■ 

ליווי הליכי חקיקה ממשלתיים ופרטיים כחלק מיישום מדיניות הממשלה  

 בתחום הייבוא
■ 

 ■ הפחתת נטל רגולטורי בתחום אישור מבדקות שירות ביחידת משקלות ומידות

 ■ נתית לרוויזיה בכלל התקנים הרשמייםש-גיבוש והפעלה של תכנית תלת

 

 : שמירה על זכויות הצרכנים בהיבטי מסחר ובטיחות2.4יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

אכיפה של תחזוקת מתקני  –פעולות אכיפה בתחום התקינה להבטחת בטיחות מוצרים  

ידי רשויות מקומיות וביצוע נטילות בבתי עסק לאכיפת תקנים -ילדים למשחקים על

 ייםרשמ

■ 

הרחבת המערך של ביצוע בדיקות אימות ראשוני ואימות מחדש של מוני דלק  

 בתחנות דלק
■ 

פי המלצת ארגון -עדכון תקן מודרני לבדיקת משקלים של מוצרים ארוזים מראש על 

OIML  
■ 

 ■ קידום חוק חדש למשקלות ומידות בהתאם לחוקים המקובלים בעולם

 ■ מצרכים ושירותים בבתי עסקביצוע ביקורות לפי חוק פיקוח 

 ■ אכיפה של דיוק מכשירי שקילה במשק

 ■ אכיפה של דיוק מונים בתחום הדלק במשק

קביעת מחירי מוצרים הנתונים תחת פיקוח באחריות משרד הכלכלה והתעשייה  

 פי חוק פיקוח מחירי מצרכים ושירותים-על
■ 

 ■ יבור הצרכניםאודות פעילות התקינה במשרד עבור צ-הנגשת מידע על

  



משרד הכלכלה והתעשייה   מדינת ישראל    דו"ח
 

18 

 חברתי כתשתית לצמיחת המשק-פיתוח כלכלי. 3

 
 : משיכת השקעות איכותיות לאזורי העדיפות הלאומית כמנוף לפיתוח כלכלי אזורי3.1יעד 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ גיבוש תכנית לפיתוח התעשייה והכלכלה בערים מרכזיות בנגב המזרחי

לשם הגדלת הפריון בתעשייה הישראלית  ביצוע תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון 

 בכלל ובצפון בפרט
■ 

יישום החלטת הממשלה לפיתוח הצפון והשינויים בחוק לעידוד השקעות הון לשם  

 1-4למפעלים בצפון באשכול פריפריאלי  10מתן מענק נוסף בשיעור של %
■ 

 ■ גיבוש תכנית אב לאזורי התעשייה בישראל

בתחומי מדעי החיים והמזון לשם יצירת אקוסיסטם  הקמת קהילות חדשנות בצפון 

 כלכלי תעשייתי
■ 

 ■ גיבוש תכנית לפיתוח אזורי תעשייה ביישובי הבדואים בצפון

 ■ מתן תמיכה בהקמה ובהרחבה של מפעלים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון

 ■ הקמת מרכז עסקים לדרוזים בצפון

 ■ של חברות גדולות באזור הצפון גיבוש תכנית לקידום עסקים קטנים כספקים

 

 
 : פיתוח תשתיות להגדלת הביקוש ויצירת מקומות עבודה איכותיים3.2יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ הפעלת מסלול לסיוע בקליטת עובדים בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית ובצפון בפרט 

 ■ הפעלת מסלול לסיוע בקליטת עובדים בשכר גבוה בירושלים

 ■ מגרשים למפעלי תעשייה באזורי תעשייה הנמצאים באזורי עדיפות לאומית שיווק 

 ■ חיזוק מינהלות אזורי תעשייה

 ■ גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח אזורי תעשייה בפריפריה

 ■ טק-הקמת יחידה ייעודית ברשות לחדשנות לקידום פיתוח הון אנושי להיי 
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 עודיות בכלכלה הישראלית: שילוב וקידום אוכלוסיות יי3.3יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

תמרוץ לקליטת עובדים נוספים בעסקים מקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה  

 נמוך באמצעות השתתפות בשכר העובדים הנקלטים
■ 

 ■  הפעלת מסלול תמרוץ להעסקת אנשים עם מוגבלויות

וסייה הערבית בענפי הפעלת מסלול לעידוד העסקה של סטודנטים מקרב האוכל 

  התעשייה עתירת הידע
■ 

 ■ הפעלת פרויקט להרחבת הרכש הציבורי מעסקים הפועלים במגזר הערבי

 ■ הקמת קרן הלוואות לעסקים בבעלות יוצאי אתיופיה

כנית "יוזמים עסק" לעידוד יזמות בקרב אוכלוסיות החרדים, המיעוטים הפעלת ת 

 ויוצאי אתיופיה
■ 

 ■ ייעודיים לקידום ולשדרוג מקצועי של יוצאי אתיופיהפיתוח מסלולים 

הפעלת שירותי סיוע במגזר המיעוטים לבעלי עסקים וליזמים במערך המעוף ובמרכזי  

 עסקים
■ 

 ■ בחינת תשתית משפטית המבטיחה פנסיה הולמת בקרב המושבים השיתופיים

 ■ הכפרי קידום ייצוג של נשים בוועדי הנהלה של אגודות שיתופיות במגזר

 
 

 : היערכות ומוכנות ענפי המשק לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים3.4יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ ענון ועדכון של מלאי מזון ממשלתייאחזקה, ר

גיבוש ואישור של תכנית היערכות לאספקת מוצרי מזון חיוניים בשעת חירום, לרבות  

 הצבת יעדי שירות
■ 

 ■ ום הסייבר בחירוםבניית מטה לניהול תח

 ■ עדכון רשימת מפעלים חיוניים של משק כללי לשעת חירום 

 ■  ביצוע תרגיל "משק איתן"

 ■ ביצוע ביקורות במפעלים חיוניים בתחום המזון ומשק כללי לשעת חירום
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 חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים. 4

 מזומנים על עסקים קטנים ובינוניים: הסרת חסמי נגישות לאשראי ולהון ושיפור תזרים ה4.1יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ הפעלת קרן להלוואות עבור נשים יזמיות מהחברה הערבית 

 ■ הפעלת מסלול להנגשת פתרונות מימון לעסקים וליזמים במעוף  

 ■ הפעלת קרן סיוע לעסקים במצוקה

 ■  להשקעות בעסקים בגודל בינוני private equityהפעלת קרן  

 
 : הקלת העומס הרגולטורי והפחתת הנטל הבירוקרטי על עסקים4.2עד י
 

 משימות מרכזיות:
 

הפעלת תכנית סיוע למפעלי בשר, דגים ומוצרי מזון ללא גלוטן לעמידה ברגולציה  

 בתחומם
■ 

יצירת מדד לדירוג רשויות מקומיות בהתאם למידת הידידותיות שלהן לעסקים  

 קטנים בתחומן
■ 

 ■ י רגולציה לעסקיםכתיבת מדריכ

 ■ קידום הצעת חוק מוסר התשלומים

גיבוש מדריך לרשויות המקומיות, המציע סט כלים לקידום העסקים הקטנים  

 והבינוניים שבתחומה
■ 

 
 : סיוע במימוש פוטנציאל הפריון, החדשנות, היעילות וכושר התחרות של העסקים4.3יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ ושא יזמות נשיםביצוע מחקר צרכים בנ

הפעלת מסלול לקידום עסקים חברתיים, הפועלים לקידום אוכלוסיות  

 מיוחדות
■ 

 ■ הפעלת תכנית לעידוד מסחר מקוון

 ■ הפעלת מערך "מעוף" ומכלול שירותי הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים

 ■ הפעלת פרויקט להעלאת הפריון והחדשנות בעסקים בינוניים

, העוסק במדיניות כלפי עסקים קטנים ובינוניים ויזמות OECD-הפרסום דו"ח של  

 2016בישראל 
■ 
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 שיפור השירות ומתן מענה מיטבי ללקוח. 5

 : הנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצויים המיטבי5.1יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ הנגשת הפעילות של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה

ות עסקיות ושילובו במערכת המחשוב של הסוכנות לעסקים קטנים פיתוח אשף תכני

 ובינוניים
■ 

הפקת פרסום שנתי, הכולל את המחקרים המרכזיים והחשובים ביותר שנעשו 

 במשרד בשנה החולפת
■ 

הנגשת כלל שירותי המשרד באמצעות פיתוח מערכת "שער אחד לכלכלה", המציגה את 

 כלל כלי הסיוע ללקוחות המשרד
■ 

 ■ לניהול לקוח והתאמתה ליחידות שונות במשרד CRMהקמת תשתית למערכת 

 ■ הנגשת מידע ליבואנים בתחום הייבוא האישי והמסחרי

 
 

 : הגברת אפקטיביות השירות תוך יצירת רצף טיפול בלקוח5.2יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ הפעלת מרכז שירות למשקיעים זרים

אפקטיביות וההצדקה להפעלת תכניות סיוע שונות ביצוע מחקרים וסקרים לבחינת ה 

 של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
■ 

 ■ הקמת מסדי נתונים עבור מינהל אזורי תעשייה

 ■ הצבת יעדים לרמת השירות הניתן לחברות הפונות לרשות החדשנות
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  2018 מטרות ויעדים לשנת

 ישראליפיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק ה .1

 קיימא-: עידוד תעשייה תחרותית ובת1.1

: קידום הפריון והחדשנות תוך הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה, במסחר 1.2

 ובשירותים 

 : הגדלת היקף הייצוא וגיוונו, בדגש על שווקים גלובליים מתפתחים1.3

 : משיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה תעשייתיים ובינלאומיים1.4

 : הרחבת הפעילות של הייצור המקומי בקרב עסקים מוטי מחקר ופיתוח1.5

 הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות .2

 : הקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק תחרותי2.1

 : הסרת חסמי ייבוא והתאמת הדרישות למקובל בשווקים משמעותיים  בעולם2.2

 בהיבטי סחר ובטיחות: קידום מסחר הוגן תוך שמירה על זכויות הצרכנים 2.3

 חברתי כתשתית לצמיחת המשק-פיתוח כלכלי .3

 : משיכת השקעות איכותיות לאזורי עדיפות לאומית כמנוף לפיתוח כלכלי אזורי3.1

 : פיתוח תשתיות כמנועי צמיחה אזוריים 3.2

 : שילוב וקידום של אוכלוסיות ייעודיות ויצירת מקומות עבודה איכותיים3.3

  המשק ומוכנותם לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים: היערכות ענפי 3.4

 יצירת סביבה עסקית תומכת וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים .4

 : הסרת חסמי נגישות לאשראי ולהון ושיפור תזרים המזומנים של עסקים קטנים ובינוניים4.1

 זר העסקי: טיוב הרגולציה, הפחתת הנטל הבירוקרטי והסרת חסמים העומדים בפני המג4.2

 : סיוע במימוש פוטנציאל הפריון, החדשנות, היעילות וכושר התחרות של העסקים4.3

 יפור השירות ומתן מענה מיטבי למגזר העסקיש .5

 מערכתי-: להוות "בית לתעשייה" ליצירת ראייה כוללת וסנכרון רב5.1

 : הנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצויים המיטבי5.2
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  :דהעיקרי תכנית העבו

 פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי  .1

 

 קיימא-: עידוד תעשייה תחרותית ובת1.1יעד 

 
 משימות מרכזיות:

 
 ■ הפעלת מסלול מענקים לחיבור ולשימוש בגז טבעי

 ■ הפעלת מסלול להקטנת פליטות ולחיסכון אנרגטי

 ■ פרץ חיפהקיימא והפחתת הסיכונים הסביבתיים באזור מ-עידוד תעשייה בת

קיימא במטרה לעודד את התעשייה להטמיע -הקמת מכון לתעשייה בת 

 ■ טכנולוגיות הפחתה במקור במקום בקצה

 ■ הפעלת תכנית לקידום סימביוזה תעשייתית

 ■ סביבתיות-גיבוש מסלול השקעות כלכליות

 ■ קידום תכנית פעולה לטיוב הרגולציה הסביבתית

 ■ וטנציאל שימוש בגז טבעי כחומר זינה בתעשייהבחינה וגיבוש מדיניות של פ

 ■ הפעלת תכנית "הטובים לתעשייה"

 ■  הפעלת תכנית "עתידים לתעשייה"

שינוי תקנות העדפת תוצרת הארץ לעניין הגדרת "כללי מקור" למוצר תעשייתי ישראלי 

 ■ מקורי

  מכירת מוצריםאירוע ייעודי ל -יום חשיפה של התעשייה הישראלית לרכש "כחול לבן" 

 ■ ""כחול לבן
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במסחר , : קידום הפריון והחדשנות תוך הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה1.2יעד 
 ובשירותים 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ גיבוש תכנית אסטרטגית לייצור מתקדם 

 ■ גיבוש מסלול סיוע להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה היצרנית 

 ■ מתקדםהקמת מכון לייצור 

 ■ גיבוש מדיניות להגברת הפריון בתחומי המסחר והשירותים

 ■ הקמה והפעלה של מכון מחקר וחדשנות בתחום המזון בצפון

 ■ הפעלת תכנית להגדלת הפריון במפעלי תעשייה

 ■ הפעלת מסלול מענקים לעידוד קבלנים לעבור לבנייה בשיטות מתועשות

רה החכמה, הבריאות, החינוך, הבנייה, ניהול קהילות חדשנות בתחומי התחבו

 החקלאות, הערים החכמות, מדעי החיים והמזון
■ 

 ■ החלת מחויבות רכש גומלין במכרזים מיוחדים

 SMEמסלולי  -עידוד חברות ישראליות להשתתפות בתכנית מו"פ של האיחוד האירופי 

instruments ומאגדים 
■ 

לה אחרים לקידום ולהטמעה של חדשנות חיזוק פעילות רשות החדשנות מול גופי ממש

 בישראל בהיבטי רגולציה, תשתיות וחיבורים בין סקטורים 
■ 

 ■ טק ברשות החדשנות-הפעלת תכניות להגדלת ההון האנושי בהיי

 

 : הגדלת היקף הייצוא וגיוונו, בדגש על שווקים גלובליים מתפתחים1.3יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■  ור סחר חופשי עם וייטנאם, פנמה וקנדהקידום חתימה על הסכמי אז

 ■ קידום הייצוא הישראלי למדינות מתפתחות 

 ■ הפעלה רציפה של תכנית "כסף חכם"

לתמיכה ביצואנים קטנים  (שער לשיווק בינלאומי)הפעלת תכנית "של"ב"  
 ומתחילים

■ 

ת לגשת הפעלה רציפה של קרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים, המסייעת לחברו 
 ■ למכרזים ולהקים אתר בטא שיווקי בחו"ל

הפעלה רציפה של קרן מאגדי תשתית, המסייעת להקמת מתקן הדגמה שיווקי  
 בינלאומי

■ 

 ■ קטי דגל רחבי היקף בתחומי המים והחקלאות בהודויפרוי
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 : משיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה תעשייתיים ובינלאומיים1.4יעד 
 

 רכזיות:משימות מ
 

 ■ הרחבת מעגל התעשיות הישראליות הנהנות מרכש גומלין

 ■ קידום השקעות זרות בסקטור התעופה, החלל והמתכת

 ■ קידום החלטת ממשלה בנושא מדיניות מכפילים ברכש גומלין

בישראל ובחו"ל בעזרת פיתוח זירות פעולה ושיתופי  Invest in Israelקידום פעילות  

 בחו"לגורמים חיצוניים 
■ 

 ■  שיפור מדידת השקעות זרות בישראל

 

  : הרחבה של פעילות הייצור המקומי בקרב עסקים מוטי מחקר ופיתוח1.5יעד 

 
 משימות מרכזיות:

 

 ■ גיבוש מתווה תמיכה ייחודי למעבר בין מו"פ לייצור 

ת ארגונית ברשו-מסלול למתקני חלוץ וניסויי שטח, כולל הפעלת תשתית ארגונית ובין 

 החדשנות
■ 

לאומיות לטובת הרחבת הייצור בישראל בתחומים שונים, -קידום פעילות מול חברות רב 

 כגון: 

 (טכנולוגיות מידע ותקשורת)  ICT-תחבורה, אירוספייס, מדעי החיים ו

■ 

הפעלת הליך תחרותי ברשות החדשנות למעבדות חדשנות למעבר לייצור  

 מתקדם
■ 

ידי רשות החדשנות, להוכחת יכולת עמידה בתשתית -יקה עלשדרוג ופיתוח של קווי בד 

טכנולוגית, אשר תספק את צורכי הפיתוח העתידיים של התעשייה הישראלית בטווח 

 (שנים 5-(3הבינוני 

■ 

מודל הכשרות  -ברשות החדשנות  (BOOTCAMPS)הפעלת פיילוט סיירות תכנות  

 ייהאקדמיות אינטנסיבי למשרות מחקר ופיתוח בתעש-חוץ
■ 
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 הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות  .2

 : הקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק תחרותי2.1יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ גיבוש מדד "סל מוצרים בסיסי" למשק בית ממוצע 

הכרה במעבדות בדיקה לצורך פתיחה לתחרות של שוק בדיקות ההתאמה לתקן בייבוא  

 יצוא המעודכנתטובין ,לפי פקודת הייבוא והי
■ 

 ■ הקצאת מכסות ייבוא במסגרת הליך תחרותי בתחום הבשר הטרי

 ■ הקצאת מכסות ייבוא במסגרת הליך תחרותי בתחום הגבינות הקשות

קידום סביבה עסקית תומכת לעידוד ייבוא אישי ומסחרי באמצעות גיבוש המלצות לעידוד  

 די היבואן הבלעדיי-ייבוא מקביל ומניעת חסימת יבואנים מקבילים על
■ 

 ■ בחינת הצורך בהחלת פיקוח מחירים על תרכובות מזון לתינוקות

 ■ הקצאת מכסות פטורות ממכס לייבוא פרטי מזון

קביעת מחירי מוצרים הנתונים תחת פיקוח המשרד על פי חוק מחירי מוצרים  

 ושירותים תוך שמירה על איזון בין הצרכנים, היצרנים והמשווקים
■ 

  

 : הסרת חסמי ייבוא והתאמת הדרישות למקובל בשווקים משמעותיים בעולם2.2ד יע
 

 משימות מרכזיות:

 ■ אימוץ מדיניות ייבוא חדשה בתחום התקשורת האלחוטית

 ■ בחינת השינויים בתקנים הרשמיים ומידת התאמתם לרגולציה הבינלאומית 

 ■ א מסחריבייבו -גיבוש הצעות להפחתת מס לצורך הסרת חסמי ייבוא  

 ■ יישום מדיניות המשרד בתחום הייבוא האישי

 ■ מעקב אחר רפורמות בשווקים מפותחים

 ■ גיבוש תשתית מקצועית לצורך בחינת מדיניות המס על ייבוא אישי 

 ■ פרסום השוואה בין משרדי הממשלה בעניין הנטל הבירוקרטי בתחום הייבוא האישי 

 
  



משרד הכלכלה והתעשייה   מדינת ישראל    דו"ח
 

27 

 ך שמירה על זכויות הצרכנים בהיבטי סחר ובטיחות : קידום מסחר הוגן תו2.3יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ ידי רשויות מקומיות-אכיפת תחזוקה של מתקני משחקים לילדים על

 ■ התנעת מהלך להקמת אתר ריקולים ישראלי

 ■ ביצוע אימותים ואימותים מחדש של מכשירי שקילה

 ■ ביצוע אימותים ואימותים מחדש של תחנות דלק

 ■ מחיר מרבי  -פי חוק פיקוח מצרכים ושירותים -ביצוע ביקורות בבתי עסק על 

 
 חברתי כתשתית לצמיחת המשק-פיתוח כלכלי .3

 
 : משיכת השקעות איכותיות לאזורי עדיפות לאומית כמנוף לפיתוח כלכלי אזורי3.1יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 ■ אישור ויישום תיקונים בחוק עידוד השקעות הון 

 ■  ת מסלול תעסוקה ייעודי לסיוע בקליטת עובדים נוספים ביישובי עוטף עזההפעל 

 פים בעסקים בישראל באזורי עדיפותהפעלת תכנית סיוע לקליטת עובדים נוס

 "(תכנית "שכר גבוה)בעלות העסקה גבוהה  לאומית,
■ 

 ■ גיבוש מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב

 ■ עידוד רכש חברות גדולות בצפוןתכנית סיוע ל

 ■  מחקר להערכת האפקטיביות של כלי הסיוע של מינהל אזורי תעשייה

 

 : פיתוח תשתיות כמנועי צמיחה אזוריים 3.2יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ טק-קידום תכנית למבנים להשכרה להיי 

 ■ בניית תכנית אסטרטגית למינהל אזורי תעשייה 

 ■ לאזורי התעשייה בישראלגיבוש תכנית אב  

 ■ "תכנית "מיקרו תעשייה -ייה זעירה גיבוש מודל למציאת פתרון מרחבי לתעש 

 ■ חיזוק מנהלות אזורי תעשייה 

 ■ פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה קיימים במחוז הצפון 

 ■ סיוע למנהלות אזורי תעשייה 

 ■ שיווק מגרשים באזורי תעשייה 

 ■  לתכנון פיזי לתעשייהגיבוש תכנית לאומית  
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 : שילוב וקידום של אוכלוסיות ייעודיות ויצירת מקומות עבודה איכותיים3.3יעד 

 
 משימות מרכזיות:

 

הפעלת תכנית לתמרוץ מעסיקים לקלוט עובדים נוספים בעסקים  

ותן בתעסוקה בת העסקת אוכלוסיות ששיעור השתתפבישראל, לטו

  נמוך

■ 

 ■ ים עם מוגבלותהפעלת מסלול להעסקת אנש

הפעלת מסלול לעידוד העסקת סטודנטים מקרב האוכלוסייה הערבית בענפי  

  התעשייה עתירת הידע
■ 

חברתי של -יישום התכנית הממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי 

 היישובים הבדואיים בצפון
■ 

 ■ הפעלת פרויקט להרחבת הרכש הציבורי מעסקים מהמגזר הערבי

 ■  תוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסייםיישום התכנית לפי

אוכלוסיות מיוחדות באמצעות הקרן -הפעלת מסלול לקידום עסקים חברתיים 

 לעסקים חברתיים
■ 

 

 : היערכות ענפי המשק ומוכנותם לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים 3.4יעד 

 
 :משימות מרכזיות

 

 ■ אחזקה ורענון של מלאי מזון ממשלתי

 ■ מת מערך סייבר למפעלים חיוניים של משרד הכלכלה והתעשייההק

 ■ בחינת רמת החיוניות של מפעלי מזון

 ■ ביצוע פיילוט לשינוי שיטת אחזקת מלאי מזון אסטרטגיים

ידי מפעלים חיוניים, -הגדרת יעדים ורמות לשירות לאספקת מוצרי מזון על 

  בהתאם ליעדים ולרמות השירות הלאומיים
■ 
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 יצירת סביבה עסקית תומכת וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים .4

: הסרת חסמי נגישות לאשראי ולהון ושיפור תזרים המזומנים של עסקים 4.1יעד 
 קטנים ובינוניים

 משימות מרכזיות:
 

 ■ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים-קידום אשראי חוץ

 ■ הפעלת קרן להלוואות לנשים יזמיות מהחברה הערבית 

 ■ הפעלת קרן הלוואות ליזמים ולעסקים קטנים שבבעלות יוצאי אתיופיה 

 ■ הפעלת הקרן לעסקים במצוקה 

 ■ להשקעות בעסקים בינוניים ובקרה שוטפת על פעילותה (Private Equity) הפעלת קרן 

 ■ מימון בנקאי לחברות בצמיחה באמצעות ערוצי התמיכה של רשות החדשנות 

 

הרגולציה, הפחתת הנטל הבירוקרטי והסרת חסמים העומדים בפני המגזר יוב ט :4.2יעד 
 העסקי 

 
 משימות מרכזיות:

 

 ■ שיפור הסביבה העסקית ברשויות מקומיות

 ■ ביצוע עדכונים בצו ייבוא חופשי

לריכוז כל החוקיות בתחום  -הכנת תשתית מקצועית לגיבוש צו ייבוא אישי 

 הייבוא האישי 
■ 

 ■ תקנים לא רשמיים והטיפול בעדכונםהסדרת השימוש ב

הסרת חסמי ייבוא בתחומים נבחרים מול כל הרשויות המוסמכות, לרבות 

 בתחום התקינה
■ 

 ■ השלמת פיתוח מודל לניהול סיכונים לקביעת תכניות פיקוח בשווקים ובייבוא

ליווי הליכי חקיקה ממשלתיים ופרטיים כדי לוודא את יישום מדיניות הממשלה 

 ום הייבואבתח
■ 

מיסוד התשתית של מערכת המידע והתקשורת של הממונה על התקינה לצורך הפתיחה 

 לתחרות בבדיקות טובין מיובאים
■ 

 ■ שנתית לרביזיית כלל התקנים הרשמיים-תכנית תלת

 ■ מעבר מצו פיקוח על יהלומים לחקיקה מותאמת
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 היעילות וכושר התחרות של העסקים : סיוע במימוש פוטנציאל הפריון, החדשנות,4.3יעד  
 

 משימות מרכזיות:
 

 ■ ביצוע מחקר המשך לגבי צרכים בנושא יזמות נשים

 ■ ידי סניפי "מעוף"-הדרכות לעסקים וליזמים שיבוצעו על

 ■ הנגשת פתרונות מימון לעסקים וליזמים במעוף 

 ■ הפעלת כלל מרכזי העסקים

 ■ הפעלת פרויקט מסחר מקוון

 ■ רותי סיוע במעוף בתחום הפריון והחדשנותהפעלת שי

 ■ הפעלת מסלול לעידוד הפריון בעסקים בתחום המסחר והשירותים

 ■ מקומיים HUBהפעלת מאיץ עסקי טכנולוגי במתחמי 

 ■ פרסום תקופתי של נתוני עסקים קטנים ובינוניים

ניות בכלל עידוד רכש של חברות גדולות ושל מוסדות "עוגן" מחברות קטנות ובינו 

 אזורי הארץ
■ 

 שיפור השירות ומתן מענה מיטבי למגזר העסקי .5

  מערכתי-: להוות "בית לתעשייה" ליצירת ראייה כוללת וסנכרון רב5.1יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

שנה לעצמאותה של  70פתיחת שעריהם של מפעלים ייחודיים ברחבי הארץ לציון 

 מדינת ישראל
■ 

 ■ דמנויות עסקיות של רכש גומלין בתעשייה הישראליתהקמת גוף שטח לחיבור הז 

 ■ ניהול מרכז השירות למשקיעים

 ■ קיום ועידה כלכלית 
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 : הנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצוים המיטבי 5.2יעד 
 

 משימות מרכזיות:
 

הקמת מסדי נתונים שיונגשו לציבור לצורך קבלת מידע לגבי הקצאות קרקע לטובת  

 החלטות מושכלתקבלת 
■ 

 ■ פיתוח מערכת "שער אחד לכלכלה"

 ■ הסברה, הנגשה ושיווק הפעילות של רשות ההשקעות

מעקב אחר יישום כלל החלטות הממשלה שהמשרד מחויב אליהן לטובת שיפור  

 הביצועים ועמידה ביעדים
■ 

 ■ פרסום מקוון של מידע על אגודות שיתופיות

לצורך ייעול ושיפור הממשק בין משרד הכלכלה והתעשייה כנס ליבואנים ולעמילי מכס,  

 ליבואנים
■ 

 ■ קליטה והנפקת רישיון בענף היהלומים באופן טכנולוגי מתקדם

העברת הערעורים על החלטות רשם האגודות השיתופיות בתחומי הפירוקים והבוררויות,  

 מבג"ץ לביהמ"ש המחוזי
■ 

 ■ לה של רשות החדשנותבחינת חווית השירות והגדרת תפישת ההפע

 ■ כנס יזמות נשים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
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 הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 

 ,מכוח החוק לעידוד השקעות הון תשי"ט תהרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה  פועל

  "לפיתוח התעשייה והכלכלהלהשקעות ורשות שונה שם "מרכז ההשקעות" ל " 1.1.2017ביום  .1959

 .1959-וזאת במסגרת תיקוני חקיקה של החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט

 

מכוח  והם: מסלול מענקיםמספר מסלולי סיוע לפיתוח התעשייה והכלכלה  להשקעות וברשות 

, גז ופליטות )מנהלי( -איכות הסביבה ימסלול, 1)מנהלי( תעסוקה י, מסלולהחוק לעידוד השקעות הון

מסלול פריון, מסלולי תחרות / יוקר מחייה )מנהלי(, ומסלולי תיעוש הבנייה )מנהלי(, מסלולי נגב 

 מזרחי )מענקים ותעסוקה(. 

 

 - מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגבכמו כן קיימים מסלולים בהכנה והם: 

לחיזוק חוסנם הכלכלי והחברתי  אשר יביא מסלול בשיתוף עם מנהלת הבדואים במשרד החקלאות,

 של האוכלוסייה הבדואית והרשויות המקומיות הבדואיות שבנפת באר שבע.

כאשר ₪ מיליון  30לטובת ההוראה הוקצו מענקים בסך  .2018לפועל בתחילת שנת  יצאהההוראה 

ייה תינתן עדיפות ליזמים בדואים ולעידוד תעסוקה של האוכלוסמפעלים.  5-10הצפי הוא להקמת  

עובדים מהמגזר  100-150 -כהבדואית בכלל ושל נשים בדואיות בפרט. הצפי הוא להעסקה של 

 הבדואי.

 

)בהכנה( בשיתוף עם המטה הקיברנטי במשרד רוה"מ, להעלאת רמת ההגנה  של  – מסלול סייבר

 חיוניים. םמפעלים תעשייתיי

 

והספורט, לעידוד הפקות זרות )בהכנה( בשיתוף עם משרד התרבות  – מסלול לעידוד הפקות זרות

 בישראל.

 

משרדיים במסגרת הוראות -המסלולים המנהליים פועלים מכוח החלטות ממשלה וסיכומים בין

 מנכ"ל.

  

                                            
1
 מכוח החלטות ממשלה והוראות מנהליות 
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 יעדי הרשות ותפקידיה:

  עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי

 ק המדינה.פיתוח לשם פיתוח כושר היצור של  מש

  שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין לאומיים ויצירת

 תשתית למקומות עבודה חדשים ובני קיימא. 

 הכלכלית הצמיחה והגברת עידוד במדיניות מרכזי אמצעי הון מהווה השקעות לעידוד החוק

 בישראל בכלל ובפריפריה בפרט.

 

 תמריצים והם הטבות מס ומענקי הון:  סוגי שני נקבעו, לפיו ובתקנות שהותקנו בחוק

 תמריצים במשק: הגברת הצמיחה הינה העיקרית מטרתםתמריצי הטבות מס ומענקי הון, ש .1

 הצמיחה הכלכלית, במרכז ובפריפריה. הגברת לשם כולו במשק השקעות לעודד מכוונים אלו

בפריפריה לעומת  7.5% )מענקים ומס חברות מופחת של תמריצים :לפריפריה תמריצים .2

 פעילות והגברת הארץ ברחבי התעשייה על פיזור להשפיע במרכז הארץ( שנועדו 16%

 .קיימא–בת צמיחה ולעודד האזורי השוויון –אי את לצמצם במטרה, בפריפריה והשקעות

 - מרכזיים מסלולים בשני תעשייתי, מפעל ובהרחבה של בהקמה התעשייה ניתנות לעידוד ההטבות

 :כל מסלול פועל בנפרד מהמסלול האחר וללא תלות באחר .במס ומסלול הטבות מענקים מסלול

 מפעל ששוכן באזור פיתוח א' יכול לקבל גם הטבות מס וגם מענקים.

 

נכנסו לתוקף תיקוני חקיקה שיזמו הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה  2017בשנת 

שבבעלות מפעל מועדף  נסה הנובעת מקניין רוחניומשרד האוצר, העוסקות במתן הטבות במס על הכ

, הטבות במס 7.5%-ל 9%למפעל מועדף, במקום  י, הפחתת שיעור מס חברות בפריפריהטכנולוג

למשיכת דיבידנד של מפעל טכנולוגי, ביטול ועדת ערר והגבלת משך זמן למתן להחלטה בדבר, שינוי 

והכלכלה, שינוי אופן מדידת  שם מרכז ההשקעות, לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה

נוספים למפעלים  10%תחרות" )יצוא(, באופן שיקל על עמידה בתנאי זה.  מתן מענק של עד -"בר

(,  וכן למפעלים השוכנים ביישובי 1-4השוכנים בעומק הפריפריה במחוז צפון )אשכול פריפריאלי 

גדרת "מפעל טכנולוגי שדרות ועוטף עזה, הכללת מפעל עם יצור מתקדם, המקדם חדשנות, בה

 מועדף", שינוי תקנות יצוא עקיף.
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 :פירוט המסלולים

 במענקים  ת השקעות, המזכותומסלול המענקים נותן מעמד "מפעל מאושר" לתכני

שיעור המענקים בגין השקעות . 1959-וההטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון התשי"ט

מענק נוסף בנגב, בפריפריה  10% , בנוסף ניתן לקבל עד20%המוכרות ברכוש קבוע הוא 

להשקעות הרשות  ידי על מופעל המענקים מסלול בצפון וביישובי שדרות ועוטף עזה.

 בעל "מפעל אדם שהוא בני לחבר השקעה מענק ניתן , ומכוחוולפיתוח התעשייה והכלכלה

ך מהטבות מס למפעל מועדף על פי החוק, ללא צור ליהנות, גם ניתן זה,  במסלול .מאושר"

  .לבחור באחד מבין השניים בלבד

 שיעור  מועדפת" חברה-"ל ניתנות ומכוחו, המסים רשות ידי על מופעל המס הטבות מסלול 

  מס מופחת.

 

 :להלן עיקרי הטבות המס ל"חברה המועדפת"

 מהמחזור(:  25%שיעור מס מופחת למפעלי תעשייה מייצאים )לפחות 

o 16%  במרכז הארץ 

o 7.5% יתוח א'(. בפריפריה )אזור פ 

o  ופחת מואץ. 20%מס מופחת על משיכת דיבידנד בשיעור 

 

 במסלול מענקיםאישורים 

 סכום ההשקעה סכום המענקים תוספת עובדים מס' חברות 

מסלול 

 מענקים
 מיליארד ש"ח  1.8 מיליון ש"ח 362 1,250 80

 

גודל  גדרתם בחוק.תחרות כה-הסיוע ניתן למפעלים תעשייתיים ברי -)מסלול חוק( מסלול מענקים 

מהאישורים היו  66%כאשר  ₪ מיליון  4.5-כבמסלול המענקים עמד על לתכנית  הממוצע  המענק

מהאישורים היו להקמות או הרחבה באמצעות הקמה של פעילות  34%-, ואישורים להרחבות

 חדשה.
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 תכניות מאושרות בפילוח לפי מחוזות וענפים
 

   פילוח לפי מחוזות

 54 צפון

 21 םדרו

 3 ירושלים והסביבה

 5 יהודה ושומרון 

 

 :השקעות זרות

בקשות שונות במסגרת  100-מטפלת באופן שוטף בכ להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלההרשות 

 :התכניות השונות של ההשקעות הזרות. להלן פירוט סוגי הבקשות השונות לעניין ההשקעות הזרות

 הקמה והרחבה של מפעלים •

 ה בשכר גבוה בפריפריהעידוד תעסוק •

 שינוי בעלי מניות •

 הסבות •

 רכישות •

 מיזוגים •

 הארכות מועד ביצוע •

 אישורים עקרוניים •

 שינויים פנימיים בסעיפי השקעות •

 שינוי מקום אתר •

 סיוע באיתור מיקום למפעלים בשיתוף עם אז"ת •

  :הרשות פעילות

ין החוק לעידוד ילענ, ותמדי שנה מאות תכני תמאשר להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלההרשות 

אשר עוסק בהליכי הטיפול במיקור חוץ, מנגנון רחב יותר הרשות להשקעות  ההשקעות הון, מפעיל

החברה הממשלתית ענבל המספקת לרשות לפיתוח התעשייה והכלכלה    הנגזרים מן החוק, כדוגמת

 .אי חשבון ושמאים, רוהנוטלים חלק במסלול המענקים והגופים המלוויםשירותי חשבות ומיכון, 

בשנה האחרונה פעלה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה  לחידוש ועדכון של עשרות 

פרסום לטר, סדנאות, -נהלים וביטולם של נהלים ישנים, כמו כן נערכו ימי עיון והסברה, כנסים, ניוז

את הרשות וקשר ישיר עם התעשייה והתעשיינים, וזאת במטרה להנגיש  דיגיטלי באינטרנט
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נכנסו לתוקף תיקוני החקיקה  2017להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה  ללקוחותיה. בשנת 

 שיזמה הרשות, על מנת להתאים את החוק ולהנגישו לתעשייה.

הרשות פועלת לשדרוג מערך המיחשוב והפעילות המקוונת, לצורך יצירת תשתית ידידותית ליזמים 

 . 2018שנת  - צפי הפעלה .ולמשקיעים

כוללת טיפול בכל הבקשות הן ברמת תאגיד  ,להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלההרשות פעילות 

קליטתה, בחינת הבקשה והבאתה , בקשה להקמה/הרחבה רישוםוהן ברמת תכנית השקעות החל מ

וכלה בטיפול שוטף של הבקשות  להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלהלדיון במנהלת הרשות 

ה של תאגיד )שינויי בעלות, הסבות כתבי אישור, שינוי צורת התאגדות וכו'( והן לעדכון הן ברמ

ברמה של תכנית השקעות )כגון, עדכון רשימת השקעות, הארכת מועד ביצוע, שינוי הגדרת מוצר, 

 שינוי מיקום המפעל, שינוי בתנאי כתב האישור(  של כלל  הבקשות. 

חיי התכנית ועד לסיום התכנית. במהלך ביצוע  הרשות מפעילה מערך פיקוח ובקרה לאורך כל

ביקורות יזומות  להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלההשקעות של התכנית מבצעת הרשות 

בקשות להחרגת  5בקשות להסרת שעבודים,  139ביקורות, טופלו  48בוצעו  2017בשנת  .במפעלים

דרישות להחזר מענקים.  62הוצאו  ,ןכמו כשות ליצירת שיעבוד לטובת צד ג'. בק 3-נכסים משעבוד ו

 מיליון שקלים בגין החזר מענקים מתכניות שבוטלו.     26בשנה זו נגבו 

 13-ותכניות הקמה  14, תכניות הרחבה 41מתוכן  תכניות במסלול מענקים 80 אושרו 2017בשנת 

 ₪יארד מיל 1.8בהיקף השקעה של תכניות של הרחבה באמצעות הקמת מפעל חדש,  12-העתקות, ו

עובדים  1,251-תכניות אלו יביאו לתוספת תעסוקה של כ ₪.מיליון  362-ובעלות תקציבית של כ

 עקיפים.ישירים ומספר זהה של עובדים 

  תכניות. 72אישורי ביצוע ובוטלו  38הוצאו  ,כמו כן

 

 עיקריים: סלולי תעסוקהמ

שתתפות בעלות העסקת ע"פ מתווה של הולעסקים, הטבות למפעלים  ניםנות תעסוקה ימסלול

 אוכלוסיותשל השתתפות בעלות העסקת עובדים חדשים וכן עובדים חדשים באזורי הפריפריה, 

 . ששיעור השתתפותן בשוק התעסוקה נמוך

המסלולים מעודדים את צד הביקוש להעסקת עובדים חדשים ובכך יוצרים מקומות תעסוקה 

  חדשים.
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 :נתוני ביצוע

מספר  )תעסוקה( שם מסלול 
 חברות

תוספת 
 משרות

סיוע מאושר 
 בש"ח

 60,638,076 1117 76 4.17מסלול כללי 

 81,414,191 268 9 4.18מסלול שכר גבוהה  

 2,921,809 36 15 4.28מסלול אנשים עם מוגבלויות 

 4,992,832 50 4 4.20מיעוטים  –מסלול מתמחים 

 7,577,370 83 3 4.42 -יוצאי אתיופיה  -תנופה בתעסוקה 

יוע לקליטת עובדים נוספים לדימונה, ערד ס
 3,002,000 50 1 4.47 -וירוחם 

 160,546,278 1,604 108 סה"כ

 

 

 סיוע מאושר בש"ח תוספת משרות יהיסוג אוכלוס

 7,577,370 83 יוצאי אתיופיה

 786,490 30 בדואים

 3,209,840 62 דרוזים

 28,395,931 462 מיעוטים

 30,856,424 568 חרדים

 2,921,809 36 אנשים עם מוגבלויות

 354,450 5 חד הוריים

 86,443,964 358 כללית

 160,546,278 1.604 סה"כ

 

 

מגדר / הוראות 
 מנכ"ל

 סה"כ 4.47 4.42 4.28 4.20 4.18 4.17

 967 - 82 27 47 243 568 גברים

 637 50 1 9 3 25 549 נשים

 1604 50 83 36 50 268 1117 סה"כ
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 :ריוןמסלול פ

מטרת התכנית הינה להביא  מסלול אשר מיועד לתעשייה המקומית למפעלים קטנים ובינוניים.

 3מההשקעות עד תקרה של  30%-שיעור הסיוע הינו כ .בשיעור הפריון במפעל 30%לגידול של לפחות 

 .מיליון שקלים

 מחוז צפון –זור גיאוגרפי א

 .3.12.2017מועד הקצאה  .2017-2018מלש"ח, לשנים  60תקציב המסלול הינו 

 מספר אישורים השקעה מאושרת מענק מאושר

14,891,079 49,636,933 10 

 

 :מסלולי איכות הסביבה

המסלול מיועד     לעודד  – (4.5 ל"מנכ )הוראת טבעי גז חלוקת למערכת חיבור במימון סיוע מסלול

השתתפות בעלויות  אמצעותץ יהיה בוהגז הטבעי. התמר לרשתצרכני גז גדולים להתחבר ולתמרץ 

מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש  לוקה של הגז הטבעי ובעלויות הסבתחיבור למערכת הח

 בגז טבעי.

 אישורים במסלול סיוע במימון חיבור למערכות גז טבעי

 

 מספר חברות סכום המענקים שם המסלול

 46 מיליון ש"ח 42 גז טבעי

 

מיליון שקלים,  התקציב  42-תמיכה במסלול זה בהיקף כספי של כחברות, קיבלו  46, 2017בשנת 

 החלוקה הגאוגרפית של המסלול הינה:  נוצל במלואו.

 

 מספר אישורים אזור

 22 חיפה והצפון

 13 באר שבע והדרום

 7 אזור ירושלים

 4 אזור המרכז
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 4.21ליטות גזי חממה הוראת מנכ"ל מסלול להפחתת פ

קט או פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, על ידי לתמיכה בפרוי מסלול

, רשות להשקעות הרשות בשיתוף מנוהל המסלול .צמצום צריכת החשמל, באופן עקיף או ישיר

 החדשנות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה.

 

 שנתיחסכון  מספר חברות סכום המענקים סכום השקעה שם המסלול

הפחתת 
גזי  פליטות
 חממה

מיליון  412
 96 מיליון ש"ח 75 שקלים

מיליון קוט"ש  180
 מלש"ח 90שהם 

 

מיליון שקלים,  התקציב  75-חברות קיבלו תמיכה במסלול זה בהיקף כספי של כ 96, 2017בשנת 

 נוצל במלואו, וקיים ביקוש מעבר לתקציב.

 מסלולים מיוחדים:

במסגרת מסלול זה הופעל מסלול לעידוד  –ת יוקר מחייה מסלול לעידוד תחרות והורד .א

בשוק בשר בקר מסלול לעידוד התחרות הופעל  2016, בשנת 2015תחרות בענף החלב  בשנת 

 גלוטן.  ללא המזון התחרות בשוקמסלול לעידוד מפורק וטרי כשר 

לוטן ג ללא המזון התחרות בשוקמסלול לעידוד יצאה הרשות בהקצאה נוספת ל 2017בשנת 

  הלחם מקמח מלא. התחרות בשוקמסלול לעידוד ובהקצאה ל

מניתוח ראשוני של ההקצאה לעידוד התחרות בשוק הלחם מקמח מלא עולה כי כדי להיכנס 

למעגל התחרותי בענפים ריכוזים יש צורך בשיעור השתתפות גבוה יותר, לתזמן את לוח 

נוקא, וכן הכרה בהשקעות ההשקעות של החברות מול מסלולי העידוד וצורך בהגנת י

 שבוצעו טרם מועד הפרסום, על מנת לסנכרן בין פעילות המפעלים לסיוע הנדרש.

 מסלול תיעוש הבנייה .ב

ה שבה נעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, בשיטות יהוא שם כולל לבני– תיעוש הבניה

ניה בציוד בניה משוכלל ובמוצרי חרושת המיוצרים מחוץ לאתר, בהשוואה לב עבודה,

שבה נעשה שימוש בטכנולוגיות עתירות עבודה המבוצעות ברובן באופן ידני  הקונבנציונלית,

 מסלול משותף לרשות להשקעות ולמשרד הבינוי והשיכון.ה באתר הבניה עצמו.

, הוקם צוות בינמשרדי, בראשות  2015ביולי  9 -מיום ה 204בהמשך להחלטת ממשלה מספר 

ובהשתתפות נציגי משרד האוצר, משרד הכלכלה, המשרד משרד הבינוי והשיכון  מנכ"ל
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והמשרד לבט"פ, שמטרתו הייתה לגבש תכנית לעידוד התיעוש והגדלת  להגנת הסביבה

 הפריון בענף הבניה.

עידוד תיעוש הבניה הפעלת מסלולים ל -מסלול לתמיכה ברכש ציוד לבנייה מתועשת  .ג

 ינוי והשיכון.בשיתוף משרד הב ולשיפור הפריון לעובד בענף הבניה

 קיימים שני תתי מסלולים :

  4.39לבנייה מתועשת ) צב"מ(  מס' מסלול לתמיכה ברכש ציוד. 

  4.40מס' בנייה מרקמית רוויה במבני מגורים תיעוש מסלול להגדלת 

 

מספר  הוראה
 בקשות

היקף תקציבי 
 במיליוני ש"ח

אושר 
 במיליוני ש"ח

מספר 
 אישורים

4.39 14 11 2.8 9 

4.40 31 40 40 21 

 30 42.8 51 45 סה"כ
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 מסלולי נגב מזרחי .ד

לרשויות המקומיות ערד, דימונה וירוחם בשל היותן, בין היתר, רשויות גדולות ומרכזיות 

חברתי ויהפוך אותן למוקדי -בדרום, אשר פיתוחן הכלכלי יעניק להן ולסביבתן חוסן כלכלי

מיליוני  233שות להשקעות בסכום של חברות בק 11אושרו  משיכה עבור משקיעים ומעסיקים.

 - שקלים

 

  מיליוני שקלים  70מענק צפוי 

  312תוספת מועסקים 

  מיליוני שקלים 434תוספת מכירות 

 

השקעות  מספר חברות
 במלש"ח

מענקים 
תוספת מכירות  תוספת משרות במלש"ח

 במלש"ח

11 233 70 312 434 

 

 מסלול נע"מ .ה

  4.1הוראת מנכ"ל  –ע"מ תכנית להגדלת תעסוקה אזור תעשייה נ

 

 שכר ממוצע מענקים השקעות מספר חברות

 אלפי ש"ח 7.5 מלש"ח 7.5 מלש"ח 13 2
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 מינהל סחר חוץ
 

מינהל סחר חוץ מגבש ומוביל את מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל, במטרה להגביר את 

לאומיים. -התחרותיות של התעשייה הישראלית ולמצב את תדמיתה החדשנית בשווקים הבין

במסגרת פעילותו לקידום הסחר והיצוא עוסק המינהל בסיוע לתעשייה הישראלית בהעמקת 

 הפעילות בשווקים קיימים ובפתיחת שווקים חדשים.

הנמצאות במדינות היעד של בפריסה עולמית,  נספחויות מסחריות 50-כ המינהל מפעיל מערך של

אשר תפקידם לסייע לתעשייה ן לאומיים, כמו גם בארגונים הכלכליים הבי ,הייצוא הישראלי

ל במגוון דרכים, למשל: ייזום פעילויות, ארגון משלחות, תערוכות ועריכת "הישראלית בשווקי חו

ליווי חברות בשלבי הכניסה  סמינרים מקצועיים, פתיחת דלתות בחברות וגופי ממשל בשווקי היעד,

 ונושאים אחרים., פתרון חסמי סחר וכן סיוע בנושאי רגולציה לשווקים

המינהל יוזם ומנהל מו"מ על הסכמי סחר חדשים, מעדכן באופן שוטף הסכמי סחר קיימים, פועל 

ובנציגות  WTO ,ODCE –ל "בינומייצג את מדינת ישראל בארגונים כלכליים להסרת חסמי סחר 

 . ישראל לאיחוד האירופאי

 -לית לפעול בחו"ל. בין הכליםהמינהל מפעיל מערך של כלים וקרנות המסייעים לחברות ישרא

תכנית של"ב )שער לשיווק בינלאומי( התומכת בחברות אשר מתחילות את דרכן בשווקים 

קרן הפרויקטים והמכרזים הבינ"ל , לפריצה לשוק חדשהבינלאומיים, תכנית כסף חכם המסייעת 

ית המאגדים, קיים הוכח התכניות אצל לקוח פוטנציאלי ותכנהמסייעת לחברות לגשת למכרזים ול

המינהל פועל מול מוסדות פיננסיים  ,הקמת מתקן הדגמה שיווקי בינ"ל. בנוסףהמסייעת ל

 בינלאומיים, להגברת החשיפה של התעשייה הישראלית.

המינהל עורך סקרים ומשובים על השירות שהוא מעניק ללקוחותיו, מפיק לקחים ומיישמם. 

המינהל לסחר חוץ  בבלוגים וברשתות החברתיות.באתרים,  -למינהל פעילות ענפה במרחב המקוון

 עורך סקרים כלכליים וסטטיסטיים בתחום פעילותו.

 :יעדי המינהל

 )הגדלת וגיוון היצוא )סקטוריאלי וגיאוגרפי 

 הגדלת מספר החברות היצואניות 
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 : קידום היצואאגף 

רכי התעשייה הנספחים המסחריים מבצעים מגוון פעילויות במהלך השנה, במטרה לענות על צ

 הישראלית המשתנים, ובדגש על היתרון היחסי במדינת היעד.

הישראלי וביניהן משלחות,  פעילויות לקידום היצוא 800-כעל ידי מערך הנספחים בוצעו  2017-ב

 תערוכות וכנסים.

באמצעות  חברות לכלל הנספחויות והנציגויות 1,450 -כפניות שהגיעו מ 4700-כטופלו  2017-ב

 . DREהממוחשבת המערכת 

 :מדיניות סחר והסכמי סחר בין לאומייםאגף 

 :2017פעילויות האגף למדיניות והסכמי סחר בשנת 

 סחרה מחויבויותאת  להעבירעל מנת  ,בבריטניה מקבילועם  בדיאלוגהחל  המינהל 

האיחוד לאחר שבריטניה תעזוב את  רלי,הבילט ורלמיש האיחוד האירופישבהסכם עם 

 . האירופי

 אל וארה"ב השלימו מו"מ טכני על ביטול הצורך בתעודות מקור בעת היבוא ישר

 . 2018וההחלטה נכנסה לתוקף בראשית 

  הושלם והוא צפוי להיחתם המו"מ לשדרוג ההסכם לאזור סחר חופשי )אס"ח( עם קנדה

 .  2018במהלך 

 2018והוא צפוי להיחתם במהלך  המו"מ על הסכם אס"ח עם פנמה הושלם. 

 שוויץ, איסלנד, נורבגיה וליכטנשטיין( אפט"א מדינות רק החקלאי בהסכם עם עדכון הפ(

 .הושלם

  וכעת נעשית עבודת  2018הסתיים בראשית המו"מ על הסכם אס"ח עם אוקראינה

 העריכה המשפטית.

 נמשך מו"מ על הסכם אס"ח עם סיןה. 

  זחסטן, על כינון הסכם אס"ח עם איחוד המכסים של רוסיה, בלארוס, קנפתח המו"מ

 ארמניה וקירגיסטן. 

 מתקדם על כינון הסכם אס"ח עם וייטנאם המו"מ . 

 .מו"מ על כינון הסכם לאזור סחר חופשי עם דרום קוריאה נמצא לקראת סיום 
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האגף היה שותף פעיל במו"מ עם האיחוד האירופי על כללי מקור חדשים לכלל מדינות אזור הים 

 לתוקף נכנס( OTOהפעילות בארגון הסחר העולמי )במסגרת  .2018-הצפוי להימשך ב ,התיכון

פישוט סחר אשר קובע נורמות לניהול תקין של סחר בין  הסכם ,Trade Facilitation (TF) -ה הסכם

  .לאומי

נעשתה פעילות בכל הוועדות המקצועיות באחריות המשרד תוך קידום נושאים  ODCE-בתחום ה

בין השאר באמצעות  ,תוצרי העבודה של הארגון בעלי חשיבות למשרד והמשך הפעילות להנגשת

 שמפעילה הנפחות המסחרית. הבלוג 

על מנת  ,בנוסף, האגף שותף לתכנית עידוד התעשייה להשתתפות בוועדות תקינה בין לאומיות

לאפשר לתעשייה לשלב ביתר קלות את מוצריה בשווקי חו"ל. את הפרויקט מרכז אגף תקינה במכון 

 התקנים.

 :יוע לתעשייהמערך כלי ס

 מתחילים  ליצואניםסיוע  – (בינלאומי לשיווק"ב )שער של תכנית 

 11-בהיקף כספי של כ 66בקשות. מתוכן אושרו  125. הוגשו 2017התכנית הושקה ביוני 

 ₪.-מיליון

 "סיוע לפריצה לשוק חדש – תכנית "כסף חכם 

 ₪. מיליון  72-בהיקף כספי של כ 161בקשות, מתוכן אושרו  210הוגשו  2017במהלך 

 הקמת מתקן הדגמה שיווקי בינ"ל – תכנית מאגדי תשתית 

 1.5-אושרו בקשות להגדלת תקציב של שני מאגדים פעילים בסכום כולל של כ 2017בשנת 

 ₪.-מיליון

 והגשה למכרז בינ"להוכחת התכנות  – םקרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיי 

 . ₪מיליון  4-כל בהיקף ש 14בקשות ואושרו  30הוגשו  2017-ב

נדרש מינהל סחר חוץ  ,לחיזוק מגזר המיעוטים 922-לצפון ו 2262בהתאם להחלטות הממשלה 

אושרו  2017לחברות ממגזר המיעוטים. במהלך ₪ מיליון  7-לחברות מהצפון ו₪ מיליון  14להקצות 

מיעוטים בקשות ממגזר ה 16-ו₪, מיליון  22.5-בקשות של חברות מהצפון בסכום כולל של כ 56

 ₪. מיליון  8-בסכום כולל של כ
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כסיוע על ידי מינהל סחר חוץ  שנתנו₪ מיליון  88-של כ בהיקף לפרויקטים תמיכות אושרו כ"בסה

 .והתעשייה במשרד הכלכלה

 :פעילות מול מוסדות פיננסיים בינ"ל

ה . בשנ2016מחלקת השווקים המתעוררים והמוסדות הפיננסים הוקמה במינהל סחר חוץ בסוף 

האחרונה הובילה המחלקה את חיזוק הקשרים עם הבנקים הבינלאומיים לפיתוח ויזמה מספר 

 (.EDnDniF Dve poveveDפרויקטים מיוחדים בתחום המימון לפיתוח )

הסכמים עם הבנק העולמי להקמת קרנות בתחומי המים, החקלאות והסייבר. סך היקף  3נחתמו 

 מיליון דולר. 2.5הקרנות עומד על 

מקבוצת הבנק   CpCהמשותף לישראל, פינלנד קרן  TDCEDEDREDהוארך פרויקט  2017 בשנת

בין חברות חדשניות בתחום טכנולוגיות הבריאות  תקשרמ TDCEDEDRED העולמי. תכנית

מרחבי העולם ובין ספקי שרותי בריאות הודיים מובילים, במטרה לשפר את הגישה לשרותי בריאות 

הורחבה התכנית והיא כוללת כעת קרן שתסייע לביצוע  2017ת במהלך שנ איכותיים בהודו.

 פיילוטים של חברות ציוד רפואי בברזיל.

, עברה לשלב 2016( שנחתמה בסוף שנת CEIקרן הסייבר עם הבנק לפיתוח אמריקה הלטינית )

הבנק. מספר משלחות הגיעו לישראל והתקיים  על ידיהיישום עם גיוסו של פרוייקטור מומחה 

 עסקי בהשתתפות חברות ישראליות בפנמה.  אירוע

 TOTבמסגרת העבודה בתחום המימון לפיתוח הובילה המחלקה את הצטרפות המשרד לקרן 

 שמעניקה הלוואות לחקלאים זעירים באתיופיה על מנת שירכשו טכנולוגיה חקלאית מישראל.

האקלים וכן אורגן בוצעה עבודת עומק לניתוח ההזדמנויות בתחום מימון  2017בנוסף, במהלך 

 סמינר עסקי ראשון מסוגו בתחום שהציג תחום נרחב זה לחברות ישראליות.

עבודה נוספת העומדת לקראת סיום היא אפיון המבנה והפונקציות הנדרשות לסוכנות פיתוח 

ישראלית שתוכל למנף באופן מטיבי את ההזדמנויות הכלכליות בעולם זה ולהכשיר חברות 

מדינות מתפתחות. עבודה זו מתממשקת עם הפורום המשלתי לפיתוח בהובלת ישראליות לפעילות ב

 הכלכלן הראשי במשרד האוצר
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 הרשות לשת"פ תעשייתי וקידום השקעות זרות

פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות הינה איחוד של שני גופים שהתקיימו -הרשות לשיתוף

( והרשות CvnDse ov CseeDn) המטה לקידום השקעות זרות –במשרד הכלכלה והתעשייה 

הפעולה -(. האיחוד נולד מתוך רצון למנף את שיתופיCCIפעולה תעשייתי )רשפ"ת, -לשיתוף

התעשייתיים לא רק לרכש ממפעלים ישראלים, אלא גם להשקעות בפעילויות בישראל, בדגש על 

 ייצור ועל מחקר ופיתוח שמוביל לייצור.

, מוביל והממנף את תחום ההשקעות הזרות ורכש הגומליןגוף הממשלתי המתכלל, ההרשות הינה ה

מדינת ישראל בעולם כיעד אטרקטיבי להשקעה, מימוש האסטרטגיה  מיתוגתוך ופועלת 

הממשלתית וסדרי העדיפויות הלאומיים, ושיתוף פעולה מלא ומתמשך עם יחידות המשרד 

 ומשרדים וגופים אחרים.

( לישראל, ממשקיעים פרטיים ומחברות pECות )הרשות פועלת למשיכת השקעות זרות איכותי

לאומיות, מתוך הבנה שמדובר בכלי משמעותי לשיפור היבטים רבים בכלכלה המקומית, -רב

 ובראשם הפריון. 

( למשקיע הזר, החל משלב המשיכה, באמצעות OvD  eiF  eiFבודדת )-הרשות מהווה תחנה

דע על חברות ישראליות ופגישות; המשך כנסים, אתרי אינטרנט, חומרים שיווקיים, הנגשת מי

לאומית, כולל ממשקים עם גורמי ממשל רבים, -לליווי פרטני של תהליך ההשקעה של כל חברה רב

במשרד ומחוצה לו; וכלה בטיפול בחסמים להמשך ולהרחבת פעילות של חברות שכבר יושבות 

 בישראל. 

ישראל מתוקף תקנות חובת מכרזים מופקד על ניהול רכש הגומלין של מדינת אגף נוסף ברשות 

. החברות המחויבות לרכש גומלין הינן ספקים זרים שזכו 2007)חובת שת"פ תעשייתי( התשס"ז, 

 במכרזים של משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות או כל גוף ממשלתי שהתקנות חלות עליו. 

ית מוצרים ושירותים רכש גומלין הינו שיתוף פעולה תעשייתי המבוצע באופנים שונים ובהם: קני

לבן, קבלנות משנה מקומית, שתוף פעולה במו"פ, השקעות וסיוע שיווקי של החברה המחויבת -כחול

 ליצואן הישראלי בחו"ל, הכל על בסיס תחרותי.

תפקידה של הרשות הוא למנף ההוצאה הממשלתית ליצירת הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות, 

"ל, להגברת השקעות זרות במו"פ, להגברת היצוא ולפתיחת לגרום להבאת טכנולוגיות חדישות מחו

שווקים חדשים. הרשפ"ת פועל באמצעות הכלים שבידיו ובידי הרשות כולה לחיזוק תעשיות 

"פתיחת דלתות" אצל חברות מחויבות עבור תעשיות -ועסקים בפריפריה ובאזורי עדיפות לאומית ול
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 קטנות ובינוניות ישראליות.

פעולה תעשייתי הנובעות -ייזום, מעקב, בקרה ותאום פעילויות של שיתוף  הרשפ"ת שוקד על

מהתחייבויותיהם של ספקים זרים לרכש גומלין בישראל ופועלת כגוף מגשר בין הספקים המחויבים 

 וחברות ישראליות שמעוניינות להשתלב בפעילות רכש הגומלין.

 :מעמד סטטוטורי

ברות זרות שזכו במכרזים ממשלתיים וציבוריים לבצע התקנות מחייבות את גורמי הרכש לדרוש מח

מחברות במדינות  20%לפחות מערך העסקה )או  35%שיתוף פעולה תעשייתי בארץ בהיקף של 

 . דרישה זו מעוגנת בתקנות והחוקים הבאים:EPI)-החתומות  על הסכם ה

  ,1992חוק חובת המכרזים התשנ"ב . 

 2007-יתי(, התשס"זתקנות חובת המכרזים )שיתוף פעולה תעשי 

 2010-תקנות העיריות )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, תש"ע 

 EPI – ( הסכם הרכישות הממשלתיות במסגרת ארגון הסחר העולמיOTO.) 

גופי הרכש העיקריים הכפופים לתקנות הם משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות, מינהל הרכש 

ות הביטחוניות, קופות החולים, העיריות הממשלתי, הנמלים, רכבת ישראל, חברת החשמל, החבר

 והתאגידים העירוניים.

התקנות מחייבות את הגופים הרוכשים לדווח לרשפ"ת בתחילת כל שנה על ההתקשרויות בהיקפים 

יום לפני ביצוע כל התקשרות כזו.   60מיליון דולר הצפויות לשנה הקרובה, וכן לדווח  5של מעל 

וצאה הממשלתית ליצירת הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות, תפקידה של הרשפ"ת הוא מינוף הה

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 

 " לתעשיות בינוניות וקטנות.בפריפריה ובאזורי עדיפות לאומית ול"פתיחת דלתות

שיתוף פעולה תעשייתי של החברות הזרות מבוצע בישראל באופנים שונים ובהם: קניית מוצרים 

לבן, קבלנות משנה, מימון פעילויות מו"פ, העברת ידע, השקעות וכן סיוע שיווקי -ושירותים כחול

 ליצואן הישראלי בחו"ל.

חברות ותאגידים זרים, מהמובילים  200י עם כ הרשפ"ת קשורה בהסכמי שיתוף פעולה תעשיית

בעולם, בתחומי הביטחון, תעופה, אנרגיה ואקולוגיה, חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, ציוד רפואי, 

רכב, תחבורה ועוד. לרשפ"ת קשר ישיר למקבלי ההחלטות ואנשי הרכש באותן החברות 
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 והתאגידים.

בסכום של  2016בוצע בישראל הסתכם בשנת היקף שיתוף הפעולה התעשייתי של החברות הזרות ש

מהן  131-מהן בינוניות וקטנות ו 335תעשיות ישראליות,  822ים, מהם נהנו מיליארד דולר 2.455-כ

 .2018של שנת  ברבעון השלישייימסרו  2017. התוצאות העסקיות של שנת ממוקמות בפריפריה

 :של הרשות עיקריות פעילויות

 ההשקעות בתחומי דהמשר מדיניות בקביעת סיוע 

 זרות השקעות לעידוד שיווקיים" כלים ארגז" הפקת 

 ההשקעה ואחרי במהלך, לפני זרים משקיעים של ומתמשך פרטני ליווי 

 תמיכה ושירות למשקיעים קיימים 

 בישראל  לאומיות רב חברות השקעות והרחבת קידום 

 זרים למשקיעים וההסברה המידע בתחומי תשתית בניית 

 ת מימוש רכש גומלין בתעשיות המקומיותבקרה על תכניו 

 מדעי החיים, מתכות, טכנולוגיות אוטומטיב,: שנים בסקטורים מאומצת עבודה 

 ( בהמשך פירוט, CseeDn  DeTDee תכנית) מתחדשת ואנרגיה מים

 :פרסומים מהשנה החולפת )כולם בשפה האנגלית(

 ( עדכון חוברת שיווקיתSHINE) 

 עדכון מדריך לעשיית עסקים ב( ישראלDoing Business in Israel) 

 עדכון שינויי ה-BEPS והחוק לעידוד השקעות הון 

 עדכון סקירה עבור משקיעים פוטנציאליים על תחום האוטומוטיב בישראל 

 עדכון סקירה שיווקית עבור משקיעים פוטנציאליים על תחום האוטומוטיב בישראל 

  מדעי החיים בישראלעדכון סקירה עבור משקיעים פוטנציאליים על תחום 

 עדכון סקירה שיווקית עבור משקיעים פוטנציאליים על תחום מדעי החיים בישראל 

 עדכון סקירה עבור משקיעים פוטנציאליים על תחום המתכות, תעופה וחלל בישראל 
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  עדכון סקירה שיווקית עבור משקיעים פוטנציאליים על תחום המתכות, תעופה וחלל

 בישראל

  משקיעים פוטנציאליים על תחום טכנולוגיות המידע והתקשורת עדכון סקירה עבור

 בישראל

  עדכון סקירה שיווקית עבור משקיעים פוטנציאליים על תחום טכנולוגיות המידע

 והתקשורת בישראל

 סרטון לקידום השקעות בישראל 

 סרטון על התעשייה המתקדמת בישראל 

 סרטון על תחום מדעי החיים בישראל 

 ומוטיב בישראלסרטון על תחום האוט 

 סרטון על תחום המתכות, תעופה וחלל בישראל 

 סרטון על תחום טכנולוגיות המידע והתקשורת בישראל 

ית נ C תכ s e e D n   DeTDee 

 והסביבה המים תעשיות לקידום הממשלתית התכנית את הרשות המוביל אלו, לפעולות בנוסף

 .CseeDn DeTDee – עולמיות כמובילות ומיצובן

, מאידך הישראלי המשק של היחסי והיתרון, מחד העולמי המים בשוק שזוהתה ההזדמנות לאור

 . בישראל' המים תעשיית לקידום לאומית תכנית' 2006 ביוני ישראל ממשלת אימצה

 היחידה מובילה אותה, CseeDn  DeTDee תכניתל אוחדו המתחדשת והאנרגיה המים תכניות

 אקדמיה גופי, ממשלה משרדי של פעילותם את מרכזת תכניתה. הכלכלה במשרד השקעות לקידום

 משרד, והמים האנרגיה הלאומיות התשתיות משרד, הכלכלה משרד: וביניהם, שונות ורשויות

 המועצה, והטכנולוגיה המדע משרד, החוץ משרד, הסביבה להגנת המשרד, האוצר משרד, מ"רוה

 .ועוד התקנים מכון והחשמל מיםה רשויות, בינלאומי פעולה ולשיתוף ליצוא המכון, גבוהה להשכלה

 ידי על מושגת זו מטרה. העולמי בשוק אלו ענפים של העסקי הפוטנציאל מיצוי היא התוכניות מטרת

 מרכזי כגורם מעמדן ביסוס, והשיווק הייצור לשלב והפיתוח המחקר משלב לעבור לענפים סיוע

 עולמית למובילה ישראל והפיכת העולמיים המתחדשות והאנרגיות המים טכנולוגיות בשווקי

 .אלו בתחומים
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 גופי, רגולציה רשויות, ממשלה משרדי יחד פועלים" נרחבת שותפות – אחת מטרה" הכותרת תחת

 יוצר, השונים הגופים בין זה ידיים שילוב. אלו תעשיות את ולפתח לעודד בכדי ותעשייה אקדמיה

 הישראליות המתחדשות יותהאנרג ותעשיית המים תעשיית את ומקדם חלקיו מסך הגדול שלם

 . הגלובלי בשוק תחרותי יתרון להם ומעניק

 דור וגיוס האנושי ההון פיתוח: רבדים במספר מתקיימת הפעילות, התכניות יעדי את להשיג מנת על

 פעולה ושיתוף לתחומים ייעודיות זרות השקעות קידום, לתעשייה הדוק קשר עם פ"מו עידוד, המחר

 לפרוץ ישראליות לחברות וסיוע המקומי בשוק חדשניות ישראליות וגיותטכנול הטמעת, בינלאומי

 . העולמי לשוק

 הומעמיד הישראלי המשק של צמיחה כמנועי המתחדשת והאנרגיה המים בתחומי הרשות רואה

 ולקדם להמשיך מנת על שונים וכלים תמיכה אקדמיה ואנשי יזמים, יצואנים, תעשיינים לרשות

 . אלו תעשיות

 .eee.oseeDnvDeeDee.sin.on: תכניתה באתר למצוא ניתן וספיםנ פרטים

  

http://www.israelnewtech.gov.il/
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 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מקיימת פעילות נרחבת לקידום מגזר העסקים הקטנים 

וייצוג קולם של העסקים הקטנים והבינוניים מול  והבינוניים, הן על ידי קידום חקיקה ייעודית

של כלי סיוע מגוונים להתמודדות עם החסמים המקשים מגוון הממשלה והן על ידי הפעלת מערך 

 עליהם. 

 בחלוקה על פי תחומי העשייה: 2017-להלן ריכוז עיקרי הפעילויות של הסוכנות ב

 

 פעילויות בתחום הייצוג, החקיקה והרגולציה  .1

 

לייצר סביבה רגולטורית שמתאימה לעסקים קטנים ובינוניים ומקדמת צמיחה, הסוכנות במטרה 

פועלת באופן שוטף לניטור חקיקה ורגולציה בעלות השפעה על מגזר העסקים הקטנים והבינוניים. 

הסוכנות מכינה חוות דעת להצעות חקיקה, להחלטות ממשלה ולתוצרי מדיניות אחרים ומתייחסת 

ות על עסקים קטנים ובינוניים הכוללות מתן המלצות לחלופות מתאימות. כמו כן להשפעות המדיני

הסוכנות יוזמת או לוקחת חלק בדיונים בממשלה ובכנסת בנושאי מדיניות בעלי השפעה על עסקים 

 קטנים ובינוניים.

–במסגרת זו הפיקה הסוכנות עשרות ניירות עמדה, ונציגיה השתתפו בוועדות הכנסת, בוועדות בין

 משרדיות וכן במפגשים עם גופים רגולטוריים בממשלה.

 

מתן חוות דעת על החלטות  – ניטור חקיקה ורגולציה בעלות השפעה על עסקים קטנים ובינוניים

ממשלה, הצעות חוק, תקנות ורפורמות ועל השפעתם על מגזר העסקים הקטנים והבינוניים; ייצוג 

משרדיים וכן בפני גורמים ממשלתיים –ובפורומים ביןהעסקים הקטנים והבינוניים בוועדות הכנסת 

בנושאים הנוגעים לרגולציה על עסקים קטנים ובינוניים. במסגרת זאת הכינה הסוכנות בשנה 

 הצעות חוק שעלו לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה או בוועדות הכנסת.  70-החולפת חוות דעת לכ

 

רשויות האווירה העסקית במדד לבחינה של  –פרסום מדד עשיית עסקים ברשויות מקומיות 

מקומיות. המדד מתבסס על נתוני ארנונה, על נגישות למידע של הרשות וכן על סקר עסקים ובודק 

 את תפיסותיהם בנוגע לממשקים עם הרשות המקומית. 

 

בקרה על מכרזים ממשלתיים על מנת להביא לכך שיהיו נגישים לעסקים  –בקרה על רכש ממשלתי 

 ם בהתאם להוראות התכ"מ.קטני
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תנאי חוק ביוזמת הסוכנות שעבר ונכנס לתוקף ומסדיר את  – לספקים חוק מוסר תשלומים

 האשראי במשק.

 

בעקבות פעילות הסוכנות אושרה במסגרת החוק  – חקיקת רגולציה על פלטפורמות למימון המונים

. עסקים יוכלו לפנות לקבלת האפשרות לעסקים לגייס כספים עלי ידי פלטפורמות מימון המונים

מלש"ח לעסק ללא שהלוואות אלו יחשבו  1הלוואות דרך פלטפורמות למימון המונים בהיקף של עד 

 כהצעה לציבור.

 

שיתוף פעולה עם משרד הפנים ועם משרד רה"מ לקידום הקלות ברישוי עסקים  – עסקים רישוי

 ומעבר לתצהירים.

 

שפטית מקדמים שינויים במדיניות אכיפה מנהלית כך בשיתוף משרד המ – מחנכת אכיפה קידום

 שבהפרה ראשונה עסק יקבל התראה בלבד. 

 

 לאומיים–פעילויות בתחום המחקר, המדיניות והקשרים הבין .2

 

במסגרת פעילות המחקר אוספת הסוכנות נתונים על מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, 

מחקרי הערכה על הפעילויות השונות של הסוכנות מבצעת מחקרים וסקרים על עסקים וכן מבצעת 

במטרה לבחון את נחיצותן ולשפרן. נוסף על כך, הכינה הסוכנות ניירות עמדה ומדיניות בנושאים 

הנוגעים לעסקים קטנים ובינוניים והייתה מעורבת בעיצוב המדיניות של משרד הכלכלה בנושאים 

 אלו.

 

לאומיים, כגון –את בקשרי עבודה עם ארגונים ביןלאומיים הסוכנות נמצ–במסגרת קשריה הבין

, והיא קיימה יחד ִאתם פעילות השוואתית על מצב העסקים הקטנים ODCE–האיחוד האירופי וה

 והבינוניים בישראל לעומת מדינות אחרות בעולם. 

 

 עסקה הסוכנות בנושאים האלה: 2017שנת ב

 מחקריםא. 

  הערכת תכניתSAWA תכנית  – זמיות ערביותלמתן הלוואות מיקרו ליSAWA  נותנת

לביצוע ההערכה  עדו  2011 ב תכניתה ערביות. מתחילת לנשים בנקאי חוץ זעיר אשראי

 מיליון 54 של בסכום הלוואות 6,803 נשים ואושרו 3,551 בתכנית השתתפו 2017 במאי
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המחקר בדק את שיעור פתיחת העסקים בתכנית, שיעור הגידול בעסקים שנפתחו ₪. 

 ות למדינה בהוספת מועסקים על ידי העסקים שנפתחו.והעל

  מימון וליווי מחקר  -מימון וליווי מחקר על יזמות ויזמיםGEM  על יזמות ועסקים קטנים

בישראל והכנת מערך משולב של נתוני הסקרים שנעשים במחקר זה במטרה לקבל מידע על 

 צרכים של יזמים באוכלוסיות מיוחדות. 

  פילוח אוכלוסיית הנשים היזמיות לפי  –צרכים של יזמיות נשים ביצוע מחקר למיפוי

 מאפיינים שונים ובדיקת צרכים מיוחדים שלנשים בכל פלח.

  ייעול והגברת שיתוף הפעולה השוטף בהוצאת נתונים  –הידוק שיתוף פעולה עם הלמ"ס

ביותר תומכי מחקר לגבי עסקים קטנים ובינוניים. הגברת הנגישות לנתונים הרלוונטיים 

לקבלת תמונה מדויקת על העסקים הקטנים והבינוניים שתאפשר קבלת החלטות מיטבית 

 בסוכנות ומחוצה לה.

  "סיוע ליחידת הרגולציה בסוכנות בהכנת  –מדד "ידידותיות הרשויות המקומיות לעסקים

 המדד ובביצוע, פעם שנייה, של סקר עסקים ופרמטרים נוספים המודדים את המדד.

 קריםביצוע סב. 

  סקר עסקים כללי: ביצוע סקר תקופתי שבחן את מצב העסקים הקטנים והבינוניים

בישראל. סקר זה נערך זו השנה החמישית ברציפות. נתונים נבחרים מהסקר מפורסמים 

במטרה לאתר מגמות ולאסוף מידע באופן  ,תוך השוואה לממצאי סקרים משנים קודמות

 בלתי אמצעי מבעלי העסקים בשטח. 

 ביצוע סקר עסקים לבחינת מאפיינים  :על מצב האשראי וצרכי האשראי של עסקים סקר

 .2015-שונים של אשראי ומימון בעסקים. סקר דומה בוצע ב

  סקרי שביעות רצון מהמערך של המעוף: בוצעו ארבעה סקרים כפולים )סקר מיד לאחר

יעוץ וההדרכות ההשתתפות וסקר לאחר זמן( למדידת שביעות הרצון של עסקים ממערך הי

 של המעוף.

  סקר שביעות רצון ממרכזי העסקים: בוצע סקר שביעות רצון על מרכזי עסקים שהסוכנות

 מפעילה. 

  סקר שביעות רצון בקרב עסקים שפנו לקרן להלוואות בערבות מדינה בבקשה לקבל ערבות

שפנו מדינה להלוואה: זו שנה שלישית שהסוכנות מבצעת סקר שביעות רצון בקרב עסקים 

לקרן להלוואות בערבות מדינה בבקשה לקבל ערבות מדינה להלוואה. הקרן להלוואות 
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בערבות מדינה מופעלת במשותף על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ואגף החשכ"ל 

 במשרד האוצר.

 שביעות רצון מתכנית מסחר מקוון שמסייע  :מסחר מקוון תכניתסקר שביעות רצון מ

 יות אינטרנטיות.לעסקים להקים חנו

  סקרים מיוחדים: ביצוע סקר על השימוש של עסקים בחשבוניות עסקה וניצול החוק

 שמאפשר להם לעבוד במע"מ במזומן ולשלם את המע"מ רק לאחר קבלת התשלום. 

 לאומיים–שיתופי פעולה ופרויקטים ביןג. 

 שיתופי פעולה עם ה–OECD – הסוכנות משתתפת בקבוצת העבודה של ה–OECD 

לעסקים קטנים ובינוניים. קבוצת העבודה עוסקת בהחלפת מידע על מדיניות ובתכניות סיוע 

קבוצת העבודה מקדמת פרויקטים  ,. כמו כןOECD–לעסקים קטנים ובינוניים במדינות ה

משותפים לפיתוח מדדים, לביצוע השוואות בין המדינות השונות, לשיפור האחידות של 

השתתפה ישראל בפעילות הקבוצה באיסוף מידע  2017ת נתונים סטטיסטיים ועוד. בשנ

ובניתוח משווה של מדדי מימון לעסקים קטנים ובינוניים, בפרויקט לפיתוח מדד משווה של 

 ביצועי מגזר העסקים הקטנים והבינוניים ועוד.

  הכנת דו"ח על מצב המימון של עסקים בישראל  –הכנת נתונים לפרויקטים בינלאומיים

 )סקורבורד(. OECD–עבור ה

 זו השנה השלישית שהסוכנות  – הערכה של המדיניות ומצב העסקים הקטנים בישראל

, שביצע הערכה של המדיניות OECD–משתפת פעולה עם צוות המומחים המיוחד של ה

 OECD–ומצב העסקים הקטנים בישראל. היחידה סייעה השנה בהכנת הדו"ח של ה

 ובהפצתו בישראל.

 הסוכנות משתפת פעולה עם האיחוד האירופי במסגרת  –חוד האירופי שיתופי פעולה עם האי

פעילויות של קבוצת עבודה משותפת לעסקים קטנים ובינוניים באיחוד האירופי ובמדינות 

מזרח הים התיכון. במסגרת פרויקט זה האיחוד האירופי תומך בפעילויות שונות –דרום

 2017האזור. הפעילות העיקרית בשנת  לקידום עסקים קטנים ובינוניים בישראל ובמדינות

 הייתה בתחום הנגישות למימון של עסקים קטנים, סיוע ליזמות ולפתיחת עסקים של נשים.

  מסגרת שיתוף הפעולה של יורומד סייעה להכין דו"ח על  –סיוע במחקר על מימון לעסקים

 פלטפורמות בעולם לסחר באקוויטי ובחוב של עסקים בינוניים. 
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 במסגרת "יורומד", שיתוף הפעולה עם  –ר העסקים הקטנים והבינוניים הערכת סקטו

ביצעו הערכה של המדיניות בישראל  OECD-האיחוד האירופי, האיחוד האירופי וארגון ה

 לעסקים קטנים ובינוניים בהתאם לעקרונות חוק העסקים הקטנים של האיחוד האירופי. 

  וג עם האיחוד האירופי לגבי שיתופי פעולה הכנה וביצוע דיאל –תיאום עם האיחוד האירופי

 ולימוד הדדי על סקטור העסקים הקטנים והבינוניים.

 פרסום מסמכי מידע ומדיניותד. 

  עריכה ופרסום של דו"ח מצב תקופתי בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים

 בישראל. 

 תרגום, עריכה ופרסום של דו"ח ה-OECD  על עסקים קטנים ובינוניים

"מדיניות בנוגע לעסקים קטנים  OECD–גום דו"ח התר – בישראל

 " מאנגלית לעברית ופרסומו.2016ובינוניים בישראל ויזמות 

 

 . פעילויות השטח של הסוכנות בסיוע לעסקים3

 

מערך ארצי לסיוע לעסקים וליזמים  –עיקר פעילויות השטח מבוצעות באמצעות מערך המעוף 

 .2014, שהחל פעולתו במחצית שנת סניפים הפזורים ברחבי הארץ 40-הכולל כ

סניפי המעוף הסוכנות מעניקה לעסקים וליזמים את מכלול הכלים והשירותים הנדרשים  באמצעות

 להתאמה לצורכי העסק והפיתוח האזורי, לרבות ליווי העסק לאורך זמן. 

 

ים בשוק, מספקים לעסקים שירותים שונים, בהם: מתן מידע על כלל כלי הסיוע הקיימ סניפי המעוף

אבחון ומיפוי צרכים, הפניה לשירותי ייעוץ מקצועי מסובסדים, ליווי בתהליכים ביורוקרטיים, 

 ארגון הדרכות וכנסים מקצועיים והפניה למקורות מימון. 

 

 השירותים העיקריים הניתנים על ידי סניפי המעוף:

במטרה לשפר את ניתן להיעזר ביועצים מקצועיים במגוון תחומים  –ייעוץ וליווי עסקי  .1

תהליכי העבודה והניהול, לסייע למנהלים להחדיר שיטות ניהול חדשניות ולעודד את 

השימוש בטכנולוגיות מתקדמות. כמו כן ניתנים ייעוץ ראשוני לקראת קבלת החלטה על 

פתיחת עסק; ייעוץ עסקי וייעוץ להכנת תכנית עסקית; ייעוץ בתחום השיווק והמכירות; 
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עוץ בתחום הארגוני; ייעוץ בנושא איכות הסביבה; ייעוץ בתחום התקינה ייעוץ פיננסי; יי

 ועוד. אופי ומשך הייעוץ מותאמים אישית לכל פונה בהתאם לצורכי העסק.

 

במטרה להטמיע את התכנון העסקי ככלי ניהולי לפיתוח עסקים, סניפי המעוף  ,כמו כן

תשמש תכנית פעולה של  מסייעים ליזמים ולעסקים קיימים להכין תכנית עסקית אשר

 העסק לשנים הבאות.

 

 1420מיפויים ליזמים ועסקים זעירים,  18,400-מיפויים. כ 21,470-בוצעו כ 2016במהלך 

 23,890-בוצעו כ 2017מיפויים לעסקים בינוניים. במהלך  1650–מיפויים לעסקים קטנים ו

 -יים לעסקים קטנים ומיפו 1,500מיפויים ליזמים ועסקים זעירים,  20,460-מיפויים. כ

 מיפויים לעסקים בינוניים. 1930

 

סניפי המעוף מציעים קורסים וסדנאות במגוון רחב של נושאים  –פעילויות הדרכה  .2

המותאמים ספציפית לעסקים קטנים ובינוניים וליזמים. בין הנושאים הנלמדים: שיווק 

, סחר אלקטרוני, נטוורקינג דיגיטלי, הקמת עסק וניהולו, ניהול משאבי אנוש, ניהול פיננסי

 ועוד.

 2016 2017 

 15,470 13,800 שעות הדרכה

 

תכנית זו מיועדת ליזמים המעוניינים בהקמת עסק באמצעות לימוד  –תכנית "יוזמים עסק"  .3

עקרונות תאורטיים ומעשיים כיצד להקים עסק וכיצד לנהלו בדרך אפקטיבית. למשתתפי 

ומקיף הכולל קורס מתוגבר ליזמות עסקית, ייעוץ התכנית מוצע מסלול הכשרה ייחודי 

 עסקי, סיוע בקבלת מימון מקרנות, השתתפות בפורום וכמובן ליווי ומעקב.

 

 קבוצות. 400-כ :במהלך הפעילות של מערך המעוף הופעלו קבוצות רבות של "יוזמים עסק"

 קים. ממסיימי מסלול יוזמים עסק פותחים עס 45%במסגרת סקר שבוצע נמצא כי מעל 
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סיוע ליזמים ולעסקים קיימים בהגשת בקשות  –ליווי לקבלת מימון והכנת תכניות עסקיות  .4

לקבלת מימון מקרנות ומגופים פיננסיים משלב מילוי הטפסים ועד לשלב של ניהול הכספים 

שהתקבלו. במטרה לסייע לעסק לממש את חלופות המימון המתאימות ביותר עבורו 

לות העסקית המתוכננת. המעוף מהווה פונקציה מלווה, מנהלת ולהוציא לפועל את הפעי

ומבקרת את התוצרים במטרה לוודא שטובת הלקוח הינה במרכז העשייה, נשמרת אי תלות 

 בין גוף מממן ליועץ, וכי רמת היועצים והתוצרים נשמרת ברמת איכות גבוהה.

 

ישראל. מרכזי העסקים הסוכנות פעלה השנה רבות בפיתוח מרכזי עסקים ב –מרכזי עסקים  .5

מספקים מקום פיזי לפעילות של עסקים זעירים וקטנים בתחילת דרכם בשילוב ליווי עסקי, 

 הדרכה ותמיכה מקצועית ובתשלום שכר דירה סמלי ללא מחויבות ארוכת טווח.

 

במסגרת זו תוקצבה הפעילות של מרכזי עסקים בערים הבאות: באר שבע, ראש פינה, ירכא, 

 6.3-, סחנין, שדרות,  מג'דל שמס,  באקה אל גרביה, ובני ברק בתקציב של כשפרעם, נצרת

מיליון ש"ח. נוסף לכך, הסוכנות מתעתדת בשנה הקרובה להקים מרכזים נוספים ברהט 

 ובדימונה. 

 

הסוכנות מציעה לדיירי המרכז מכלול רב של שירותים לרבות, בנייה של תכנית עסקית, 

מתקיימות לפחות אחת לחודש במרכז העסקים וסיוע חשיפה להדרכות רלוונטיות ה

 בשיווק.

 

הסוכנות, בשיתוף עם מטה "ישראל דיגיטלית", המשיכו להפעיל זו השנה  –מסחר מקוון  .6

השלישית תכנית סיוע בפריסה ארצית לקידום המסחר המקוון בקרב עסקים קטנים 

ניתנת לו ק, שלאחריו ובינוניים. במסגרת התכנית מתבצע בשלב הראשון מיפוי צרכים לעס

מכסת שעות ייעוץ אישי בתחומי השיווק והקמת חנויות באינטרנט, הדרכות  הקצאת

בקבוצות קטנות והומוגניות בנושאי הדיגיטל השונים, ולבסוף ניתנים לעסק החזרים 

כספיים בגין עלויות הקמת הפלטפורמה למסחר מקוון ובגין עלויות שיווק ברשת האינטרנט. 

בעלי עסקים המיועדים לקבל סיוע בהיקף כולל של  1,860-כנית נקלטו כמאז השקת הת

פלטפורמות/חנויות מקוונות, של בעלי עסקים שנקלטו עד כה  700 - כ₪.  מיליון 25-כ

 לתכנית, עלו אוויר ומשמשות את בעליהן כערוץ מכירות דיגיטלי.
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הפעילה  2016נת בש –מועסקים  10הפרויקט להגברת הפריון והחדשנות לחברות מעל  .7

עובדים, שאינן  10הסוכנות את פרויקט פריון וחדשנות. הפרויקט יועד לחברות להן מעל 

משתייכות לתעשיית העילית ולשירותים הפיננסיים. במסגרת הפרויקט הוצעו לעסקים 

בינוניים שירותי ייעוץ נוספים בנושאים הקשורים לפריון וחדשנות: תקינה, חדשנות, 

בי הארץ עסקים ברח 650השתתפו  2016במהלך  יצוב תעשייתי ותפעול.מערכות מידע, ע

עסקים ברחבי הארץ בפרויקט פריון  1250-השתתפו כ 2017במהלך בפרויקט פריון וחדשנות. 

 וחדשנות.

 

תכנית המאיץ העסקי הינה תכנית ליזמים במגזר הערבי המציעה מעטפת  –המאיץ העסקי  .8

 –הרלוונטיים לפיתוח היוזמה לכדי חברת הזנק פעילה ייעוצית כוללת ליזמים בכל הרבדים 

משתתפים שסיימו את מסלול  10השתתפו בתכנית זו מעל  2016סטארט אפ. במהלך 

 ההאצה ובשלב זה נתמכים על ידי הסוכנות בהמשך ליווי הפרויקט שלהם.

 

פרויקט בשיתוף רשויות מקומיות, שעניינו הקמת  -מאיץ עיסקי במתחם האב מקומי  .9

( המהווים סביבת עבודה ייחודית ומעודדת הפרייה הדדית EuHמי עבודה משותפים )מתח

והקהילה. בהאבים יופעל  euH -ושיתופי פעולה, דרך היכרות, שיתוף ותמיכה בין חברי ה

מאיץ, שהינו פלטפורמה  מובנת למתן מעטפת כוללת ליזמים בכל הרבדים הרלוונטיים 

(, לסיוע ליזמים להביא להבשלת TIRTTP לה )לפיתוח היוזמה לכדי חברת הזנק פעי

הרעיון לכדי מיזם, סיוע בגיוס מימון והשקעות למיזמים שנבחרו להשתתף בתכנית וסיוע 

. הרשויות שנבחרו להפעלת הפרויקט: ירושלים אשדוד, אשקלון, בית Deeiewovs ביצירת 

 וחצור.   שמש, רמלה, אילת, נהריה, כרמיאל, נצרת עילית, טבריה, מטה בנימין

 

במסגרת פעילותה הממוקדת של הסוכנות  –סיוע לעסקים בתוואי הרכבת הקלה בת"א  .10

לעסקים קטנים ובינוניים, מסייעת הסוכנות לעסקים הפעילים בתוואי בו מתבצעות עבודות 

בניית מסלולי ותחנות הרכבת הקלה וזאת באמצעות מתן אפשרות לקבלת שירותי סיוע 

ור מצבם של העסקים אשר ניזוקו וניזוקים. במסגרת התכנית, ממוקדים וייעודיים לשיפ

 עסקים בתוואי הרכבת הקלה בת"א קיבלו סיוע. 60-כ
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תכנית מוסדות העוגן מטרתה למנף את הרכש של  –פיתוח אזורי בדרום )מוסדות עוגן(  .11

, גוריון, מפעלי כי"ל–המוסדות המרכזיים בנגב כדוגמת בית חולים סורוקה, אוניברסיטת בן

רשויות מקומיות ועוד לטובת פיתוח הכלכלה המקומית וטיפוח מצוינות בקרב עסקים 

נעשתה פעילות שטח נרחבת לקידום ויצירת   2017ו 2016קטנים ובינוניים בדרום. בשנת 

 שת"פ בין מוסדות עוגן לספקים בדרום.

 

 270ועסקים ,  מיפויים ליזמים 580בוצעו  2017במהלך   -שירותי סיוע לחברה הבדואית בנגב .12

נוספים  25עסקים,  50מלש"ח. נפתחו  3.7עסקים בעלות של  260-נשים( ו 140יזמים )מתוכם 

ליזמים ובעלי עסקים במגזר הבדואי  2017שעות יעוץ במהלך  6,500 -כניתנו בתהליך הקמה. 

 בנגב.

 

כתית פורום הבדואים נוצר על רקע הצורך לייצר השפעה מער –פורום חברה הבדואית בנגב  .13

על קובעי מדיניות ולקדם פעולות למען הרחבה והעמקה של הקהילה העסקית בחברה 

הבדואית. הפורום כולל אנשי עסקים מהמגזר הבדואי שהמחזור הכספי בעסק שלהם הוא 

מיליון ש"ח. החברים הינם בעלי עסקים ממגוון של תחומים וענפים ביניהם: כ"א,  10מעל 

, תעשייה ועוד. תפקיד הפורום הינו קידום עסקים, הובלת נדל"ן, פיתוח ובנייה, הובלות

שינוי עסקי ותרבותי בחברה הבדואית, הסרת חסמים והבאת פתרונות לעסקים בדואים, 

פיתוח מנהיגות ומינוף השותפויות והמשאבים תוך לקיחת אחריות, יוזמה והובלה במגזר. 

דת את הפורום באופן את עמותת אפאק בנגב שמאג 2017חברי הפורום הקימו במהלך 

פורמאלי ומייצרת עוגן לפיתוח כלכלי, קידום עסקים קטנים ובינוניים בקהילה הבדואית 

 ואיתור צרכים ומתן מענה מותאם עבורם.

 

מפתחת תכנית ליזמות של  ,בשיתוף עם הג'וינט ,הסוכנות –קורס יזמות לעסקים חברתיים  .14

ברתית בסניפי המעוף בהשתתפות של קורסים ליזמות ח 2עסקים חברתיים. עד כה נערכו 

 הוטמעה  התכנית 2017יזמים. במהלך  15-כ

 

יזמות ירוקה הינו פרויקט של האיחוד האירופי שמטרתו הינה קידום עסקים  –יזמות ירוקה  .15

 4בוצעו   2017ו  2016ויזמות בתחום הירוק באגן הים התיכון, בשת"פ של המעוף. במהלך 

 ארץ.קורסים ביזמות ירוקה ברחבי ה
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שמטרתו לעודד יזמים צעירים  מפרויקט עולמי שבוע היזמות הינו חלק –שבוע היזמות .16

לבחור במסלול היזמי כדרך להתפתחות אישית וחברתית. המעוף לוקח חלק נרחב בפעילות 

הארצית ומציע מגוון רחב של הדרכות יזמות ועסקים ברחבי הארץ. בשבוע היזמות השנה, 

 3,300שעות הדרכה בהן השתתפו מעל  250התקיימו מעל   2017לנובמבר  19–12שצוין ב 

 יזמים ועסקים.

 

מעוף בשיתוף המחלקה לקידום עסקים בעירייה, קרן בלומברג  -פרויקט 'בקרוב אצלנו' .17

במשרד לשוויון חברתי, מפעילים פרויקט לקידום כלכלה מקומית  - ומטה ישראל דיגיטלית

ור ומיפוי דיגיטלי של הצרכים של תושבי ירושלים מקיימת בעיר. הפרויקט כולל מערך סיק

בתחום העסקי בשכונת מגוריהם והנגשת המידע ליזמים ובעלי עסקים תוך הצעת מעטפת 

של שירותי הסיוע השונים. הסקר הופץ למיפוי הצרכים של תושבי העיר בשלוש שפות: 

ושבים, מכלל ת 15,000 -עברית, ערבית ואנגלית. בתוך השלב הראשון, ענו על הסקר כ

יזמים ובעלי עסקים הגיעו למעוף לקבלת נתוני  100 -השכונות בעיר. נכון להיום, למעלה מ

 מלש"ח. 1.4הסקר. עלות הפרויקט עומדת על 

 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשיתוף המחלקה לקידום  -פרויקט 'קונים ירושלמי' .18

במשרד לשוויון חברתי. מטרת  -עסקים בעירייה, קרן בלומברג ומטה ישראל דיגיטלית

הפרויקט הינה עידוד רכישה וצריכה מקומית בין עסקים מקומיים למוסדות עוגן בעיר על 

ידי הקמת פלטפורמה דיגיטלית שתאפשר חשיפת מאגר מידע אודות ספקים ועסקים וחיבור 

  בין מוסדות העוגן והעסקים הירושלמים בעיר לשם הגברת הפעילות הכלכלית בעיר.

 

 

 2017,  הסוכנות פעלה בשנת 1775כחלק מהחלטת ממשלה  –פעילות במזרח ירושלים  .19

במזרח ירושלים לעידוד וקידום פיתוח עסקים קטנים ובינוניים באזור. על מנת להגיע 

להגדיל את תפוצת שירותי הסיוע של בקרב אוכלוסיית מזרח ירושלים, נותנת הסוכנות החל 

 80%מסבסדת וליזמים ובעלי עסקים ממזרח ירושלים הנחות בדמי ההשתתפות  2017משנת 

בעלי עסקים ממזרח ירושלים קיבלו שירותי סיוע בעלות של  50-יזמים ו 100מעלות פעילות. 

: קורס פייסבוק, קורס ניהול פיננסי 2017קורסים התקיימו במהלך  4        ₪. 970,000 -כ

בפרויקט מסחר מקוון הצטרפו משתתפים  17קורסים של יוזמים עסק. כמו כן,  2ועוד 

 בעלי עסקים ממזרח ירושלים הוגשו לבדיקת היתכנות להלוואה. 10-השנה. ו
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פרויקט זה נועד להגדיל את הנגישות של עסקים קטנים ובינוניים להזדמנויות  –תור הצפון  .20

עסקים במרחב הצפון  100-רכש של חברות ומוסדות באזור הצפון. לשם כך הופץ סקר ל

בחון את צרכיהם. הסקרים הניבו ממצאים ראשוניים שיוכלו לתת אינדיקציה במטרה ל

לגבי מאפייני וצרכי העסקים כבסיס לגיבוש פתרונות לשיפור הממשק בין עסקים קטנים 

כנסי ספקים עם ארגונים שיהוו  3ובינוניים במרחב הצפון לבין ארגוני העוגן. במקביל נקבעו 

ש )חברת חשמל, מנה"ר של משרד הביטחון והטכניון(. מוסדות עוגן בעלי צורך גבוה ברכ

 ש"ח.ף אל 500-תקציב הפרויקט עומד עד כ

 

מערך מעוף המופעל על ידי הסכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד  -קורס נטוורקינג .21

הכלכלה בונה  תכנית ארצית ואחידה של מעגלי נטוורקינג אשר תכלול חומר תיאורטי 

קיים, הגדלת מעגלי ההשפעה והלקוחות ובניית שפות תקשורת ומעשי לרכישת קשרים עס

מגוונות. מטרת הקורס הינה מתן אפשרות לבעלי עסקים להגדיל את מעגל לקוחותיהם ללא 

עלות על ידי רכישת כלים תיאורטיים ומעשיים ייחודיים. בשלב זה מפתחת הסוכנות מצגות 

 אלש"ח. 300וחומרי הדרכה. עלות הפרויקט עומדת על 

 

החלה הסוכנות במהלך האחדת תכני הקורס המועברים  2017בשנת  - קורס יזמות עסקית .22

על ידי כלל מרצי הסוכנות, בדגש על העברת הקורס באופן יישומי וחוויתי. בשלב זה 

 ש"ח.ף אל 280הסוכנות מפתחת את יחידות הלימוד של הקורס. עלות הפרויקט עומדת על 

 

אפ המתחיל להיכנס לעולם  - ורס אשר יסייע לסטארטפיתוח ק -קורס יזמות טכנולוגית .23

אפ טכנולוגי בתנאים -יזמות העילית ועם מושגיו הבסיסיים ולהתנסות בהקמת סטארט

המדמים את המציאות. בשלב זב הסוכנות מפתחת מצגות ומערכים ייעודיים. עלות 

 ש"ח.ף אל 300הפרויקט עומדת על 

 

דה, אחד מיעדיה העיקריים של הסוכנות הוא בתוך נושא פיתוח הלמי - למידה ממוחשבת .24

העלאת הנגישות לעולמות ההדרכה בקרב יזמים ובעלי עסקים, זאת במטרה להקנות להם 

כחלק מהמאמץ לקידום יעד  ידע מקצועי הנוגע בהיבטים השונים של הקמה וניהול עסק. 

על ידי  זה, החליטה הסוכנות לחבר בין עולמות ההדרכה לבין המרחב האינטרנטי וזאת

(. מטרת הפרויקט הינו הנגשת ידע מקצועי, ערוך, D-gDeevovsמקוונים )  פיתוח קורסים

בעברית, נגיש ורלוונטי לעסקים ויזמים בישראל באמצעות רשת האינטרנט. הקורס הראשון 

יעסוק במסחר   2018שצפוי לעלות למערכת הלמידה המקוונת של הסוכנות בתחילת שנת 
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לי. הקורס הספציפי מפותח על פי מודל של למידה עצמית והוא יהיה מקוון ושיווק דיגיט

עלות הפרויקט  זמין לכל דורש באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

 מלש"ח.  1.1עומדת על 

 

, שמטרתו פיתוח המשאב 2017כלי חדש שיצרה הסוכנות בשנת  -הדרכה פנים ארגונית .25

ניהוליים. ההדרכה הפנים ארגונית מיועדת לקבוצות האנושי וכישוריו העסקיים וה

כל המשתתפים בקבוצות ההדרכה הפנים ארגונית יהיו מטעם עסק אחד, והיא  -אורגניות

 עוסקת בהתייעלות, חדשנות ופריון בהתאמה לצרכי הלקוח.

 

פועלת הסוכנות לבנות שיתופי פעולה אסטרטגיים בינה לבין גורמים  - שיתופי פעולה .26

בתוך משרד הכלכלה ומחוצה לו. הפעילות משותפת מגדילה את חשיפת שירותי ארציים, 

המעוף כמערך ארצי מקצועי, ומגוונת ומעשירה את  יעילות הסוכנות במאמציה לקידום 

עסקים במגוון תחומים. עד כה נוצרו שיתופי פעולה רבים והסוכנות נמצאת במגעים עם 

ת ויועצי התיירות, התאחדות בעלי האולמות ארגונים נוספים כמו התאחדות משרדי הנסיעו

 וגני האירועים, לשכת שמאי המקרקעין, ועוד.
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 מימון ה בתחוםפעילויות . 4

 

מגזר העסקים  –( לתמיכה בעסקים בינוניים PDשתי קרנות פרייבט אקוויטי ) השקעות באמצעות

גיש להון צמיחה )הון הבינוניים, אשר תורם רבות לתוצר הישראלי ומעסיק עובדים רבים, אינו נ

המיועד להרחבה או לבנייה מחדש של פעילות, לכניסה לשווקים חדשים או למימון רכישה 

 .תקציב מדינה( 25%) ₪מיליון  900לטיפול בכשל זה אשר גייסו כיום פועלות שתי קרנות משמעותי(. 

 ש"ח.מל 110-ביצעו הקרנות השקעות בהיקף של כ 2017במהלך המחצית הראשונה של שנת 

 

הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים  – מתן הלוואות בערבות מדינה דרך המערכת הבנקאית

ובינוניים בצמיחה אשר סובלים מקשיי תזרים והלוואות סיוע להקמת עסקים קטנים ובינוניים 

חדשים או להרחבת עסקים קיימים. הסוכנות אחראית לכינוס ועדות ההיגוי של הקרן ולעבודת 

עסקים בסכום כולל  4,166אושרו הלוואות ל  2017של ועדות האשראי של הקרן. בשנת  יושבי הראש

 ₪.מיליארד  1.786של 

 

ובינוניים ם מיזם משותף של הסוכנות לעסקים קטני – SAWAמימון, קרן קורת –מיקרו

)התכנית של  2011וקרנות קורת ישראל, בשיתוף הרשות לפיתוח המגזר הערבי, הפועל מאז שנת 

(. מטרת התכנית היא פיתוח עסקים זעירים על ידי מתן הלוואות חוץ 2006ת קורת פועלת מאז קרנו

בנקאיות לנשים מהמגזר הערבי והבדואי במטרה לשפר את מצבה הכלכלי והתעסוקתי של  -

אוכלוסיית הנשים הערביות בישראל. תקציב התכנית ממומן בחלוקה שווה בין הסוכנות ובין קרנות 

 פועל בשני מסלולים:קורת. המיזם 

 

ש"ח וליווי עסקי לפיתוח פעילויות עסקיות שונות על בסיס  10,000מתן אשראי של עד  –מסלול א' 

של שיטת ה"ערבות ההדדית" שפותחה בחו"ל. ההלוואות ניתנות דרך בנק הדואר לתקופה של עד 

  עסקים חדשים או עסקים המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים. –שנה. קהל היעד 

 

נשים  –ש"ח. קהל יעד  30,000בנקאיות אישיות בהיקף של עד  -מתן הלוואות חוץ  –מסלול ב'

  שקיבלו הלוואה במסגרת מסלול א או נשים שמעוניינות להקים עסק חדש וקיבלו הכשרה מתאימה.

 

 ₪.מיליון  9.5-הלוואות בסכום כולל של כ 1,245ניתנו סך הכול  2017 שנתב

 

הסוכנות מפעילה תכנית עידוד לעסקים שיש להם מטרה חברתית  -ברתיים תכנית סיוע לעסקים ח

של קידום העסקה של אוכלוסיות שהממשלה מעוניינת לתת להם עדיפות. הסיוע ניתן על מנת 
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להגביר את שרידות עסקים אלו, לסייע להם בהתפתחותם ובמימוש המטרה החברתית שלהם. 

ת חלקית, לתקופה קצובה, בהוצאות )עלויות( אשר להן הסוכנות נותנת, במסגרת תכנית זו, השתתפו

עדפות. העסקים שמקבלים סיוע ונדרש העסק לצורך העסקתם של העובדים מהאוכלוסיות המ

בתכנית נבחרים מתוך מקצים שנעשים בתאריכים קבועים )עד ארבעה מקצים בשנה( על בסיס קול 

 . 2016קורא שהסוכנות מפרסמת. התכנית החלה בסוף שנת 

 

עובדים  130מלש"ח עבור העסקת  2.2עסקים חברתיים בסך כולל של  12 -אושר סיוע ל 2017בשנת 

 מאוכלוסייה מועדפת

 

התכנית לפיתוח הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים קידמה ויישמה את  -תכנית עיצוב תעשייתי 

ה המסורתית מנת לעודד את השימוש בעיצוב תעשייתי בקרב התעשיי-על ,מוצרים עתירי עיצוב

  והתעשייה המעורבת ולהגביר את כושר התחרותיות של עסקים אלו בשוק המקומי והבינלאומי.

 

 -מלש"ח. למקצה זה  הוגשו כ 5יצאה הסוכנות במקצה נוסף עם מסגרת תקציבית של  2017בשנת 

 בקשות. 34בקשות מתוכן אושרו  90

 

במשרד הכלכלה והתעשייה  ובינוניים קטנים לעסקים הסוכנות – קרן הלוואות ליוצאי אתיופיה

והאגודה להלוואות ללא ריבית הקימו קרן הלוואות חוץ בנקאית למתן  קורת קרנות עם בשיתוף

 הלוואות לעסקים קטנים ויזמים ממגזר יוצאי אתיופיה. 

 

לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה.   4.2.2016 מיום ממשלהה החלטת עקבותב הקרן הוקמה

תית לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה במשרד הכלכלה והתעשייה גובשה לאחר התכנית הממשל

תהליך למידה ובחינה ארוך ומקיף שכלל הן תהליכי שיתוף ציבור, קיום שולחנות עגולים שכללו 

 נציגי ציבור ופעילים מקרב אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. 

 .2018ת שנת הוקמה הקרן וצפויה לתת הלוואות ראשונות בתחיל 2017בשנת 

 

, הנמצאים בפריפריה והמעסיקים לעסקיםמטרת הקרן היא לסייע  – קרן סיוע לעסקים במצוקה

עובדים בהיקף מינימלי מסוים, אשר נקלעו להפסדים וקיים חשש ממשי לפיטורי עובדים אך בעזרת 

שקעה הקרן תפעל במטרה לייצר ה באופן עצמאי. לפעילות עם כדאיות כלכליתהסיוע יוכלו לשוב 

איכותית תוך מינוף הידע והיכולות של גורמים פרטיים לשם גיבוש תכנית הבראה איכותית בעלת 

פוטנציאל צמיחה. מקורות הקרן יועמדו לרשות משקיע חיצוני או בהעדרו, עבור בעל העסק )במועד 

 בקשת ההלוואה הנוכחי(.
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לים במצוקה המעסיקים מלש"ח לשישה מפע 40-אושרו הלוואות סיוע בהיקף של כ 2017בשנת 

 עובדים באזורי עדיפות לאומית. 700-כ

 

הסוכנות לעסקים קטנים  – תכנית סיוע למפעלים בתחום ייצור בשר ודגים ומזון ללא גלוטן

ובינוניים נותנת סיוע למפעלים בתחום הבשר ודגים ומפעלים המייצרים מזון ללא גלוטן בגין 

זון. במסגרת התכנית עסקים העומדים בתנאי הסף הוצאות הנדרשות לעמידה בתקני בטיחות המ

מההוצאות המוכרות(, עבור הוצאות  50%)בשיעור של ₪ אלף  250יקבלו סיוע בהיקף של עד 

 הנדרשות לשם עמידתם בתקני הבטיחות.

 

 מלש"ח לעשרה מפעלים.  2 - אושר סיוע בהיקף של למעלה מ 2017בשנת 

 

 פעילויות בתחום המטה והנגשת המידע . 5

 

נעשו פעילויות לפיתוח וביסוס תשתיות לניהול ידע בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים, בין היתר, 

באמצעות פיתוח של מערכת מחשוב אינטגרטיבית לטובת כלל פעילויות הסוכנות, ליצירת מאגר של 

חברות לניהול מחקרים וסקרים, לפיתוח מערך הדרכה מקוון להעברת ידע לעסקים וליזמים 

סינכרוניים, להנגשת מידע לקוראי השפה הערבית )פיתוח אתר –קורסים סינכרוניים וא שיכלול

 :יתוח כלכלי במגזר המיעוטים( ועודאינטרנט מקביל מונגש בשפה הערבית בשיתוף עם הרשות לפ

 פיתוח מערך מחשוב אינטגרטיבי לסוכנות ולמערך המעוף . 

 העלאת הנגישות  – ובינוניים" הפעלת נוהל "הנגשת שירותים ומוצרים לעסקים קטנים

לשירותים ולמוצרים עבור מגזר העסקים הקטנים והבינוניים באמצעות פרסום בלוח 

ההטבות באתר האינטרנט של הסוכנות והפצה ליועצי המעוף. זוהו כשלי שוק שבהם נדרשה 

העלאת הנגישות, והוזמנו גופים עסקיים להציע פתרונות אשר מהווים הטבה לעסקים 

 זה.במגזר 

 פרסום פעילות הסוכנות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית. – פרסום פעילות הסוכנות 

  ליווי ותכנון התפתחות ארגונית של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 

 לרבות הפעלת צוות ייעודי לשיפור השירות.  – טיפול שוטף בפניות הציבור 

 הסיוע השונים. על פעילות הסוכנות ועל הפעלת כלי – הפעלת חברת בקרה 

 .הפעלת מאגר חברות לביצוע סקרי עסקים  

 .הפעלת מאגר חברות לביצוע יעוץ כלכלי וארגוני   
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 מטה כחול לבןמשנה ומ"מ מנכ"ל וראש 
 

 תפקידים מרכזיים:

 והשירותים , המסחרתכלול פעילות של גופים ויחידות העוסקות בתחום התעשייה .א

המסחר ובאכיפה, תוך  יחידות העוסקות באסדרתגופים ו מה באמצעותגיבוש מדיניות ויישו .ב

 יוקר המחייה , על מנת לסייע בהפחתתהסרת חסמים

הובלת התכנית הדיגיטלית המשרדית בשיתוף מטה ישראל דיגיטלית למטרת שיפור  .ג

היכולות הדיגיטליות של המשרד לצורך טיוב השירות ללקוחות במשרד. כמו כן קידום 

 לות חדשנות במגוון סקטוריםחדשנות במשק על ידי פיתוח קהי

 עידוד רכש מקומי והטמעת ערכי יזמות במשק .ד

 הובלת פרויקטים ומשימות משרדיים ובין משרדיים על פי הצורך .ה

 מ"מ מנכ"ל .ו

   :יחידות כפופות

 מטה כחול לבן 

  מנהל תעשיות 

 אוחד מינהל סביבה עם מינהל  2018)החל מסוף אפריל  מנהל סביבה ופיתוח בר קיימא

 תעשיות(

 יהלומים, אבני חן ותכשיטים מינהל 

 ואת אגף אכיפה במסחר פיקוח על מידות ומשקולותמינהל סחר ואכיפה הכולל את ה 

 המעבדה הלאומית לפיזיקה 

 (הרשות להסמכת מעבדות )יחידת סמך בכפיפות לשר 
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  :עיקרי העשייה

 תי העמקת מימוש "תקנות העדפת תוצרת הארץ" על ידי יצרנים ישראלים ברכש ממשל

 במסגרת פעילות מטה כחול לבן 

  שינוי תקנות העדפת תוצרת הארץ בשיתוף פעולה עם משרד האוצר על מנת לאפשר

לתעשייה הישראלית הזכאית להעדפת תוצרת הארץ במכרזים ממשלתיים, לזכות 

 בהעדפה זו

  ליווי הקמת מערכות המחשוב במכון התקנים ובמשרד הכלכלה על מנת לפעול לתחרות

 קינה אשר משפיע על יוקר המחיה והסביבה העסקית בישראלבתחום הת

  ,הקמת שמונה קהילות חדשנות בסקטורים הבאים: תחבורה חכמה, בריאות דיגיטלית

חינוך, בניה, חקלאות, ערים חכמות, מזון ומדעי החיים. קהילות החדשנות פועלות 

חקנית ליצירת אקו סיסטם סביב הסקטור הספציפי על מנת להפוך את ישראל לש

משמעותית בתחומים אלו. כמו כן הקהילה מקדמת הטמעת חדשנות בנושאים אלו 

 .בישראל, כגון הטמעת טכנולוגיות ישראליות בתחום החינוך והבריאות

  בקרב יזמות וחשיבות התעשייה הישראלית והרכש המקומי המשך הטמעת חינוך ערכי

 .ם ומבוגריםתלמידי

 גון ההיערכות לביקורת הבינלאומית של אר-FATF  בנושא איסור הלבנת הון ומימון

, ארגון FATF-נערכה ביקורת במדינת ישראל של ארגון ה 2018טרור. בחודש מרץ 

בינלאומי לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ביקורת אשר כללה גם ביקורת על ענף 

 .היהלומים. הודות להכנה טובה, הביקורת הוגדרה כטובה מאוד

  סוגיית האשראי לענף היהלומים ויצירת מנועי צמיחה לענף. הובלת וועדה לבחינת

הוועדה הגישה מגוון המלצות אשר עתידות לסייע לענף היהלומים להמשיך ולהיות ענף 

 .כלכלי משמעותי במשק הישראלי

  הקמת מינהל סחר ואכיפה אשר יתכלל את כלל פעילות האכיפה המשרדית. מתוך הבנה

ייתן מענה אכיפתי לנושאים בהם לא נעשית אכיפה כי קיים צורך בגוף משרדי אשר 

מספקת על ידי המשרד, הוחלט על הקמת מינהל סחר ואכיפה אשר ייתן מענה לסוגיות 

  .אלו
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  איחוד מינהל תעשיות עם מינהל סביבה ליצירת סינרגיה בין פעולות המינהלים ומתן

 מענה מיטבי לצרכי התעשייה.

 .קידום תכנית דיגיטאלית משרדית 

 וג סוגיות וחסמים בתעשייה מול המשרד ומול משרדי ממשלה.  ייצ 

 .ייצוג בכנסת ובממשלה של נושאים משרדיים 

 :פרויקטים על הפרק

  ,קידום פתרונות לסוגיות הון אנושי בתעשייה כחלק משותפות בצוות בין משרדי בנושא

 בדגש על מומחים זרים ועובדים פלסטינים

 ה הלאומית לפיזיקה אשר יאפשר את פעילותה מציאת מודל הפעלה בר קיימא למעבד

 לטובת התעשייה הישראלית

  הובלת צוות לבחינת דרכי פעולה להתמודדות המשרד עם השלכות הסכם הסיוע

 הביטחוני האמריקאי

  מימוש החלטת הממשלה על פירוק מכון היין תוך קיום והשארת התחרות במעבדות

 בדיקות היין

 תות קמעונאיות על מנת לעודד רכש מקומיביצוע חודש כחול לבן בשיתוף רש 

 בתעשייה תיכון תלמידי של וההתנסות ההיכרות, החינוכית הפעילות העמקת 

 לתעשייה ומיומן איכותי אדם כח ולהביא לחזקה מטרה מתוך, הישראלית

 הקמת שתי קהילות חדשנות נוספות בתחום התיירות ובתחום הפינטק 

 קדם הטמעת חדשנות בענפי התעשייה הקמת מכון לייצור מתקדם בצפון אשר י

המסורתיים על מנת לאפשר לתעשייה להתמודד עם התחרות הגוברת. המכון יציע מגוון 

 כלים למפעלים ויהווה מוקד ידע בתחום הייצור המתקדם

  הקמת מכון מזון בקריית שמונה אשר יתמוך בפיתוח אזור הצפון כמוקד הפודטק של

 פיתוח מוצרים וניסויים בתחום המזוןישראל. המכון יציע מגוון כלים ל
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 אגף בכיר תקשורת, הסברה, פרסומים ופניות הציבור
 

 יחסי ציבור ודוברות 

 

האגף אמון על ריכוז הטיפול בפניות ושאילתות הנוגעות ליחסי הציבור והדוברות של המשרד ובתוך 

המשרד, תפקידיו ודרכי  מגיב, יוזם ומתכנן את פעילויות ההסברה והדוברות, אודות מדיניות –כך 

ת אמונים על \פעולותיו כפי שנקבעו על ידי השר, המנכ"ל וההנהלה הבכירה. רכזי לשכת הדובר

הטיפול השוטף בפניות לדוברות, ריכוזן, העברתן לגורמים המקצועיים במשרד והחזרתן כתגובה 

עות לעיתונות ת. רכזי הלשכה אמונים על הוצאת ההוד\לפניות העיתונאים לאחר אישור הדובר

 ת.\ומשמשים כעוזרי הדובר

 

 תקשורת דיגיטאלית ומדיה חדשה 

 

תחת האגף, פועל מדור תקשורת דיגיטאלית וניו מדיה, המאגד תחתיו את פעילות האגף בכל הנוגע 

לאפיקי המדיה החדשה. מדור זה מפעיל מגוון ערוצי פעילות דיגיטאלית ברשתות חברתיות 

 מובילות: 

 עוקבים. 78,327  -משרד הכלכלה והתעשייה" פייסבוק, " עמוד 

l..vogccnnntcEfmossktfswcafswsw/t:sptth  

  המדור מעדכן את קהל העוקבים בנעשה ביחידות המשרד, רפורמות שונות שיצאו  –טוויטר

גיב לציוצים אודות המשרד על ידי מתן לפועל ויושמו וכן החלטות שהתקבלו. כמו כן, מ

 עוקבים. 4837מענה מקצועי לזקוקים לו. כיום יש לעמוד 

  המדור מעלה סרטונים שנוצרו עבור יחידות המשרד בכדי שיהיו נגישים  –עמוד יוטיוב

לציבור. זאת לצד העלאת סרטונים וכתבות הנוגעות לפעילות המשרד באמצעי התקשורת 

 השונים.

  מדור מפרסם תמונות ופרסומים שונים לציבור הרחב. כיום יש לדף המשרד ה –אינסטגרם

 עוקבים. 6229

  

https://www.facebook.com/Economy.gov.il
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פרסומים  

 

האגף אחראי על הפקת פרסומים ואמצעי קד"מ הסברתיים הנוגעים למכלול הנושאים עליהם 

מופקד המשרד, לרבות חוברות מידע אינטרנטיות ומודפסות, עלוני הסברה, יישומוני )אפליקציות( 

ושירות, סרטוני הסברה וכיו"ב. לצד זאת, אמון האגף על קידום והובלת קמפיינים פרסומיים  מידע

 לחשיפת שירותי המשרד ומידע לציבור באמצעות פרסומות באפיקי המדיה השונים. 

 

 קמפיינים:

  פרסום שנתי מתמשך –כחול לבן 

  פרסום שנתי מתמשך –עסקים קטנים 

 בעיקר שת"פים –פרסום שנתי  –שייה הרשות להשקעות ופיתוח הכלכלה והתע 

 סחר חוץ 

  ל"קמפיין חו –השקעות זרות 

 קמפיין יוקר המחייה 

  שנה 70קמפיין 

 קמפיין ביטחון 

 פרסומי המשרד

 דו"ח  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 

 רשימת יצואנים מצטיינים 

 נספחים מסחריים בעולם 

  תכניות סיוע –מערך כלי סיוע לתעשייה 

  ראשונים לעסקים בסין טיפים -עלון 

 נספחויות הכלכליות של ישראל בסין 

 מיליארד סינים לא טועים 

 רישום ציוד רפואי בסין 

  בהודו–מכשור רפואי 

 מדריך לשיווק הציוד הרפואי בקוריאה הדרומית 

  יצואן, אנו מסייעים לך במימון השתתפותך בתקינה הבנלאומית.–עלון 
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 ימיקלים בעולםכל מה שרציתה לדעת על חקיקות כ -עלון 

  ציוד רפואי–מדריך ליצוא 

 כלי סיוע לפעילות בינלאומית של משרד הכלכלה והתעשייה 

 .הזדמנויות בינלאומיות בתחום הפנטק 

  צעצועים מסוכנים -עלונים וכרזות 

  השקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי –עלון 

  מסלולי מענקים –הגיע זמן צפון 

 מודעות 

 

עות בעיתונות )לרוב מודעות שפרסומן מהווה חובה משפטית( בנושאים האגף אמון על פרסום מוד

בהם עוסק המשרד. המדור פועל בשיתוף פעולה הדוק עם לשכת הפרסום הממשלתית )לפ"מ( 

בפרסום מודעות  אלו ועיצובן. החומר מופץ באמצעות חוברות, אתר אינטרנט, דף פייסבוק, הודעות 

 סת והמשודרת. לעיתונות ופרסומים בעיתונות המודפ

 

  מחלקת פניות הציבור

 

בכפיפות לאגף, פועלת מחלקת פניות הציבור, המספקת מענה לפניות מדי שנה המגיעות אל מערכת 

פניות הציבור וזוכות למענה מקצועי מטעם נאמני פניות הציבור המשרתים ביחידות המשרד 

  השונות.

 

מוקד הת פניות הציבור הממוחשבת, דרכי התקשורת עם המחלקה מגוונות, הן באמצעות מערכ

 הפקס והדואר.דף הפייסבוק של המשרד, , הדוא"להטלפוני, 

 

מאי  -ינואר מתחלקת לשתי תקופות: חודשים 2017לשנת  ת פניות הציבורסקירת פעילות מחלק

 .משרדהזאת בשל פיצול דצמבר,  -וחודשים יוני
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 דוח לידיעון שנתי לפי אמצעי קבלת הפניה

 אי(מ-)ינואר

  סוג הפניה דוח לידיעון שנתי לפי 

 מאי(-)ינואר

 סוג פניה סה"כ פניות  אמצעי קבלת הפניה סה"כ פניות

 אינטרנט 2,829
 

בקשה לקבלת  2,602
 מידע

 דוא"ל 1,248
 

 בקשת סיוע 4,330

 הסבה מדוא"ל 36
 

 המלצה לשיפור 43

 טופס משוב 80
 

 הערכה / הוקרה 10

 טלפון 3,590
 

 בלבדלידיעה  63

 מכתב 283
 

פניה שלא בטיפול  314
 המשרד

 פייסבוק 30
 

תלונה על גורם  110
 חיצוני

 פקס 196
 

תלונה על שרותי  39
 המשרד

 קבלת קהל 27
 

 אחר 811

 אחר 3
 

-- -- 

8,322 latoT 
 

8,322 latoT 
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 לפי ת. סגירה ממוצע זמן טיפול לפי יחידה

 

ממוצע זמן 

 טיפול

 14-מ יותר

 יום

כ פניות סה"

 לתקופה
 שנה יחידה תת יחידה

12.3 1 3 
 

אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון 

 מדיניות

2017 

5.2 2 17 
 

 אגף בכיר למערכות מידע
19.5 2 2 

אגף בכיר 

מערכות 

 יישומים-מידע

 חשמל 950 4 1.4

 אגף רישום ורישוי עיסוקים

6.1 8 66 

רישום הנדסאים 

וטכנאים 

 מוסמכים

1.7 14 959 

שום ורישוי רי

מהנדסים 

 ואדריכלים

4.0 4 44 
 

 איגוד שיתופי

 אכיפה והסדרה הסדרה 10 5 16.1

 דוברות ופרסומים פניות הציבור 2,293 55 2.5

 בחינות-פדגוגיה 7 4 14.3
הכשרה מקצועית ופיתוח כח 

 אדם

6.4 5 31 
 

הסוכנות לסיוע לעסקים 

 קטנים ובינוניים

23.6 7 19 
 

עות ולפיתוח הרשות להשק

 התעשייה והכלכלה

10.7 1 3 
 

הרשות לשיתוף פעולה 

תעשייתי וקידום השקעות 

 זרות

אגף מחקר ותכנון  1 0 6.0  זרוע עבודה
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ממוצע זמן 

 טיפול

 14-מ יותר

 יום

כ פניות סה"

 לתקופה
 שנה יחידה תת יחידה

מדיניות שוק 

 העבודה

 אכיפה והסדרה 141 13 5.5

2.0 12 526 

הכשרה 

מקצועית ופיתוח 

 כח אדם

 יחסי עבודה 1,014 8 0.3

 טיתלשכה משפ 6 5 37.5

4.6 3 56 

המכון  -מה"ט

הממשלתי 

להכשרה 

בטכנולוגיה 

 ובמדע

4.8 2 26 

מינהל הבטיחות 

והבריאות 

 התעסוקתית

 ממונה תעסוקה 7 1 7.7

2.8 40 719 
מעונות יום 

 ומשפחתונים

54.2 16 21 

נציבות לשוויון 

הזדמנויות 

 בעבודה

12.8 1 5 
 

 יהלומים אבני חן ותכשיטים

2.7 2 102 
 

 יישום חוק חופש המידע

37.3 4 4 
 

 כחול לבן

11.0 3 11 
 

 לשכה משפטית

8.5 1 2 
 

 לשכת מנכ"ל

15.8 3 5 
אגף אכיפה 

 במסחר
 לשכת משנה למנכ"ל
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ממוצע זמן 

 טיפול

 14-מ יותר

 יום

כ פניות סה"

 לתקופה
 שנה יחידה תת יחידה

4.1 4 60 

הכשרה 

מקצועית ופיתוח 

 כח אדם

 מחוז באר שבע והדרום
3.0 0 6 

מינהל הבטיחות 

והבריאות 

 התעסוקתית

3.7 1 110 
ונות יום מע

 ומשפחתונים

3.1 11 167 

הכשרה 

מקצועית ופיתוח 

 כח אדם

 מחוז חיפה והצפון

 יחסי עבודה 1,752 0 0.1

23.5 1 2 
כוח אדם לשעת 

 חירום

25.0 1 1 
לשכת ממונה 

 המחוז

1.2 0 5 

מינהל הבטיחות 

והבריאות 

 התעסוקתית

4.5 1 138 
מעונות יום 

 ומשפחתונים

 שקלות ומידותמ 20 2 5.5

0.7 10 495 

הכשרה 

מקצועית ופיתוח 

 כח אדם

 יחסי עבודה 4,892 1 0.0 מחוז ירושלים

3.2 0 6 
כוח אדם לשעת 

 חירום

מינהל הבטיחות  5 2 11.8
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ממוצע זמן 

 טיפול

 14-מ יותר

 יום

כ פניות סה"

 לתקופה
 שנה יחידה תת יחידה

והבריאות 

 התעסוקתית

1.8 2 237 
מעונות יום 

 ומשפחתונים

6.9 32 170 

הכשרה 

מקצועית ופיתוח 

 כח אדם

 ב והמרכזמחוז תל אבי

 יחסי עבודה 656 5 0.7

1.0 0 1 
כוח אדם לשעת 

 חירום

6.3 4 31 

מינהל הבטיחות 

והבריאות 

 התעסוקתית

6.4 11 350 
מעונות יום 

 ומשפחתונים

 משקלות ומידות 22 2 6.5

21.3 21 34 
 

 מינהל היבוא

 לשכת הסמנכ"ל 11 0 4.0
 מינהל ומשאבי אנוש

 ושמשאבי אנ 2 0 1.5

15.6 7 18 
 

מינהל סביבה ופיתוח בר 

 קיימא

20.0 1 1 
 

 מינהל סחר חוץ

 מינהל היבוא 100 19 8.3

8.2 7 31 

סחר חוץ לשכת 

המנהל ואיכות 

 השרות

7.0 4 25 
 

 מינהל תעשיות עתירות ידע

9.5 2 11 
 

 מנהל אזורי תעשייה

אגף משקלות  38 3 3.8  סחר פנים
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ממוצע זמן 

 טיפול

 14-מ יותר

 יום

כ פניות סה"

 לתקופה
 שנה יחידה תת יחידה

 ומידות

6.5 0 2 
 

 תיאום מעקב בקרה ומכרזים

6.6 6 32 
 

 תקינה

2.0 0 1 
 

 תקציבים
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 מינהל אזורי תעשייה

מדינת ישראל רואה בפיתוח אזורי תעשייה ביישובי הפריפריה, מנוע צמיחה של הכלכלה 

הישראלית. לכן היא מעודדת רשויות מקומיות ביישובים אלו, להקים ולפתח פארקים תעשייתיים 

 דד יזמים חדשים להקים מפעלים שיספקו לתושבים מקומות עבודה חדשים.משגשגים ולעו

הבאות לתת  ,מינהל אזורי תעשייה מהווה זרוע ביצוע ליישום מדיניות המשרד והחלטות הממשלה

מענים לצמצום הפערים הכלכליים/ חברתיים, צמצום ממדי האבטלה והגדלת התעסוקה בפריפריה. 

 , תכנון, הקמה ואכלוס אזורי תעשייה. זום, איתורייהמינהל מופקד על 

פעילות המינהל נפרשת על פני תחומים רבים הדורשים תיאום עם משרדי הממשלה השונים: פנים, 

כוללים: אחריות המוענקים על ידו כלי הסיוע  איכות הסביבה, בריאות, רשות מקרקעי ישראל ועוד.

 ות פיתוח התשתיות.על זמינות המגרשים, הקצאתם בפטור ממכרז וסבסוד בהוצא

 

 יעדים ומטרות:

  בפריפריה הבטחת מלאי תכנוני זמין של קרקעות באזורי תעשייה 

  מימוש מדיניות הממשלה בנושא פיזור אוכלוסין והעמדת מקורות תעסוקה לאוכלוסייה

 באזורי פיתוח.

  הקרקע לרבות סיום הקמת מערכת  שיפור מערכת הנתונים וניהול מערכת הקצאות

 שנועדה לרכז את כל נתוני המקרקעין באזורי תעשייה.  EC גיאוגרפית

אזורי תעשייה באזורי עדיפות לאומית בפריפריה ומפעיל ארבע חברות  120 -המינהל אחראי על כ

מנהלות המשמשות זרוע ביצועית של היחידה בשטח. כמו כן מבצע המינהל באמצעות נוהל רשויות 

 מקומיות פרויקטים רבים נוספים.
 

 :ות העבודהעקרונ

 הובלה, נקיטת יוזמה, חדשנות ואקטיביות 

  "״צוג הצרכים והאינטרסים של אזורי התעשייה -"מינהל של מינהלות 

 התווית מדיניות בכל הנוגע לתשתיות תעשיה בישראל 

 התאמת המדיניות לסביבה ולצרכים המשתנים 

 עבודה משותפת עם הגופים הרלוונטיים בתוך המשרד ומחוצה לו 

 קטיביות הכלים הקיימים ויצירת כלים נוספים שיעודדו פיתוח תעשייה באזורי בחינת אפ

  .עדיפות לאומית
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 אגף בכיר לאסטרטגיה ותכנון מדיניות
 

אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות אמון על גיבוש האסטרטגיה והמדיניות המשרדית ועל תהליכי 

באופן העולה בקנה אחד  "שרדחוצי מ"התכנון בשיתוף היחידות, תוך סנכרון מהלכי מדיניות 

 מטרות ויעדי המשרד. 

כמו כן, באחריות האגף לספק נתונים ומידע בסוגיות שונות העומדות על הפרק ולעסוק במחקר 

 אפקטיבי ניהול לאפשר בשדרת המטה נועדה ושילובו אודות תחומי האחריות המשרדיים. הקמתו

 ההערכה, והבקרה המעקב, התכנון ולותיכ זה ובכלל, ההנהלה של המדיניות יכולות את ולחזק

 . והסנכרון

 אינה אשר מטה פונקציית מהווה והוא במשרד הקיימים המקצועיים פועל לצד הגופים האגף

 .בביצוע עוסקת

 

 יעדי האגף הינם:

  גיבוש אסטרטגיה משרדית אחודה וסנכרון בין כלל יחידות המשרד ליצירת סינרגיה

 .המשרדיים אשר תוביל להשגת היעדים ,משרדית

 ניהול מערך התכנון ומעקב אחר ביצוע תוך חשיבה תוצאתית. 

 מתן ליווי מקצועי להנהלת המשרד בגיבוש המדיניות המשרדית.  

 נתונים מבוסס החלטות קבלת בתהליך התומכת מחקרית תשתית בניית. 

 איסוף, שימור וניהול הידע המשרדי. 

 :עיקרי תכנית העבודה האגפית

 קבלת המשרדית, תהליכי המדיניות גיבוש איכות את לשפר נועד מדיניות וןאסטרטגיה ותכנ אגף

 . אותה ויישומה בהתאם לתכנון ובאופן קוהרנטי המעצבים ההחלטות

 על מנת לחזק את עמידת המשרד ביעדיו, פועל האגף במספר מישורים, להלן עיקרם:

  טווח-ארוך אסטרטגי תכנון תהליכי ניהול .א

טגיה משרדית סדורה בהתאם להערכות מצב שנתיות אשר מתוות האגף פועל לגיבוש אסטר
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את המדיניות המשרדית ארוכת הטווח. למשרד מערך מטרות ויעדים אשר לצידם מדדי 

תוצאה משקיים וישירים אשר עולים בקנה אחד עם קידום חשיבה תוצאתית הנגזרת 

חברתית אשר -מהתהליך האסטרטגי. במסגרת זו, פועל האגף לקידום מדיניות כלכלית

 (. TiF  ievמקודמת ידי קובעי המדיניות )

מן העבר השני האגף יוזם, מציע ומתכלל תהליכי תכנון אסטרטגי בנושאי מדיניות שעולים 

 (. Iieei  uFמתהליכי הערכת מצב ומהעבודה השוטפת בשיתוף יחידות המשרד )

נות: עדכון התכנית בין נושאי המדיניות בהם נעשים תהליכי תכנון אסטרטגיים ניתן למ

האסטרטגית המשרדית לחומש הקרוב, קידום תכניות אסטרטגית לשיפור הפריון במסחר 

ושירותים, תכנית להטמעת ייצור מתקדם בתעשייה, תכנון אסטרטגי למחסור בהון אנושי 

 לתעשייה ועוד.

כללה מחקר שפעל האגף להשלמת התכנית האסטרטגית לייצור מתקדם,  ,2017במהלך שנת 

קיף אודות מהפכת הייצור המתקדם וכן יעדים והמלצות אופרטיביות ליישום המהלך מ

בתעשייה הישראלית. עוד פעל האגף לגיבוש תמונת מצב לפערי הפריון במשק וכתוצאה מכך 

ור המסחר והשירותים. בנוסף הוחלט על מהלך לקידום תכנית אסטרטגית לסקט

כפועל  ,ן הכיוונים והדגשים האסטרטגייםקטים אלו, פעל במהלך השנה האגף לעדכולפרוי

 יוצא מתהליך הערכת מצב.

 

 הקמת תשתית מחקרית  .ב

 ,הבסיס לגיבוש מדיניות משרדית הוא זמינותם של נתונים איכותיים ועדכניים. בהתאם לכך

בונה האגף בסיסי נתונים מגוונים ומפורטים ממגוון מקורות אשר נועדו לבחון מעת לעת את 

 ות, ולקבוע יעדים משרדיים חדשים.תכניותיו האסטרטגייעדי המשרד ואת 

אחד המהלכים האסטרטגיים שמוביל האגף בשיתוף המועצה הלאומית לכלכלה הוא תהליך 

הערכת אפקטיביות מקיף לכלי הסיוע המשרדיים המשמעותיים. זאת, במטרה לבחון את 

וצת ביקורת דומה השפעת הסיוע על מקבליו ואת השינויים בפרמטרים העסקיים ביחס לקב

 שלא קיבלה סיוע מהמשרד.

גיבש האגף בסיס נתונים חדש בהשוואה בינ"ל והמליץ לגבש מספר יעדים  ,2017במהלך שנת 

משרדיים חדשים בהתאמה. בנוסף המשרד נמצא בשיאו של תהליך הערכת אפקטיביות 

למודל הסבסוד של מנהל אזורי תעשייה, אשר מתבצע באמצעות חוקרים מיומנים 



משרד הכלכלה והתעשייה   מדינת ישראל    דו"ח
 

81 

 מהאקדמיה ומחטיבת המחקר של בנק ישראל. 

מדים על הפרק כדוגמת יוקר מחייה, עוד מרכז האגף עבודות מחקר בנושאים שונים העו

 מחקרי הון אנושי, סוגיות פריון, נתוני אזורי עדיפות לאומית וכדומה.

 

 תהליכי תכנון משרדיים: תכניות עבודה ותהליכים חוצי משרד ניהול .ג

ניהול תהליך גיבוש  –יכי התכנון המשרדיים, בשני היבטים מרכזיים האגף אחראי על תהל

 תכניות העבודה של כלל יחידות המשרד, וריכוז תהליכי מדיניות ותכנון כלל משרדיים. 

כחלק משימת הדגש על חשיבה תוצאתית במשרד, פועל האגף להטמעת תהליך התכנון 

 וסדר. במסגרת מעגל התכנון הממשלתי וליצירת מערך תכנון מ

 מעגל התכנון הממשלתי כולל את הרצף הבא:

 

 מבוצע, כמו גם עבודה תכניות ומאושרות מוגשות לפיו ,מוסדר תכנון במעגל מתנהל המשרד

 ההיגוי וועדת מדיניות ותכנון לאסטרטגיה על ידי האגף שוטף באופן ובקרה מעקב עליהן

ות מערכת תמ"ר )תכנון עבודה. תכנון וניהול תכניות העבודה נעשה באמצע לתכניות

ממשלתי רוחבי( שפותחה על ידי האגף, בשיתוף אגף מערכות מידע, ואומצה על ידי משרד 

 רה"מ והתקשוב הממשלתי לשימוש על ידי כלל משרדי הממשלה. 

 באופן השונים ובאגפים במשרד והבקרה התכנון בעקבות פעילות זו, הועמקו תהליכי

 ביצירת קוהרנטיות בתכנון ובקיומם של הליכי טוילידי בי באה זו התקדמות. משמעותי

, עשייה, תכנון בין ומקשרים המשרדי העבודה בתהליך מרכזי חלק המהווים ובקרה מעקב

 השונים המשרד לאגפי תוצאתית מדידה מבוצעת התהליך במסגרת. ולמידה בעיות פתרון
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 של הביצוע נתוני קישור באמצעות, העובדים תגמול-לרמת הצלחה-רמת בין הלימה ונוצרה

  .תמרוץ-התגמול למערך ביחידות העבודה תכניות

בנוסף לניהול תהליך תכניות העבודה, מוביל האגף תהליכי תכנון כלל משרדיים, הנעשים הן 

הוק לצורך מתן מענה לסוגיה קונקרטית. במטרה להנגיש -כחלק ממעגל התכנון, והן אד

יפוי של כלי ולקוחות המשרד על מנת בצורה טובה יותר את כלי המשרד, האגף מבצע מ

אשר  ,ליצור תמונה מלאה של העשייה המשרדית ולגבש את מערכת "שער אחד לכלכלה"

תהווה ריכוז של שירותי המשרד ללקוחותיו השונים. האגף מפתח כלי מדידה ומוביל 

תהליכי שיתוף ציבור. עוד מקדם האגף הכנסת טכנולוגיות שישפרו את התנהלות המשרד הן 

 , מערכות לניהול ידע.CRE ,ICברמה הפנים משרדית והן מול הלקוחות כגון מערכות 

 תכנון, מעקב ובקרה אחר החלטות ממשלה .ד

האגף אחראי על ריכוז וסנכרון התכנון של החלטות ממשלה חוצות משרד, ולוקח חלק פעיל 

את  בגיבוש החלטות אלו. כמו כן, האגף מבצע מיפוי של כלל החלטות הממשלה, מרכז

תוך מעקב  ,המעקב והבקרה אחר יישומן ומוודא הטמעתן בתכנית העבודה המשרדית

היגוי בין משרדיות,  בוועדות המשרד את האגף מייצג, בנוסף. ועוד חסמים ניתוח, תקציבי

 .הממשלה החלטות של שוטפים ביצוע ומגבש דוחות, בכנסת ובפורומים נוספים

 רד בחינת אפקטיביות של כלי הסיוע של המש .ה

, מוביל האגף את תהליך הערכת כלי המשרד. מטרת המהלך OECD-במסגרת המלצות ה

היא להטמיע בקרב יחידות המשרד תרבות של בחינת אפקטיביות הכלים שמפעיל המשרד 

ושיפורם ובהתאם לכך, הקצאה אופטימלית של משאבי המשרד באופן שישיא את התשואה 

ינה מעמיקה של כלי המשרד השונים, המקסימלית למשק. תהליך ההערכה כולל בח

והשוואת התוצאות שהשיגו המשתתפים בתוכניות השונות שמפעיל המשרד 

 )חברות/פרטים(, אל מול קבוצת ביקורת שלא נעזרה בכלי המשרד. 

ישולבו כלי הסיוע של כל  ,בהתאם לתוצאות יוצעו דרכים לייעולם ושיפורם. באופן הדרגתי

. בין תהליכי הערכת OECD -התאמה לשיטות המקובלות ב יחידות המשרד בהליך זה תוך

האפקטיביות ניתן למנות את: הערכת האפקטיביות לתכנית ניוטק, למסלולי מרכז 

 השקעות, לסבסוד אזורי תעשייה ולתכניות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
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ת בנוסף לתהליך הערכת האפקטיביות, מקדם האגף בחינה של פיתוח מדדים ליחידו

השונות. מדדים אלו יגדירו תוצאות קצרות וארוכות טווח אליהן שואפות היחידות להגיע, 

 ויאפשרו לאחרונות לבדוק בתדירות גבוהה יחסית את מידת השפעתם על המשק.

 הובלת תהליכי טיוב הרגולציה במשרד .ו

האגף מנהל את תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי המשרדי ומלווה את יחידות המשרד 

ת תהליכי הערכת השפעות רגולציה, בכפוף להחלטת ממשלה בנושא הפחתת הנטל בהטמע

(. תהליכי טיוב הרגולציה נעשים בשני מישורים: 14.10.2014מיום  2118הרגולטורי )החלטה 

 (.RCIת השפעות של רגולציה חדשה )הפחתת נטל של רגולציה קיימת והערכ

  ( להפחתת הנטל 2015-2019חומש )הפחתת נטל של רגולציה קיימת: האגף גיבש תכנית

 נבחנות רגולציות 2018תית של שנת נהרגולטורי, ופועל ליישומה. במסגרת התכנית הש

במסגרת תכנית  .בתחום איגוד שיתופי, היטלי סחר, משקלות ומידות ויבוא כימיקלים

התקבלו המלצות להפחתת הנטל במספר תחומי רגולציה, ובהם  2017העבודה של שנת 

שימושי. ההמלצות צפויות להביא לקיצור תהליכים וחסכון משקי של עשרות  יצוא דו

אלפי ימי המתנה, צמצום עלויות למפוקחים, והשפעות עקיפות למשק הנאמדות במעל 

כמו כן האגף מלווה את התכנית התלת שנתית להסרת  ליון שקלים בשנה.ימ 100

החלטת הממשלה  ים רשמיים.( בתקנeeoiven EDnoeeoivs דרישות לאומיות ייחודיות )

מעלות הנטל הבירוקרטי של הרגולציות הנבחנות  25%קבעה יעד של הפחתה בשיעור של 

 בכל שנה. 

  הערכת השפעות של רגולציה חדשה: על פי החלטת הממשלה כל רגולציה חדשה חייבת

ביחידות המשרד בפן  RCI-טרם התקנתה. האגף אחראי על ליווי תהליכי ה RCIבביצוע 

את הגדרת שלבי העבודה,  ,בין היתר ,ביחידות כולל RCIודולוגי. ליווי תהליכי ה המת

 ביצוע אומדנים כלכליים.וקיום שיח עם בעלי עניין, ניהול סיכונים 

בנוסף, האגף אחראי על ריכוזו של פורום הרגולטורים המשרדי, המשמש כפלטפורמה 

תהליכי קבלת ההחלטות של  להעברת תכנים רלוונטיים ולהקניית כלי עבודה לשיפור

יחידות המשרד העוסקות ברגולציה. בין הנושאים בהם עסקו מפגשי הפורום בעת 

האחרונה: שיקולים כלכליים וחברתיים בתכנון והפעלת רגולציה, שימוש בתובנות 

 גיטליים בשימוש רגולטורים ועוד.התנהגותיות בקביעת מדיניות רגולטורית, יישומים די
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 הנחיות המנהליות והוראות עבודה והובלת תהליכי שימור ידעניהול מערך ה .ז

של ההנחיות המנהליות והוראות עבודה ברמת תכנון ליווי היחידות המקצועיות בגיבושם 

תהליך הטיפול פרסומם והפצתם. בקרה מובנים וכלה ב עבור ליצירת מנגנוני מפורט

או  יחידות השונות במשרדבין הבהוראות מנכ"ל מבוסס על תיאום, סנכרון ואינטגרציה 

 במשרד אחידה ביעדים, יצירת שפה ועמידה נאותה התקדמות לוודא: מנת גורמי חוץ, על

 ויצירת מדיניות אחידה בין יחידות המשרד. ליקויים ה תיקוןמוקדי כשל אפשריים ו איתור

 תהליך דומה מתחיל להיות מיושם גם על נהלי עבודה של יחידות במשרד. 

ליצירת מערך ניהול ידע משרדי ומאגר נתונים תומכי  האגף , פועלידעבתחום שימור ה

 . החלטה
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 הל התקינהמינ
 

בכפוף להחלטות הממשלה והנהלת  ,הממונה על התקינה ל ידימדיניות התקינה נקבעת ע

באמצעות אכיפת  - המשרד ונועדת להבטיח את בטיחות המצרכים והגנה על איכות הסביבה

וב המטרה להקל על הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל, חוק התקנים, זאת בשיל

הפחתת הבירוקרטיה והגברת הסחר בין  יבוא,באמצעות עידוד התחרות, לרבות ממקורות 

 ישראל לבין העולם. 

 

זאת, פועל מינהל התקינה להקלות ביבוא טובין דרך הסכמי הכרה הדדית יות מדינבמסגרת 

התקנים הרשמיים לצורך גילוי וסילוק כפל רגולציה במשק ודרך בחינה מחדש של סטאטוס 

הוחלט להגביר אכיפת  ,הישראלי. במקביל להנהגת ההקלות בכניסת המוצרים השונים לשוק

 תקנים רשמיים בשלב השיווק ולחזק את מינהל התקינה בכוח אדם נוסף. 

   המינהל עובר בשנים האחרונות שינוי ארגוני והתרחבות הצוות. 

 

לעודד תחרות מקומית, פעל המשרד בתחום התקינה לתכנון וחקיקת רפורמה במרחב  במטרה

התקינה ובין היתר לפתיחת בדיקות יבוא של טובין עליהם חל תקן רשמי לתחרות, לשיטת 

הצהרה של היבואן במקום תצהיר בשלב היבוא, הכרה במעבדות בדיקה בשלב ייבוא ועוד. 

)חוק ההסדרים( וחוק  2018 - 2017לשנים   2016ית השינויים נכללו בחוק התכנית הכלכל

כמו כן עודכנה גם פקודת היבוא  .29.12.2016מיום  12תיקון מס'  –התקנים תוקן בהתאם 

 והיצוא.

 

 :עיקרייםתפקידים 

קביעת עדיפויות בתקינה, הכרזה על תקנים כתקנים רשמיים, או הסרת הרשמיות,  .1

ם וביקורת של שינויים בתקנים קיימים, מדיניות אימוץ תקינה בינלאומית, ייזו

 משרדי בנושא התקינה. -תיאום בין

. מטרת האכיפה היא למנוע הימצאותם בשוק של אכיפת התקנים הרשמיים בשווקים .2

מוצרים שאינם מתאימים לדרישות התקנים הרשמיים החלים עליהם, וזאת 

 באמצעות פיקוח והרתעה.

וק התקנים. מעבדות שמחזיקות באישור )א( לח12אישור מעבדות בדיקה לפי סעיף  .3

, רשאיות 1953-)א( לחוק התקנים12הממונה על התקינה עפ"י סעיף  ל ידיהניתן ע

 להמציא תעודות בדיקה שמשמשות ראיה בבית המשפט כי נתמלאו תנאי התקן.
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 –TBT  ל . המינהל מפעיל מרכז המידע הלאומי TBT-WTO –מרכז מידע לאומי ל  .4

WTO בחקיקה טכנית מול לאבטחת שקיפותWTO  . 

במסגרת הסכם  WTO-המרכז משמש נקודת קשר בין מדינת ישראל לארגון ה

)מחסומים טכניים לסחר בינלאומי(, בכל הקשור להעברת מידע על שינויים  TBT-ה

קבלת מידע על שינויי חקיקה טכניים  –עתידיים בחקיקה טכנית בישראל והפוך 

ז מחויבות מכוח היות ישראל חברה בארגון במרחב הבינ"ל. מרבית מטלות המרכ

 .WTO-ה

  



משרד הכלכלה והתעשייה   מדינת ישראל    דו"ח
 

87 

 מינהל אכיפה מסחר ומדידה
 

  :מטרות על

חיזוק ממשקי העבודה מול גורמי חוץ, אגב שימת דגש על שיתופי הפעולה מול ארגוני  .א

 צרכנים, משטרת ישראל והרשויות המקומיות.

 ."מכפיל כוח"יציאה למבצעי אכיפה משולבים כ .ב

והרחבה של נושאים נוספים במטה ובמינהלים  כנית העבודהביצוע אפקטיבי של ת .ג

ם אשר לא מבוצע בהם פיקוח המקצועיים האחרים, בדגש על נושאים פנים משרדיי

"יחידות השטח" וכן איגומם  לאכיפה פלילית אחת לכל יחידות -שילובם בפיזי, 

 המשרד.

 שיפור השירות לאזרח ובלימת יוקר המחייה. .ד

 :כדלקמן ,עדותומינהל אגפים וב

 אגף האכיפה במסחר  .1

המשרד בכל חלקי הארץ, על ידי מבצע ביקורת יזומה בנושאי מחירים מרביים שנקבעו  .א

   .1996על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים התשנ"ו 

, מחירי מצרכי יסוד, פיקוח על יקוח על מחירי מוצרים בענף המזוןהביקורת כוללת: פ

בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין )טאבו(, מחירי העברת זכויות במקרקעין 

 ושחרור מהמכס ליינות ואלכוהול.

 טיפול בתלונות הציבור בכל הנוגע להפקעת מחירים מרביים. .ב

 העברת תיקי החקירה/ביקורת לטיפול וחוות דעת הלשכה המשפטית. .ג

, ביקורת ומעקב ברשתות השיווק והמעדניות על התחייבותם למכור גבינות במחיר מוזל .ד

 כחלק מתנאי קבלת מכסות בפטור ממכס שניתן ליבואנים על ידי מנהל תעשיות.  

 ביקורת בעסקים לביצוע אימות זהב, בשיתוף עם מכון התקנים הישראלי. .ה

 צעצועים מסוכנים ואסורים. פיקוח אכיפה ומניעה בנושאי .ו

 טיפול ביבוא על שם ירושלים. .ז
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 לות מידות וסטנדרטיםאגף משק .2

גיה חוקית בישראל, קביעת סטנדרטים ואכיפת החוקים הנגזרים טיפול במטרולו .א

 (. 1947מפקודת המשקלות והמידות )

בדיקת כל משקל, מידה או מכונת שקילה, המשמשים לצרכי מסחר או ממכר לשם  .ב

אימות דיוקם, אימות מחדש וביקורת בעניין דיוקם, מתן תעודות המאשרות כי 

 .המכשירים מדויקים

הפעילות בתחומים אחרים בהם עוסקים גופים האמונים על  רחבתהגדלה וה –עתידי  .ג

כגון:  מוני מים,  ,המטרולוגיה החוקית בארצות העולם המפותח והחשובים לצרכנים

מוני גז, מוני חשמל, מונים במוניות, מוני זמן בתקשורת, מכשירי אכיפה של המשטרה 

 עוד.ו שירי ינשוף לבדיקת רמת האלכוהול()כמו מדי מהירות ומכ

 משרדית לצעצועים מסוכנים-ןהבי הוועדה .3

 מנת על ,והתעשייה הכלכלה במשרד הוקמה" מסוכנים לצעצועים" משרדיתן הבי הוועדה

 חברים בוועדה .בהם הנעשה והשימוש לשוק הנכנסים מסוכנים צעצועים אחר מעקב לערוך

 השיווק את לשלול או לאשר הוועדה בסמכות .ישראל ומשטרת ממשלתיים גופים נציגי

 .לכך הוסמך שלא למי ,בהם למשתמש סכנה להוות יםלולהע מסוכנים בצעצועים והשימוש

 

 במיוחד אך השנה כל לביטוי בא מסוכנים בצעצועים והשימוש השיווק אחר והאכיפה המעקב

 .יותר תכוף נעשהבצעצועים מסוכנים  השימוש בהם ,החגים לקראת

 צעצועים וסיווג המסוכנים הצעצועים של איתורב שמסייע, הציבור עם בקשר נמצאת הוועדה

 .המוכרת" המסוכנים הצעצועים" ברשימת נמצאים אינם אשר

 

 לקביעת השם ירושלים על גבי סחורות מיובאותהוועדה  .4

וועדה ה ."שם ירושלים"-" לבדיקת חובת הראייה בפקודת סימני סחורותהוקמה על פי "

ירושלים", תכליתה לתת אישורי לאישור היבוא/ייצור/ייצוא טובין עם השם "

ייבוא/ייצור/ייצוא של סחורות המסומנות בשם "ירושלים", גם אם הסחורה לא יוצרה 

 בירושלים ובתנאי שקיבל היבואן/יצואן/ייצרן אישור מאת הוועדה לעשות כן. 



משרד הכלכלה והתעשייה   מדינת ישראל    דו"ח
 

89 

 

מתכנסת הוועדה  ,לאחר שהיבואן מילא את טופס הבקשה לאישור הטובין עם השם "ירושלים"

האם הטובין יש בהם תכנים אשר תכליתם אינה ראויה לשאת את השם "ירושלים",  ובודקת

 אישור ייבוא/ייצור/ייצוא כאמור. ניתן ולאחר בדיקה זו 

 

  :דו"ח ריכוז פעולות אגף האכיפה במסחר

 

 

 ערך/כמות תת נושא ביקורות תקינה ומחירים 

ביקורות שבוצעו בנושאי  1
 1,710 צעצועים+אימות זהב )*( תקינה

 3,742 מחירים מרביים  2

 621 מחירי גבינה  3

 2,325 אחרים  4

 8,398 סה"כ ביקורות  

 

 ערך/כמות תלונות שנפתחו 

 99 ביקורת יזומה  1

 746 שהתקבלו מהציבור  2

 46 צעצועים מסוכנים  3

 891 סה"כ התקבלו  

 

  

 ערך/כמות תת נושא פעילות המינהל אכיפה 

 7,182 שבוקרו סה"כ כלל בתי העסק 1

 101 השם ירושלים אסה"כ טיפול בבקשות יבו 2

 179 במשרד סה"כ חקירות 3
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 ערך/כמות תת נושא תלונות שטופלו והסתיימו 

 530  באגף לאכיפה במסחר 1

 284 הלשכה המשפטית בת"א נסגרו והועברו לטיפול 2

תלונות שנשארו לטיפול  3
 175  באגף

 989 סה"כ טופלו  

 21 התראות ה"כס  

 

 

 :דו"ח סיכום לפי עבירה וסטטוס

סך הכול  יזומה חיצונית נושא 
 עבירות

הועברו 
 משפטית-ל

 325 891 111 780 מחיר מרבי 1

צעצועים  2
 מסוכנים

21 31 52 16 

 341 943 142 801 סה"כ 

 

 

 :דו"ח סיכום ביקורת בתחומי תקינה באגף )*(

 

ולכן דו"ח פעילות בנושא יחל  16.5.18הוועדה לשם ירושלים הוקמה לאחרונה בתאריך 

 בהתאם.  2019בדיווחים מתאריך זה ואילך לשנת 

  

 ערך/כמות סוג עבירה 

 1,420 ורות תקינה בצעצועים מסוכניםסה"כ ביק 1

 290 סה"כ ביקורות תקינה בהעדר סימון אימות זהב 2

 1,710 סה"כ ביקורות 
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  :ידותדו"ח ריכוז פעולות אגף משקלות ומ

 

 אימות עסקים ביקורים קבוצה
אימות 
 מחדש

 אגרה בדיקה בקורת

 2,263,695 507 118 330 59 258 305 מאזני גשר

 III 1,767 993 4,684 8,211 1,735 14,360 2,135,205מאזני דלפק סווג 

 1,265 5 0 5 0 1 1 מאזני משטח מכאניים

 III ,II 191 155 27 439 42 508 326,563מאזני משטח סווג 

, IIמאזניים מדויקים סווג 
I ה- d  50גדול מ 

12 12 0 30 3 33 4,953 

, IIמאזניים מדויקים סווג 
I ה- d  מקטן mg 50 

19 18 0 18 2 20 2,978 

, IIIמאזניים מדויקים סווג 
II 

11 11 0 11 1 12 1,820 

מאזניים מיוחדים סווג 
IV ,III 

3 3 0 8 1 9 1,326 

 III 7 7 0 11 2 13 891ם סווג מאזניים מכאניי

 17,607 58 0 0 58 8 15 מדי קיבול

 112,230 126 3 99 24 12 36 מונה במסופים

 2,495,610 10,602 2,221 5,394 2,987 514 620 מונה בתחנות דלק

 914 1 0 0 1 1 1 מונה דלק

 3,094 9 0 9 0 2 2 מכונות שקילה ואריזה

 12 9 7 2 0 2 2 משקולות

 7,368,163 26,272 4,135 14,567 7,840 1,997 2,992 כ"סה

 

 מידות:ניתנו על ידי אגף משקלות ו 2017בשנת 

 2269 .אישורי שחרור של מכשירי מדידה מהמכס 

 109 .אישורי דגם ישראלים למכשירי מדידה 

  רישיונות למבדקות שירות. 32חודשו 

  רישיונות למעבדות. 2חודשו 
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 מינהל חרום
 

 :ייעוד

ם מדיניות שולייעל היערכות המשרד בשגרה למצבי חרום השונים ונהל החירום אחראי מי

ולסייע  ועל מנת להבטיח את אספקת המוצרים והשירותים שבאחריות"ח וזאת בשע הנהלת

 .בשעת חירוםהאזרחי בשמירה על הרציפות התפקודית של המשק 

תינאית והעוסקים בהיבטי בנוסף, מפעיל המינהל קציני מטה, הפועלים מול הרשות הפלש

 המסחר והתעשייה. 

  תפקידים מרכזיים הרשות העליונה למזון ומשק כללי:

 בשגרה:

שר באחריות המשרד ביצוע ביקורות רציפות תפקודית ב"מפעלים החיוניים" א .א

 לו.וב"שרשרת האספקה" של מפעלים א

הלאומית  ביצוע ביקורות מוכנות ברשות המקומית / תא מזון משכ"ל בהובלת הרשות .ב

 לחרום ופיקוד העורף.

 אחזקה וניהול מלאי אסטרטגי של מוצרי מזון חיוניים לשע"ח. .ג

"מפעלים החיוניים" אשר באחריות המשרד באמצעות משרד ריתוק רכב וצמ"ה של ה .ד

 התחבורה וצה"ל.

ריתוק כח אדם ב"מפעלים החיוניים" באמצעות היח' לכח אדם לשע"ח במשרד העבודה  .ה

 והרווחה.

 בתרגילי חרום לאומיים ומשרדיים. השתתפות .ו

 כתיבה ועדכון נהלי עבודה. .ז
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 רום:יבח

במשק בשעת חירום לצרכי ומשק כללי) משכ"ל( חיוני ם הספקת מוצרי מזון ותא .א

בכל חלקי  לאוכלוסייהומשכ"ל חיוניים אספקה חופשית ככל הניתן של מוצרי מזון 

 .עד למדפי רשתות השיווק ,הארץ

ככל  ,לצמצם ברשות משכ"ל במטרה " המוגדרים כיצואניםםמפעלים חיונייסיוע ל" .ב

 כתוצאה ממצב החירום. לכלכלת המדינהלהם ואת הנזקים העלולים להיגרם , האפשר

הבטחת זכויות הצרכנים במצב לצורך  ,פיקוח על המחיריםביצוע פעולות לתיאום ה .ג

 חירום.

 ר הפגיעה בסחר החוץ של מדינת ישראל.וביצוע פעילויות למזע .ד

בשעת חירום תמונת המצב הלאומית  שלגיבוש והפצה מרכז הפעלה" רשותי, הול "ני .ה

 בתחום מזון משכ"ל.

 :היערכות המשרד לאירועי חרום

מינהל החרום מופקד על היערכות המשרד למצבי חרום ולשמירת רציפותו התפקודית במצבים 

 אלו.

 במסגרת זו נערכות הפעולות הבאות:

 קביעת נהלי עבודה ועדכונם. .א

 אחזקת "מרכז הפעלה" משרדי והיערכות לתפעולו בשעת חרום. .ב

 ביצוע תרגילי חרום משרדיים והשתתפות בתרגילים לאומיים. .ג

 פעילות סחר מול הרשות הפלשתינאית: 

 "ארז" קצין מטה כלכלה ותעשייה במנהלת תיאום וקישור  .א

ת על רצועת , האחראיהרשות הפלשתינאית מולעוסק בתיאום וקישור  קמ"ט המשרד ב"ארז",

 וסוחרים ברשות.בנושא יבוא ויצוא, תקינה,  עזה
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 הכוללת: ,מבצע את מדיניות משרד הכלכלה והתעשייה" ארז" קמ"ט .ב

 סקירות כלכליות והערכות מצב. 

 דיונים ופגישות מול נציגי הרשות הפלשתינאית. 

 רצועת עזה.יבוא ל 

 תיאום פיקוח במעברים ובנמלים. 

 הפלשתינאית. טיפול בסוחרים מטעם הרשות 

 סוחרים ותעשיינים טיפול בהיתרי יציאה לישראל עבור. 

 ליווי שיירות. 

 תאום מעבר סחורות בין ישראל לרשות הפלשתינאית. 

 יהודה ושומרון קצין מטה כלכלה ותעשייה במינהל האזרחי באזור .ג

איו"ש עוסק בתיאום וקישור עם הרשות הפלסטינית בנושאי: יבוא סחר חוץ, הדרכה,  קמ"ט

 .Cתקינה, סוחרי הרשות ועוד וכן מעודדת את פעילות המפעלים הכלכליים בשטחי 

 מבצע את מדיניות משרד הכלכלה והתעשייה הכוללת:איו"ש  קמ"ט

 פעילויות תיאום וקישור:

 קישור בין משרדי הרשות הפלסטינית לבין גורמים בישראל. .א

 ופנים, כגון:פגישות שבועיות עם אנשי הרשות הפלסטינית בנושאי סחר חוץ  .ב

  ייבוא דרך נמלים וגשרים. רישיונותהנפקת 

  במסגרת הסכמי מכסותטיפול בייבוא מיוחד(2I1-I.) 

 .טיפול מול גורמי הרשות הפלסטינית ומכון התקנים לאימות וסימון מוצרים 

  הפלשתינאיתחיצוניות לייבוא טובין לשטחי הרשות  בוועדותהשתתפות. 
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 :הדרכה ותקינה

  תו תקן בשיתוף מכון התקנים הישראלי ומכון התקנים ברשות הכנסת ועידוד

 הפלשתינאית.

 .עידוד וביצוע השתלמות לגורמי הרשות הפלסטינית השונים ועמידה בתקן ישראלי 

 :Cעידוד פעילות מפעלים כלכליים בשטחי 

  באזור יהודה ושומרון. פרויקטיםפגישות ותאום עם יזמים להקמת 

  רלוונטייםלגורמים ריכוז בקשות שונות והפצתם. 

 .העלאת בקשות בפני ועדות מתאימות 

 .טיפול בטרום בקשות למחצבות, תחנות דלק ומפעלים 

  למפעלים כלכליים עפ"י נוהלי המנהל האזרחי. רישיונותהנפקת 

 :2017סקירת פעילות בשנת 

 שבאחריות המשרד.ב "מפעלים החיוניים בוצעו מאות ביקורות " 

 רגולות לנציגי תא מזון ומשכ"ל ברשויות המקומיות בוצעו ביקורות, הדרכות ות

 במסגרת פעילות רח"ל ופקע"ר ברשויות.

  בוצע כנס חרום ארצי בהשתתפות נציגי "מפעלים חיוניים" אשר באחריות המשרד

 ונציגי הרשויות המקומיות / תאי מזון משכ"ל.

 בנושא רעידת אדמה.2017וביצוע "תרגיל חרום לאומי   השתתפות משרדית " 

  נערכה עבודה שוטפת של קציני המטה כלכלה ותעשייה אל מול הרשות הפלשתינאית

 בשיתוף המינהל האזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים.

 :2018פרויקטים המיועדים לביצוע בשנת 

  היערכות להקמת יח' מגזרית להגנה בסייבר עבור ה"מפעלים החיוניים" אשר באחריות

 המשרד.

 ביצוע כנס חרום ארצי. 

 רח"ל( השתתפות ב"שבוע החרום הלאומי" בהובלת הרשות הלאומית לחרום( 
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 רשם האגודות השיתופיות
 

רגולטור של האגודות השיתופיות, ועומד בראש האגף לאיגוד רשם האגודות השיתופיות משמש 

ותקנותיה, אשר מקנות לו  השיתופיות האגודות פקודת מכוח פועל שיתופי במשרד הכלכלה. הרשם

ויות מסוגים שונים, לרבות סמכויות שיפוטיות ורגולטוריות. לחלק מהצווים וההחלטות סמכ

 המוצאים על ידי הרשם במסגרת הסמכות השיפוטית שלו תוקף של החלטות בית משפט מחוזי. 

של בתי המשפט ושל הרשם,  מגוונת פסיקה בנוסף לחקיקה כוללים דיני האגודות השיתופיות גם

 .ושירותיו סמכויותיו האגף בהפעלת את מנחהו השנים עם שהצטברה

חלק ניכר מתפקידיו של האגף מתמקד בטיפול ובהסדרה של הארגון וההתנהלות של היישובים 

לרבות הגליל והגולן, הנגב ויהודה ושומרון, אשר רובם ככולם מאוגדים  -הכפריים בכל רחבי הארץ 

יישבותי מפקח האגף, בין היתר, על הליכי כאגודות שיתופיות. במסגרת תפקידיו במגזר הכפרי וההת

 הבחירות לוועדים המנהלים את האגודות והיישובים, ועל התנהלותם הכלכלית.

ההיכרות וההתמחות המעמיקה של הרשם ועובדי האגף בבעיות ובמאפיינים הייחודיים של מגזר 

תחומים הנוגעים האגודות השיתופיות מאפשרים להם גם לתרום ולהיות שותפים בגיבוש מדיניות ב

לאגודות שיתופיות במשרדי ממשלה שונים, כגון משרדי החקלאות, הפנים האוצר והמשפטים, 

 וברשויות ציבוריות שונות, כגון מועצות אזוריות, רשות מקרקעי ישראל ורשות המים.  

 :יעדי האגף ותפקידיו

  :טיפול בכל שלבי מעגל החיים של אגודות שיתופיות 

o ם על ההתנהלות הכלכלית, החברתית והדמוקרטית באגודות; פיקוח ובקרה שוטפי 

o  טיפול בתלונות על התנהלות האגודות, לרבות ביצוע חקירות ומינוי ועדים ממונים

 במקרה הצורך. 

o .אישור התקנונים המסדירים את התנהלותן של האגודות, וזכויות החברים בהן 

o ודות; טיפול בבקשות למינוי בוררים בסכסוכים בין חברים לאג 

o .ניהול ופיקוח על הליכי הפירוק של אגודות חדלות פירעון או שהגיעו לסוף דרכן 

o  גיבוש והפעלת מדיניות משרד הכלכלה בשיתוף משרדי ממשלה אחרים, כגון משרדי

רשות המים, רשות   כמוהחקלאות, הפנים והמשפטים ורשויות ציבוריות שונות,  
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טים הנוגעים להתנהלותן וניהולן של מקרקעי ישראל והמועצות האזוריות, בהיב

 אגודות שיתופיות. 

 כוח האדם ביחידה:

פירוקים,  ,בוררות, פיקוח: הבאות ולמחלקות לצוותים ברובם המשתייכים, עובדים 40-באגף כ

 . האגודות לרשם כפופות הללו המחלקות כל. ופיתוח וחקיקה ח"רו מחלקה משפטית,

 המיוצגות כאלו לרבות, האוכלוסייה קבוצות מכל מגיעיםו מגוון רקע בעלי הינם באגף העובדים

 20%-כ, לכך מעבר. נכבד ייצוג להן יש שבאגף, הציבורי ובמגזר בישראל העבודה בשוק בחסר

לה באופן  ותורמים באגף בעבודת מלא באופן המשולבים אנשים עם מוגבלות הינם באגף מהעובדים

 . הדדי ובכבוד בהרמוניה, יחד לפעול עובדיול מאפשרת באגף הקיימת המכילה האווירה. ניכר

 :שיתופית אגודה

 בודדים של ויכולות משאבים, כוחות איגום הוא השיתופיות האגודות בבסיס העומד הרעיון

 לשפר את במטרה, ביניהם ההחלטות וקבלת השיתוף יחסי את המסדירה מסגרת יצירת באמצעות

 . םלחייה הנוגעים אחרים והיבטים הכלכלית רווחתם

מאחר שמטרת ההתאגדות היא קידום רווחת החברים, השאת הרווח הכספי אינה המטרה היחידה 

לפעילותה, להבדיל מחברה. בהתאם לכך, לאגודה שיתופית יכולות להיות מטרות נוספות 

המתמקדות בהיבטים אחרים ונוספים של רווחת החברים באגודה, כגון איכות החיים ואיכות 

מסגרת קהילתית, הבטחת רשת בטחון כלכלית, או סיוע בהתמודדות עם יוקר הסביבה שלהם, קיום 

המחיה באמצעות יצירת אפשרות לחברים לקנות או למכור תשומות או מצרכים במחירים טובים 

  יותר.

 האגודות השיתופיות מילאו תפקיד חשוב בביסוס התשתית הכלכלית והחקלאית של ישראל. חלק

 הראשונות, ובשנותיה קום המדינה לפני היהודי ביישוב התיישבותיתהכלכלית וה מהפעילות ניכר

המשקפות בעלות קבוצתית על ההון להבדיל מצבירת הון  –שיתופיות  אגודות באמצעות התנהל

 בישראל המשק את שפקדו כלכליים אידאולוגיים ומשברים אולם, בעקבות שינויים. בידי יחידים

 . בארץ הקואופרטיבית נחלשה התנועה האחרונים, יםהעשור ואת ההתיישבות העובדת בארבעת

קיימת התעוררות מחודשת המתבטאת , החברתית המחאה ובין היתר, בעקבות האחרונות בשנים

הנמצאות על סדר  כדרך נוספת להתמודדות עם בעיות ביוזמות שונות להתארגנות קואופרטיבית



משרד הכלכלה והתעשייה   מדינת ישראל    דו"ח
 

98 

 .הגבוהה במשק הישראלי ותוהריכוזי המחייה היום הכלכלי והחברתי בארץ, כגון יוקר

קואופרטיבים מהווים מודל מוצלח לעסקים חברתיים, הן בגלל הבעלות השיתופית, הן בגלל 

 המטרות המגוונות והן בגלל שהם מסייעים לגיבושה של קהילה. 

  :האגף של היעד אוכלוסיות

  שוביםהיי של המכריע מרובם מורכבת שיתופיות אגודות של זו קבוצה –אגודות התיישבות 

 שונים מסוגים שיתופיות כאגודות המאוגדים ישובים 1000-מ למעלה – בארץ הכפריים

 .קהילתי יישוב או עובדים מושב, שיתופי מושב, קיבוץ: כגון

 בתחומי תעשיה וייצור חקלאי, קמעונאות, תחבורה, דיור  – עסקיות שיתופיות אגודות

 ופיננסים. 

 רגנויות קואופרטיביות חדשות שמטרתן ליצור התא – כלכלית-חברתית יוזמות להתאגדות

 אספקת או ייצור, מכירה, רכישה לצורך לגודל, או יתרון כלכלי באמצעות שיתוף כח

ולהקטנת הפערים  המחייה יוקר להפחתת כחלק מהמאבק תשומות, או תוצרת, שירותים

 תחרות בענפים ת בחברה הישראלית, באמצעות יצירתהכלכליים בין קבוצות שונו

 .הצרכנים של וחיזוק כוחם הישראלי במשק ריכוזייםה

 :2017ת עיקרי הפעילות בשנ

 אגודות שיתופיות לאשראי ופיקדון:  

בחקיקה היא יצירת תשתית חוקית  2017אחת היוזמות של האגף שהבשילה בשנת 

ורגולטורית להקמה והפעלה של אגודות שיתופיות לאשראי ופיקדון, שיתרמו לצד צעדים 

שראי של ים, להקטנת הריכוזיות בשוק האשראי הצרכני ויגדילו את הנגישות לאוכלים אחר

 ישמשו גם חלופה לניהול חשבון עו"ש עם עמלות נמוכות. משקי בית ועסקים קטנים, כמו גם 

במסגרת יוזמה זו שהחלה על ידי האגף לפני כשלוש שנים, יזם רשם האגודות צוות משותף 

בבנק ישראל, אשר התאים ויצר תשתית רגולטורית לאגף ולמשרד המפקח על הבנקים 

 לפיקוח משותף של שני הרגולטורים על אגודות האשראי. 

בהמשך, כאשר הוחלט שהרגולטור שיופקד על הפיקוח הפיננסי של הפעילות תהיה רשות 

ההון החדשה, נטל משרד רשם האגודות השיתופיות חלק פעיל בצוות שהוקם לצורך גיבוש 

בנושא. חקיקה זו עברה לאחרונה בכנסת במסגרת חוק ההסדרים במשק וקידום חקיקה 
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. בהתאם לחוק החדש, הפיקוח הרגולטורי על  פעילות אגודות 2017-2018המדינה לשנים 

 האשראי יחולק בין רשות הפיקוח על שוק ההון ומשרד רשם אגודות השיתופיות.

 שיקום וחיזוק כלכלי וחברתי של ישובים בפריפריה: 

המיועדת לסייע ליישובים המתקשים להגיע להסכמה החברתית הדרושה לשינוי  פעילות

אורחות חייהם, וכן לשקם ישובים הסובלים מחולשה ניהולית, חברתית או כלכלית,  שחלק 

ניכר מהם נמצא בפריפריה ובקווי העימות, באמצעות מינוי ועד ממונה לאגודה המנהלת את 

באופן זמני את הוועד הנבחר, ופועלים לייצב את מצבם היישוב. הוועדים הממונים מחליפים 

הכלכלי או החברתי של אותם יישובים, לשקם את הממשל התאגידי שלהם ולשפר את 

 התנהלות הרשויות המנהלות אותם. 

במסגרת הפעילויות האמורות עוסק האגף בסיוע לפתרון משברים ובשיקום חברתי וכלכלי 

עוטף עזה, רמת הגולן והגליל, קו  ובכלל זה ביישובי יישובים, בכל רחבי הארץ 35-של כ

  העימות בצפון, יו"ש, ויישובי קו התפר.

 ארגון של המבנה הארגוני ושל כח האדם באגף-רה:  

למרות התמורות המשמעותיות בגורמים אותם נועד האגף לשרת )במיוחד ההתיישבות 

, המבנה הארגוני שלו נותר ישובים קהילתיים, קיבוצים ומושבים( –הכפרית על מרכיביה 

 כשהיה. 

השנים האחרונות, הפתרונות לצרכים שהתעוררו לא ניתנו בהליך  של חשיבה  25במהלך 

כוללת והגדרת תפקידים ומטרות של האגף, אלא בוצעו בשיטת טלאי על טלאי, כמענה 

לבעיות נקודתיות אשר נבעו משינוי חקיקה או צרכים מהשטח. כתוצאה מכך, המבנה 

 גוני של האגף אינו תומך במטלות ובתפקידים אותם נדרש האגף לבצע. האר

על מנת לשפר מצב זה, הכין האגף, בשיתוף עם חברת ייעוץ, תכנית מפורטת לשינוי ארגוני 

כמשימה משותפת של האגף ואגף כ"א  2017ומבני של האגף שהוכנסה לתכנית העבודה של 

 ואמרכלות במשרד. 

 מה והפעלה של אגודות שיתופיות לבנייה ודיוריצירת תשתית משפטית להק: 

בעקבות הכרעת היועץ המשפטי לממשלה כי מכרזי המקרקעין של רשות מקרקעי ישראל 

)רמ"י( המיועדים לבנייה עצמית של קבוצות, אינם צריכים להתנהל באמצעות עמותות שעל 

הוכן באגף  2017ת פי מהותן אינן למטרת רווח, אלא באמצעות אגודות שיתופיות, במהלך שנ
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לאיגוד שיתופי תקנון לדוגמא לאגודות בנייה, אשר יאפשר למעוניינים לבנות להתאגד 

בצורה פשוטה באגודה שיתופית עם תקנון העונה על צרכיהם ומבטיח מערכת ממשל תאגידי 

שבה מוסדרים היחסים המשפטיים ומערכת הזכויות והחובות שבין חברי האגודה לבין 

 גודה. עצמם ולבין הא

התקנון מבוסס, בין היתר, על עבודה של צוות משותף של עורכי דין מהאגף, ממשרד השיכון 

וממשרד המשפטים. התקנון בתהליכי בחינה אחרונים ויפורסם בקרוב באתר האינטרנט של 

 הרשם.

 והתאמתה לסביבת פעילות מודרנית תיקוני חקיקה: 

מרכזיים, שכעת מצויים בשלבי חקיקה עסקנו בגיבוש של שני תיקוני חקיקה  2017בשנת 

 שונים:

o  )הטלת חובת מינוי ועדת ביקורת  –תיקון תקנות האגודות השיתופיות )רשויות האגודה

תיקון זה נועד לחזק את הממשל  –בחלק מהאגודות השיתופיות והסדרת פעילותה 

את מנת שניתן יהיה לשפר -התאגידי באגודה ולחזק את מערך הבקרה הפנימית שלה, על

 התנהלות האגודות תוך הפחתת הרגולציה החיצונית.

o  קביעת בית המשפט המחוזי כערכאת ערעור על  –תיקון פקודת האגודות השיתופיות

החלטות הרשם ועוזריו בענייני פירוקים ובוררויות. ערכאה זו תמנע את הצורך בהגשת 

ים ערעורים עתירות לבג"ץ על החלטות הרשם ועוזריו בתחומים אלו ובחלק מהעניינ

 לשר הכלכלה )שהאציל את סמכותו ליועצת המשפטית של המשרד(.

  הנגשת המידע לציבור על האגף, שירותיו ופעילותו –שיפור השירות: 

בשנה האחרונה עודכן והועלה לאוויר אתר האינטרנט החדש של האגף. האתר מכיל מידע 

ניתנים על ידיו ולהיבטים המוגש באופן ידידותי ותמציתי בכל הקשור לאגף, לשירותים ה

השונים הכרוכים בהקמת קואופרטיבים חדשים ובהתנהלות קואופרטיבים ותיקים, לרבות 

 הסברים, טפסים והדרכה נחוצים. 

בהמשך השנה וכחלק ממגמתנו לשפר ולהרחיב את המידע והנגישות גם למסמכים 

וונטית, פסיקה לצרף לאתר מדריכים נוספים, קבצי חקיקה רל הרגף משפטיים, בכוונת

 מרכזית, טפסי עזר לשימוש האגודות ותקנונים לדוגמא. 

בנוסף, עובדי האגף ממחלקותיו השונות הכינו נוהל חדש ומעודכן לעבודת ועדת ביקורת 
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באגודה שיתופית שנועד לשפר את אופן התנהלות הוועדות, וזאת במקביל ליוזמת החקיקה 

הציבור לטיוטה שלו, פורסם לאחרונה באתר  בנושא. הנוהל הסופי, לאחר שהתקבלו הערות

 האינטרנט של האגף.

 יצירת תשתית לקבלת שירותים מקוונים: 

לרבות ביצוע תשלומים, קבלת , מקוונים מול הציבור תהליכי עבודה של והסדרה קידום

דיווחים והדו"חות השנתיים שהאגודות השיתופיות נדרשות  של פניות, מקוונת מידע והגשה

האגודות. בימים אלו, עתיד לעלות לאתר האינטרנט של האגף הטופס המקוון  להגיש לרשם

 הראשון.

 ייעול תהליכים: האחדת תקנונים ויצירת מסלול מהיר לרישום אגודות:  

על מנת לשפר את היעילות והמהירות של ההליכים הכרוכים ברישום אגודות חדשות, האגף 

מא, שנוסחם מאושר על ידינו מראש, אשר פועל ליצור תקנונים אחידים או תקנונים לדוג

יאפשרו לציבור להאיץ את פעולות ההתאגדות והרישום של אגודות חדשות באמצעות אימוץ 

 של אותם תקנונים וייתור הצורך בבדיקתם הפרטנית. 

אגודות שיאמצו את התקנון האחיד ויעמדו בכל יתר הדרישות לרישום אגודה שיתופית, 

קבל אישור מיידי לרישום האגודה. ניתן גם לאמץ את התקנון הקבועות בדין, יוכלו ל

לדוגמא בשינויים במידת הצורך. בעקבות התהליך שנערך באגף בתחום זה, נבחר הצוות 

שביצע אותו לייצג את משרד הכלכלה והתעשייה בתחרות צוותי השיפור של נציבות שירות 

מא של אגודה חקלאית עסקית המשכנו בשיפור התקנונים לדוג 2017המדינה. במהלך שנת 

ואגודה קהילתית, והכנו תקנונים לדוגמא לאגודה לשירותים ללא כוונת רווח ולאגודת 

 בנייה. תקנונים אלה עתידים להתפרסם באתר בקרוב.
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 :פעילויות שוטפות

 תקנונים

 130 - אגודות חדשות שנרשמו 

  97 -שינוי התקנון שאושרו 

 :פיקוח

  1200 -ביקורות יזומות שנערכו 

  1984 -בקשות שטופלו 

  554  -תלונות שטופלו 

 321 - החלטות מנהליות שניתנו 

  48 -חקירות שנפתחו  

 80 - חקירות שהסתיימו 

 :בוררויות

 141  - בוררויות חדשות 

 :שעבודים

 640 - רישום שעבודים 

 841 - שחרור שעבודים 

  3382 -נסחים שהונפקו 

 :פירוקים

 22 - אגודות שנכנסו להליך פירוק 

 55  - אגודות שסיימו פירוק 

 202 - אגודות שנמצאות בהליך פירוק 
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 מינהל תעשיות
 

משרד בהיבטים הקשורים לתמיכה בהפעלת כלי סיוע המינהל התעשיות מרכז את פעילות 

לתעשייה, עיצוב מדיניות לפיתוח ענפי התעשייה והייצור בישראל ויצירת תשתית חוקית ונוהלית 

תוך יישום עקרונות של קידום התחרות בשוק הישראלי ופיתוח כושר  ,לפעילות התעשייה בארץ

 התחרותיות של התעשייה הישראלית בשווקים הבינלאומיים.

 

 :עיסוק מרכזיים תחומי

 בחינת ויוקר המחייה המלצות בנושאי מדיניות כלכלית הקשורים לעידוד התעשייה :

רמת על על התחרות ו ,התעשייההשפעת השימוש בכלי סיוע ממשלתיים תקינה ורגולציה על 

 המחירים בשוק. 

 פריטי  150-הפעלת ועדת מכסות: חלוקת מכסות ליבוא מזון מעובד בפטור ממכס )עבור כ

 מזון שונים(. 

  ,יישום מדיניות יבוא: רישוי ליבוא יין ומשקאות אלכוהוליים, אישור ליבוא מסמן לייזר

מתן אישורים לפטור ממכס   ומפקיסטן, יבוא בדים מבנגלדשזיקוקין ומוצרי פירוטכניקה, 

לפי  -ו/או מסימון ו/או מתקן לרכיבים מיובאים המיועדים להרכבה בציוד המיועד ליצוא

 ( ליבוא בשר. 381לצו היבוא החופשי, הענקת פטור מנכ"ל )מ"ב  2ג2סעיף 

 הפעלת תכניות לפיתוח הון אנושי טכנולוגי לתעשייה: תכנית "הטובים לתעשייה" ותכנית 

"עתידים לתעשייה" המיועדות לתמוך בהכשרת מהנדסים  ואנשי טכנולוגיה ושילובם 

 בתעשייה בישראל, בייחוד  תעשייה הממוקמת באזורי עדיפות לאומית.

  תמיכה בהפעלת כלי סיוע לתעשייה: מתן חוות דעת על בקשות להקצאת קרקע המוגשות

חוות דעת על בקשות לאישור למינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה והתעשייה וכן מתן 

 עובדים זרים המוגשות לרשות לאוכלוסין.

 : 7201עיקרי פעילות מינהל תעשיות בשנת 

בעולם של כלכלה גלובלית,  -של מוצר ישראלי"  לקביעת "מקוריות השיטההמלצות לשינוי  .1

 חומרי גלםהתעשייה הישראלית, כמו תעשיות רבות ברחבי העולם, מתבססות על יבוא 

ברכיבים תעשייתיים, ואולם במסגרת העדפות שניתנות לתעשייה הישראלית )תקנות וסחר 

עולה  משרד הביטחון וכו'(העדפת תוצרת הארץ, רכש גומלין בחוק חובת המכרזים מכרזי 
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הצורך להבחין בין "מוצר מיובא" לבין "מוצר ישראלי" )היכול להכיל רכיבים מיובאים(. 

 . התעשייה הישראליתשרתת את השיטה הקיימת היא ישנה ואינה מ

משרדית )בשיתוף נציגים מרשות -הוביל מינהל תעשיות ועדה בין 2016-2017 יםבמהלך שנ

משרד האוצר ומינהל סחר חוץ( שמטרתה להציע שיטה ופרמטרים בהמסים, מינהל הרכש 

שימוע מול הציבור ומול משרדי ממשלה וארגונים  ההועדה קיימ 2017בשנת חדשים. 

המתווה  2018ובמהלך ם גופים שעשויים להיות מושפעים משינוי השיטה. בהינתן המייצגי

 בהחלטת ממשלה, אזי יתאפשר בשיתוף עם משרד האוצר לקדם שינויייאומץ ויאושר 

תקנות חוק חובת המכרזים וב", הארץ תוצרת העדפת" בתקנות בנושא זה חקיקה

 הרלוונטיות.

שייה, להקצאת מכסות ליבוא מזון בפטור הפעלת ועדת מכסות של משרד הכלכלה והתע .2

, ע"פ הסכמי הסחר הבינ"ל 2.7פריטי מזון שונים( בכפוף להוראת מנכ"ל  150-ממכס )עבור כ

של ישראל וע"פ מכסות וולונטריות. הפעלת הליכים תחרותיים לחלוקת מכסות מזון בפטור 

יתוף עם מינהל ממכס של גבינה קשה, חמאה, בשר טרי. בחינת חלוקת המכסות נערכת בש

יבוא ומינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, ובשיתוף עם משרד האוצר והרשות 

להגבלים עסקיים, תוך עריכת מעקב ובקרה אחר השלכות חלוקת המכסות על הקטנת 

 הריכוזיות הענפית, הפחתת יוקר המחיה, והגברת התחרות במשק הישראלי.

העדכונים  -טורות ממכס ליבוא פריטי מזוןלחלוקת מכסות פ 2.7עדכון הוראת מנכ"ל  .3

דגשי מדיניות חדשים, בהם: הכנסת שיקול עידוד  כוללים 2016-2017שפורסמו במהלך 

תחרות והפחתת יוקר המחיה כשיקול מרכזי בחלוקת המכסות, אמצעים להפחתה ומניעה 

הגברת  חברות קש, או חברות קשורות. על ידישל סחר ברישיונות יבוא ו/או הגשת בקשות 

השקיפות בהליך התחרותי  ותוצאותיו, הוספת סיבוב חלוקה שלישי במהלך השנה על מנת 

 להגביר את ניצול המכסות.

מן  20% -כ שלמכסות בהיקף  ""הליך תחרותי ליבוא גבינות קשות בפטור ממכסהפעלת  .4

גבינה  מייבאים 2016-2017בשנים במסגרת הליך זה היבואנים הזוכים במכסות  .השוק

המחיר המפוקח ובכך תורמים להגברת התחרות בשוק מהובה לישראל במחירים הנמוכים צ

גבינת )ק מן השו 80%-החזיק כש יחיד נשלט על ידי מותג דומיננטי 2016שנת זה אשר עד 

"העמק" החלה לאבד גבינת , 2016-2017בשנים  "העמק"(. בעקבות הפעלת ההליך התחרותי

חדשים )כגון "עלמה", והמותגים החדשים של שופרסל  נתחי שוק לטובת מותגים מיובאים

 ורמי לוי(. 
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 .החלטת ממשלה בנושא( מכוחבפטור ממכס ) בשר טרימכסות וולונטריות ליבוא  תהפעל .5

בשר טרי כמויות משמעותיות של  2016-2017לשוק בשנים  והפעלת תהליך זה נכנסבעקבות 

תי בשוק הבשר הטרי בישראל כתוצאה מכך מתחולל שינוי משמעו ,מאירופה ומאמל"ט

שעיקריו: הגברת התחרות, היעלמות הבשר המיושן )בשר קפוא המופשר לפני שיווקו(, 

 הגברת הצריכה של בשר טרי והפחתת מחירים. 

הפחתת מכסים בנושא קביעת מדיניות כלכליות וניירות עמדה לצורך כתיבת סקירות  .6

 בינות קשות, שמן זית, ועוד(. )בשר טרי, ג לישראלמזון שונים המיובאים מוצרי ב

הנוהל מאפשר ליצרנים קטנים לחבור למשווקים גדולים ולייצר  -נוהל קוד יצרן  תהפעל .7

עבורם. הנוהל מאפשר לפלח את השוק ולהוריד מחירים של מוצרים ממותגים, כאשר הם 

במסגרת ההפעלה , 2016החל משנת משווקים לקהל יעד אחר באריזה שאינה ממותגת. 

נערך תהליך רישום מחדש תוך ניפוי חברות שאינן פעילות קוד יצרן שת של נוהל המחוד

 והגברת השקיפות לצרכן.

יבוא בדים מבנגלדש ופקיסטן, המאפשר מכסות יבוא של בדים   2.10עדכון הוראת מנכ"ל  .8

)כחומר גלם( ומצעי מיטה )כמוצר סופי(  לישראל במסגרת מכסות, זאת על מנת להגביר את 

  בתחום זה בשוק המקומי ולהוזיל מחירים.התחרות 

 

 בדים שיון יבוא ילרות בקש מספר שנה

2017 5 

2016 7 

2015 4 
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לעבוד ההנדסה לעודד סטודנטים בתחומי  שמטרתההפעלת תכנית "הטובים לתעשייה"  .9

בשיתוף עם מרכז השקעות במשרד  במפעלים באזורי עדיפות לאומית. התכנית מופעלת

לסטודנטים הלומדים מקצועות הנדסה כספית מעניקה תמיכה התכנית  .יההכלכלה והתעשי

ועיצוב הנדרשים בתעשייה, וכן תמיכה כספית למפעלי תעשייה בפריפריה המעסיקים את 

 בוגרי התכנית.  

 

 התכנית במסגרת תמיכה קבלו אשר סטודנטים

 סטודנטים מספר פניות כ"סה שנה
 תמיכה קבלו אשר

% 

2017 103 55 53% 

2016 61 46 75% 

2015 43 37 86% 

2014 68 54 79% 

 

קידום סטודנטים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית להפעלת תכנית "עתידים לתעשייה"  .10

 " לתמיכההינה מיזם משותף עם "עמותת עתידיםהתכנית  ה.ילעבודה טכנולוגית בתעשי

וש השכלה ותואר חברתי מאתגר, ומסייעת להם לרכ-סטודנטים המגיעים מרקע כלכליב

 אקדמי במקצועות הנדסה הנדרשים בתעשייה, וכן תומכת בהשמתם במפעלי תעשייה. 

, וכך גם בכל אחת מהשנים סטודנטים תמיכה במסגרת התכנית 180קיבלו כ  2017בשנת 

2015-2016. 
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הקצאת קרקע וסבסוד עלויות לקבלת בקשות והמלצות מקצועיות על כתיבת חוות דעת  .11

 . במשרד הכלכלה והתעשייה נהל אזורי תעשייהימשות להמוגפיתוח 

 והמלצות מקצועיותחוות דעת מספר  שנה

2017 214 

2016 218 

2015 223 

 

המוגשות לרשות בתעשייה עובדים זרים העסקת מתן חוות דעת על בקשות לאישור  .12

 לאוכלוסין.

 ת דעתוומספר ח שנה

2017 89 

2016 97 

 

 . שות המיסים לשינויים במיסים ליבוא מארצות שלישיותמתן חוות דעת על בקשות לר .13

  בקשותמספר  שנה

2017 7 

2016 13 

2015 15 
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  לצו היבוא החופשי 2ג2 ם לפי סעיףאישוריטיפול ב .14

מתן אישורים לפטור ממכס ו/או מסימון ו/או מתקן לרכיבים מיובאים המיועדים להרכבה 

  .היבוא החופשילצו  2ג2לפי סעיף  -בציוד המיועד ליצוא

 

 2ג2 מספר אישורי פטור מכס  שנה

2017 3,258 

2016 3,410 

2015 3,420 

 

 ם יבתחום היין והמשקאות האלכוהולייבוא רשיונות טיפול ב .15

 אישורים מיוחדים ליבוא של משקאות משכריםמספר  שנה

2017 5,574 

2016 4,696 

2015 4,633 

 

 פריטי מזון שונים(  150-ר ממכס )עבור כחלוקת מכסות ליבוא מזון מעובד בפטו .16

 פניות לקבלת מכסות ליבוא בתחום המזוןמספר  שנה

2017 3,797 

2016 3,289 

2015 2,680 
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 ( ליבוא בשר381)מ"ב אישורי מנכ"ל לפטור ממיסים טיפול ב .17

 מספר אישורי מנכ"ל לפטור ממיסי יבוא שנה

2017 243 

2016 219 

2015 240 

 

 מוצרי פירוטכניקה חץ וקשת ו ,ליבוא מסמן לייזר, זיקוקין שוריםטיפול באי .18

 וחץ וקשתלייזר, זיקוקין  יבואלשיונות ירמספר  שנה

2017 911 

2016 874 

2015 760 

 

 חומרי גלם וטובין  טיפול באישורים אחרים ליבוא .19

 הבקשות ברובן המכריע הן בקשות ליבוא ציוד רפואי מתכלה לרפואת חרום.

 פר רישיונות יבואמס שנה

2017 60 

2016 64 

2015 144 
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 פעילויות שונות: .20

 בשיתוף עם מכון התקנים מעובד מזוןשל  השתתפות בוועדות תקינה. 

  ,הערכות להעברת הסמכות לטיפול ופיקוח על יבוא יין ומשקאות אלכוהוליים

 לשירות המזון במשרד הבריאות, בהתאם לחוק המזון החדש.

 מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, לבחינת הצטרפות  השתתפות בדיוני

 להסכמי סחר בתחום מוצרי צריכה, עם מדינות או גושים כלכליים. 

  ופעילות בוועדות יבוא.חקלאיותחברות בדירקטוריונים, מועצות , 

  .קביעת מדיניות יבוא בשיתוף עם משרד החקלאות ומשרד הבריאות 
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 ימאמינהל  סביבה ופיתוח בר קי
 

מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא הוקם במטרה לקדם תעשייה, צומחת, סביבתית ומשגשגת, מינוף 

ההזדמנות הכלכלית עבור התעשייה מדרישות סביבתיות, האצת החיבור התעשייה לגז הטבעי 

 . הסרת חסמים רגולטוריים לא מידתייםו

ה, מטפל באמנות סביבתיות המינהל מרכז את ההיבטים של איכות הסביבה בכל הקשור לתעשיי

לאומיות, משתתף בחקיקה מקומית הנובעת מדרישות סביבתיות וכן מבטיח שזרועות הסיוע -בין

 השונות של המשרד יתחשבו, בין השאר, בגורמי הסביבה.

 :תפקידי המינהל

 סיוע לתעשייה לעמוד ברגולציה הסביבתית ולמנוע רגולציה לא מאוזנת ומכבידה. 

 עשייהקידום גז טבעי בת.  

 ומיחזור בישראל מיה, פטרוכימית, זכוכיתאחריות סקטוריאלית לתעשיית הפארמה, כי 

 פיקוח ורישוי של יצוא דו שימושי.  

 .פיקוח ייבוא ויצוא כימיקלים  

  .להטמיע ערכי סביבה ופיתוח בר קיימא כלכלי בעבודת משרד הכלכלה 

 .מתן חוות דעת והמלצות להנהלה וליחידות המשרד 

 מדות לנושא החקיקה הסביבתיתגיבוש ע. 

 .קידום השימוש בטכנולוגיות סביבה בתעשייה 

  הקצאות קרקע למפעלי תעשייה חדשים בתחומי האחריות הסקטוריאליתלטיפול בבקשות. 

 ( הוצאת אישורי מכירה חופשית   לתמרוקיםpRDD  IgD CDRTCpCCITD ) 

ת המטה השונות במשרד הכלכלה ומשרדי כניות, אותן מוביל מינהל הסביבה בשיתוף עם יחידולהלן ת

 :ממשלה נוספים
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יבה אשר פעילות ל סיוע לתעשייה לעמוד ברגולציה הסביבתית ולמנוע רגולציה לא מאוזנת ומכבידהא. 

השקעות גבוהות  -למקור מול קצה בהשקעות הסביבתיות בתעשייה  המינהל מקדם עוסקת במעבר

מדי שנה ₪ מיליארד  3 -אנו עדים שבעשור האחרון הושקעו כשמכוונות לפתרונות קצה )במקום במקור(. 

 מההשקעות הופנו לפתרונות קצה.  85%לעמידה ברגולציה סביבתית בתעשייה בלבד, מתוכם מעל 

לשם קידום השקעות להפחתה במקור אשר יובילו גם לגידול בפריון המינהל מקדם הקמת מרכז ידע 

עה במקור וייעול משאבים, כאשר מתוכנן גם שהמשרד ומסלול ייעודי שיכווין את התעשייה להשק

 . לעמידה בלוחות זמנים ודרישות סף להגנת הסביבה יהיה שותף ויגמיש את הדרישות

הרישוי  –במקביל המינהל שותף לקידום חקיקה סביבתית מאוזנת באמצעות קידום חוק רישוי ירוק 

גרת צעדי הממשלה להפחתת במס לאסדרה משולבת מקודמת תכניתהמשולב. חוק זה מהווה 

להשיג רמה גבוהה של הגנה על הסביבה ועל  הרגולציה. מטרת האסדרה הסביבתית המשולבת היא

 ם תוך פישוט התהליכים מול המפעל.בריאות האד

 ה להשגת יעילות סביבתית ואנרגטיתסיוע לתעשייב. 

 בחינת העקרונות לגיבוש כלי סיוע המבוסס על יישום סימביוזה בתעשייה.

 בחינת העקרונות לגיבוש כלי סיוע המבוסס על התייעלות במשאבים להעלאת הפיריון.

 יטות גזי חממה והתייעלות אנרגטיתמסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פלג. 

גזי  השקעות בפרוייקטים להפחתת פליטותל תכניתהמינהל השתתף בצוות הבינמשרדי לגיבוש ה

 תים ממשרד האנרגיה, משרד האוצר ומשרד הגנת הסביבה.חממה והתיעלות אנרגתית עם צוו

מיליון שקל  300להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות יוקצו  1403במסגרת החלטת ממשלה 

והמסחרי  להתייעלות התעשייה, המגזר העסקי כמענקים לפרויקטים להתייעלות אנרגטית שיובילו

המנגנון מנוהל  ובינוניים ורשויות חלשות.  קטניםוהרשויות המקומיות ויינתן דגש לסיוע לעסקים 

  , משרד האוצר ומשרד הגנת הסביבה.על ידי משרד האנרגיה, משרד הכלכלה

באתר משרד הכלכלה  4.41פרטים לגבי אופן בקשת המענק בהוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 

 הבא:  קישור

esFa.41-eeeF://Deivi t.sin.on/gDsosneeoiv/CDOCvseeueeoivs/PesDs/04 

 במסגרת המסלול יינתן תיעדוף לרשויות מקומיות חלשות ולעסקים קטנים ובינוניים.

מיליון עבור סך בקשות הסיוע  3-מסך ההשקעה ולא יותר מ 20%המענקים יהיו בשיעור של עד 

 .דריתשיוגשו בשנה קלנ

http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/04-41.aspx
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 הסבה לגז טבעיד. 

הסיוע של מרכז ההשקעות למפעלים המתחברים אל רשת החלוקה של הגז  תכניתהמינהל משתתף ב

קים המזהמים הטבעי, נוכח התועלת הכלכלית והסביבתית הצפויה למשק הודות להחלפת הדל

 והיקרים בגז הטבעי. 

עלויות   חיבור למערכת החלוקה  ,  מסייעת לתעשייה במימון4.5, המפורטת בהוראת מנכ"ל תכניתה

 תכניתשל הגז הטבעי ובעלויות הסבת מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי. תקציב 

 לכלל אזורי חלוקת הגז הטבעי. ₪ מיליון  120הסיוע  מגיע ל 

 ריכוז היבטי איכות הסביבהה. 

המוכתבות על ידי חקיקה התעשייה בישראל  עוברת שינויים והתאמות  לדרישות סביבתיות 

מקומית  ודרישות בינלאומיות מחייבות המחמירות עם הזמן כמו גם מודעות סביבתית ולחץ דעת 

 שה תהליכי חקיקה בתחום הסביבתי .החי ODCE-הקהל . ההצטרפות ל

המינהל, בסיוע הייעוץ המשפטי, מוביל עם המשרד להגנת הסביבה  והסקטור העסקי בגיבוש 

 חקיקה מקומית. 

 

 ענפי התעשייה בתחומי אחריות המינהל :

: כימיקלים, צבעים וחומרי ביניים לתעשייה, כימיקלים להגנת ה שמטופלים במינהלענפי התעשיי

כימית, פרמצבטיקה, ביוטכנולוגיה, קוסמטיקה וחומרי -הצומח, דשנים, מוצרי התעשייה הפטרו

רי אבן וזכוכית, מפעלי מיחזור למיניהם, ניקוי, תשומות לבנייה, בניה מתועשת , בניה ירוקה , מוצ

 ומתקני הדגמה לאנרגיות מתחדשות.

 

 להקמת מפעל אמוניה במישור רותם: תכניתה

 שותפים לקביעת המדיניותצוותי עבודה משותפים עם הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה 

רון לסגירת מיכל להקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי, באזור התעשייה במישור רותם, כפת

 האחסון שבמפרץ חיפה.
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 א דו שימושי:פיקוח יצו

שימושיים" בתחומי הנשק -דועל מגוון מוצרים וטכנולוגיות " פיקוח ורישויבייצוא קיים 

הקונבנציונאלי וכן על מוצרים וטכנולוגיות העשויים לשמש כנשק להשמדה המונית בתחומי 

 הביולוגיה והגרעין.-הכימיה

 שימושי מבוסס על שיתוף פעולה על פי חוק עם משרד הביטחון  ומשרד החוץ. -א הדורישוי הייצו

הבסיס החוקי לרישוי ייצוא מתרכז בצו היצוא תוספת ראשונה, צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא 

, וצו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין, 2004-בתחום הכימי, ביולוגי והגרעיני(, התשס"ד

 . 2006-שימושיים(, התשס"ז -ולוגיה דושירותים וטכנ

 דולר.ליארד מי 2.2, ובשווי כולל של כ יצואנים 46רישיונות, ל  600הונפקו   2017במהלך  שנת 

 רישוי יבוא:

אך גם  ,על מוצרים הכלולים באמנות סביבתיות וי הייבוא קיים משטר רישוי מחייבבתחום ריש

ניתנו  מרי מוצא לייצור חומרי נפץ או סמים.מוצרים ובעיקר כימיקלים העשויים לשמש כחו

רישיונות עבור ייבוא חומרי גלם לתעשיית הפלסטיקה, ממדינות שלישיות איתן אין לישראל  

 הסכמים או יחסים דיפלומטיים . 

 אישורים מיוחדים לפטורים שונים מחוקיות הייבוא.ורישיונות ייבוא    2,450הופקו  2017בשנת 

אישורים על פי דרישות צו ייבוא חופשי וכן אישור משתמש סופי למוצרים  בנוסף מנפיק המינהל

הכלולים באמנה הכימית, המאפשר ליבואנים בתחמי הכימיה והאלקטרוניקה ומוסדות מחקר,  

משטרי פיקוח לייבא  לישראל טובין תחת פיקוח ובקרה ממדינות החתומות על האמנה הכימית או 

 בתחום הדו שימושי.  

 :  רים הפוגעים באוזוןיבוא חומ

 i F 82.25המינהל מנהל הקצבת יבוא החומרים  המפוקחים במכסה המותרת למדינת ישראל )

eiv 2.9נה הכנו עדכון להוראת המנכ"ל . בסוף הש2017מעודכנת לשנת  2.9(, עפ"י הוראת מנכ"ל ,

 i F 33ה ל בה מצינים ליבואנים שהמכסה המותרת לישראל צומצמ 1/1/2018שנכנסה לתוקפה ב 

eiv.ועל מנגנון חלוקת המכסות , 

היבואנים שעסקו  37מאחר וגודל המכסה כה מצומצם, חלוקת המכסות הינה שיוויונית, לכלל 
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 בחומרים המפוקחים בשנים האחרונות, במטרה להביא למירב התחרותיות בינהם. 

בישראל או ליבואני בנוסף המינהל מסייע ליצואני הכימיקלים, באישרור מדינה להיותם יצרנים 

 הכימיקלים שהחומרים המיובאים מותרים ליבוא לישראל, בהתאם לדרישות בארצות השונות.

 

 (: pRDD  IgD CDRTCpCCITDאישורי מכירה חופשית לתמרוקים )

שירות הוצאת אישורי מכירה חופשית לתמרוקים הנדרשים ליצואני התמרוקים   מספקהמינהל 

 בארצות שונות. 

ן על בסיס הצגת אישורי התמרוק של משרד הבריאות, ונהליו מוסדרים בהוראת מנכ"ל האישור נית

3.19. 
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 והיטלי סחר מינהל ייבוא
 

מתוך מטרה לקדם את התחרות ואת הפחתת יוקר המחיה  2015מינהל היבוא הוקם בשנת 

 באמצעות יבוא.

 

יבוא, פעולות שעד כה הקמת המינהל מאפשרת ריכוז הפעולות הרגולטוריות המשרדיות בתחום ה

לא אוגדו תחת יחידה אחת. כמו כן, משמש המינהל כחוליה מקשרת בין היחידות השונות, במשרד 

הכלכלה והתעשייה ובמשרדים אחרים, שפעולותיהן משפיעות בצורה ישירה או עקיפה על תחום 

 הייבוא בישראל. 

 

 הנם: 2018-2017יעדי המינהל לשנים 

 ONE STOP SHOP - יות היבואנים.לכלל פנ 

 .קידום יבוא ככלי להגברת התחרות 

  ריכוז מדיניות חוקיות היבוא מול כל משרדי הממשלה, גיבוש צעדים להסרת חסמי יבוא

 ויישום מדיניות המשרד בתחום היבוא.

 .ריכוז אישורי יבוא תחת קורת גג אחת 

 .מניעת היצף וסחר לא הוגן 

 

משרדיים הכוללים הורדת חסמים ביבוא, הפחתת -המינהל פועל במגוון מישורים, משרדיים ובין

רגולציה בהליכי היבוא ובמתן אישורי יבוא, פעילות יזומה לגיוון ערוצי היבוא, קידום רפורמות 

ביבוא במשרדי הממשלה האחרים ועוד, כל זאת מתוך ראיית הצרכן במרכז וטיפול ביוקר המחיה 

 כיעד לפעילותו.

 

 :המינהל משימות

 

היבוא כוללות את ריכוז הטיפול בפניות היבואנים, הנפקת אישורים ורישיונות משימות מינהל 

יובא, תאום בין הרשויות המוסמכות ליבוא במשרדי הממשלה השונים, הנגשת ידע לציבור 

היבואנים והצרכנים, כל זאת מתוך מטרה להקל על יוקר המחיה באמצעות הורדת נטל הרגולציה 

 מקורות היבוא ועידוד יבוא מקביל.יוון ביבוא, הורדת חסמים ביבוא, ג

 1991 -בנוסף, אמון המינהל על מניעת יבוא בהיצף על פי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, תשנ״א

 להגנה מפני יבוא בהיצף, יבוא מסובסד וסחר לא הוגן.
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 :מדיניות וחוקיות היבוא

 

תחום חוקיות היבוא משרדי בכל הקשור לסוגיות הנוגעות ל-תחום זה מהווה צומת לתאום בין

 ומדיניות היבוא.

 

המצב הקיים מראה כי נטל הרגולציה והעומס הבירוקרטי בתחום היבוא בישראל גבוהים בהשוואה 

לשווקי יבוא משמעותיים בעולם. חסמי היבוא נוגעים לתהליכי יבוא מסחרי ולתהליכי יבוא אישי. 

עבודה  תכניתועדת לנג קבעה יסודות לבנוסף, זוהו חסמים בתחום נגישות מידע חיוני ליבואנים. 

 מקיפה שתטפל בחסמים בתחום היבוא ותביא להגברת התחרות.

 

כנית עבודה אשר כוללת תהליכים להסרת ות חוקיות היבוא במינהל, מיישם תהממונה על מדיני

 3-חסמים בתחום היבוא ולהגברת התחרות, הכל בהתבסס על המלצות הוועדה. הפעילות מחולקת ל

 חלקים:

טיפול שוטף בהסרת חסמים נקודתיים, ומתן מענה לפניות יבואנים. המענה ליבואנים כולל  .1

 מחד, מענה לפניות יבואנים המבקשים

מעורבות בשחרור סחורה מהנמלים, ומאידך, סיפוק מידע שאינו נגיש בשלב זה לכלל  .2

וקרטים גיבוש שינויים מבניים בתחומי היבוא השונים שמטרתם הסרת חסמים ביר הציבור.

והגברת התחרות. ליווי וקידום שינויים מבניים ברשויות מוסמכות ליבוא במשרדי הממשלה 

, 2015 השונים הכוללים בין היתר שינו״ חקיקה, שינו״ נהלים והפחתת בירוקרטיה. בשנת

החל ״שום התהליכים כאמור בתחומי המזון, התחבורה, התמרוקים, החקלאות, התקשורת 

 ועוד.

להנגשה של המידע בתחום היבוא לכלל הציבור. כיום, קיימת בעיה רוחבית גיבוש צעדים  .3

בעניין הבנת הרגולציה והממשקים בין הרשויות המוסמכות. היחידה תפעל למיפוי כלל 

הרגולציות לרבות הרגולציות הנגזרות מצו יבוא חופשי, במטרה להפוך את הרגולציה 

 בתחום היבוא לשקופה וברורה לציבור היבואנים.

 

 :ניהול ופיקוח היבוא

 

 (2ג2)תחום זה עוסק בעבודה השוטפת של טיפול בפניות היבואנים לאישורים, רישיונות ופטורים 

לצורך ״בוא בהתאם לתפקידי משרד הכלכלה על פי צו יבוא חופשי וחוקים אחרים שבסמכות 

ניהול ופיקוח המשרד )מלבד אישורי פטורים בעילת יבוא לשם יצוא ואישורי תקינה(. היחידה ל
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ייעול ושיפור  היבוא מתנהלת בסינרגיה לפעילות ההסכמית הבינ״ל שתרוכז במינהל סחר חוץ.

תהליך מתן אישורים ורישיונות ליבוא הנו יעד ואמצעי חשוב בהפחתת הנטל הרגולטורי והוזלת 

 היבוא לארץ.

 

 :קידום תחרות באמצעות קידום יבוא, הדרכה והסברה

 

 .זיות הענפית ויצירת משק תחרותיהקטנת הריכו -המטרה 

תחום זה ממלא תפקיד חשוב ביישום הרפורמה. מטרתו להוביל את תחום הייבוא לעידן של שקיפות 

בהעברת המידע מהרשויות לאזרחים ועידוד גיוון ערוצי היבוא. הפעילות ביחידה תוביל להנגשה של 

האגף, יצירת מדריכים ליבואנים,  חוקיות היבוא הקיימת ושל השינויים שיתקבלו בעקבות פעילות

 ארגון כנסים וקורסים בנושא וקישור בין האגף לפעילות אגף מערכות מידע.

 

במסגרת זו פועל המינהל לגיוון מקורות היבוא, עידוד יבוא מקביל, עידוד חברות סחר ושיווק לפעול 

דידת ערך הרפורמות בישראל, סיוע בהנגשת תקינה בינלאומית, מדיניות ניהול סיכונים וכלים למ

 למשק לגורמים המוסמכים ליבוא במשרדי הממשלה השונים ועוד.

 

 :היטלי סחר

 

 . 1991-היחידה להיטלי סחר מופקדת על ביצוע הוראותיו של חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, תשנ"א

 

היטל היצף, היטל משווה והיטל ביטחה, ובאמצעי הגנה  יחידה מטפלת בשלושה סוגי היטלים:ה

וללים היטל הגנה ומכסות יבוא. בראש היחידה עומד הממונה על היטלי סחר לו מוקנות בחוק הכ

 סמכויות לניהול חקירות וקבלת החלטות.

 

יבוא שמחירי היצוא שלו נמוכים ממחירם בארץ המקור,  -היטל היצף מוטל על יבוא בהיצף, ככלל 

ידי -צוא לישראל המסובסד עלהגורם נזק ממשי לענף היצרני בארץ; היטל משווה מוטל על י

הממשלה במדינת היצוא ואשר גורם נזק ממשי לענף היצרני בארץ; היטל בטחה מוטל במקרים 

שונים המתוארים בחוק; אמצעי הגנה ננקטים כאשר גידול ניכר של היבוא בענף מסוים גורם נזק 

 חמור לענף היצרני בארץ, ובהתחשב בתועלת למשק הנובעת מהיבוא.

 

ראלי והליך נקיטת אמצעים אלו מעוגנים בהסכמים בינלאומיים במסגרת ארגון הסחר החוק היש

המופקדים מכוח החוק  ות ולתנאים הקבועים בהסכמים אלה.כפופים למגבל וכןWTO ))  העולמי
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על ביצועו הם מנהל מינהל היבוא המשמש כממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה, הוועדה 

 היטלים אלו, והשר עצמו. המייעצת לשר הכלכלה בעניין

 

יצרנים מקומיים המייצגים ענף יצרני בארץ יכולים להגיש לממונה על היטלי סחר תלונה כנגד יבוא 

על תלונה כאמור  יבוא הגורם נזק לתעשייה המקומית.במחירי היצף, יבוא במחיר נתמך או גידול ב

סס על נתונים לגבי הנזק הנגרם להיות מבוססת על ראיות לכאורה ולכלול מידע מתמשך ועכבי המבו

 לתעשייה המקומית.

 

הממונה, לאחר שחקר את התלונה, מעביר את ממצאי חקירתו בעניין היצף או יבוא במחיר נתמך, 

לוועדה המייעצת אשר שומעת את הצדדים ומעבירה לשר הכלכלה את מסקנותיה והמלצותיה. שר 

את הממצאים  ה שיעור ולאיזו תקופת זמן., באיזהכלכלה הוא אשר מחליט לבסוף אם להטיל היטל

בבדיקה בעניין אמצעי הגנה מעביר הממונה ישירות לשר הכלכלה. הממונה על היטלי סחר מושיט 

 עזרה ליצרנים המקומיים בהגשת תלונה/ בקשה ומילוי הדרישות החלות עליהם לפי החוק.

 

אמצעי הגנה טעונה הסכמת  החלטת שר הכלכלה להטיל היטל היצף, היטל משווה או בטחה נקיטת

 שר האוצר ואישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

 ( לצו יבוא חופשי:2( )ג( )2טיפול באישורים לפי סעיף )

 

 ( לצו יבוא חופשי: 2( )ג( )2מתן אישורים לפטור מתקן )הצגת אישור עמידה בתקן( בהתאם לסעיף )

 יבוא לשם שימוש עצמי 

 תרומות 

 ממשלתי יבוא ציוד צבאי המיועד לגוף 

 יבוא ציוד אודיו ווידאו מקצועי 

 יבוא דוגמאות לתצוגה ובדיקת שוק 

 פטור מחובת סימון בעברית 

 אישורים. 7,358הונפקו  2017בשנת 

 חלוקת מכסות ליבוא מזון מעובד בפטור ממכס: 

 

 פניות לקבלת מכסות ליבוא בתחום המזון.  3,797טופלו  2017בשנת 
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 מחוזות
 

 יחידות מקצועית 

 

 משקלות ומידות

 4776 להוסיף אימות מאזני דלפק –אימות מכשירי שקילה 

 779 אימות משאבות דלק

  מאזני שטח, מכשירי שקילה –אימות מכשירים שונים 

 181 מדויקים ומשקלות

 144 אימות מאזני גשר

 745 ביקורות

 

 

 תעשיה ורישוי יחידה ארצית

 395 ןרכה וסיוע במפעלי תעשיה כחול לבביקורי הד

 996 ביקורי הדרכה וסיוע במפעלי תעשיה

 

 

 מל"ח

 39 ות במפלים חיוניים למזון ולמשכ"לביקור

  



משרד הכלכלה והתעשייה   מדינת ישראל    דו"ח
 

121 

 אבני חן ותכשיטים מינהל יהלומים
 

פעילות המינהל הינה במימוש אופטימאלי של הכלים העומדים לרשות המשרד לקידום ופיתוח 

 התעשיות והסחר בענפי היהלומים, אבני חן ותכשיטים.

 הל מסייע ליצרנים בארץ לחדור לשוקי חוץ, וממליץ על סיוע כספי, במסגרת הקרן המינ

לעידוד השיווק לחו"ל. כמו כן, מעודד המנהל, בשיתוף עם מכון היהלומים ומכון היצוא, 

השתתפות של חברות ומפעלים בתערוכות וירידים מקצועיים בתחומי היהלומים 

 והתכשיטים.

 רד ומוסדות ענף היהלומים בארץ, פועלים רבות בקרב המינהל, בשיתוף עם הנהלת המש

 חברות וממשלות זרות, במטרה להגדיל את מקורות יבוא יהלומי הגלם לישראל.

 לשם ביצוע  ן.עידוד מסחר היהלומים הבינלאומי ושמירה על סחר הוגהמינהל הינם  יעדי

 בארץ ובחו"ל.המטלות והיעדים, מקיים המינהל קשר הדוק עם מוסדות וארגונים ענפיים 

 יצואם -המפקח על היהלומים שואב את סמכויותיו, מתוקף צו פיקוח על היהלומים יבואם

בנוסף לסמכויותיו למתן רישיונות עיסוק ביהלומים ליצרנים וצורפים, מפעיל המפקח  1979

 על היהלומים תחנת מכס בלעדית בארץ ליבוא ויצוא יהלומים.

 ות, שמטרתן קידום ענף היהלומים וענף התכשיטים. עובדי המינהל חברים בוועדות ציבורי

לאומיים ובתהליך קימברלי, שמטרתו -כמו כן, מייצגים את עמדת הממשלה בארגונים בין

 למנוע סחר ביהלומי קונפליקט.
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  אגף בכיר למערכות מידע 
 

תהליכי בשיפור השירות לאזרח, ובייעול ושיפור  2017האגף למערכות מידע מיקד את פעילותו בשנת 

 עבודה.

 

 :2017חשוב שאושרו לשדרוג ופיתוח במסגרת התקציב של תחומי המ

מרכוז פעילויות: שרתים מרכזיים, אחסון וגיבוי מרכזי, ניהול מרכזי של סביבות מחשב  .1

 ותהליכי מחשוב.

תוך מתן דגש על ממשל  ,טכנולוגיית אינטרנט כטכנולוגיה מובילה ושדרוג אתר המשרד .2

 זמין.

ושא הטפסים הממוחשבים וחיבורם ויישומים ייעודיים תוך שימוש בתשתית הרחבת כל נ .3

 המטפלת בתהליכי עבודה ממוחשבים.

 שדרוג ושיפור אבטחת המידע ורמת השירות הניתנת למשתמשי המשרד. .4

 

 : תחזוקה ופיתוח תשתיות

 

 2018פעילות מתוכננת  2017פעילות שבוצעה 

 ותתחזוקה שוטפת תשתי תחזוקה שוטפת תשתיות

 250 –שרתים כ  250 –שרתים כ 

 1800תחנות עבודה  1800תחנות עבודה 

 200 –מחשבים ניידים כ  200 –מחשבים ניידים כ 

 ניהול שירות טכני לתחנות עבודה תחזוקת ציודי 
ניהול שירות טכני לתחנות עבודה תחזוקת 

 ציודי 

  TIVתקשורת , תחזוקת   TIVתקשורת , תחזוקת 

 אבטחת מידע אבטחת מידע

 מעבר להר חוצבים  מעבר להר חוצבים 

 e תכנון הקמת אתר  e תכנון הקמת אתר 

   הפרדה מרווחה כיתות בחינה בכל הארץ. 8 תבני
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 2018פעילות מתוכננת  2017פעילות שבוצעה 

 סיוע טכני ותמיכה במשתמשים סיוע טכני ותמיכה במשתמשים

 אתרים בארץ 40 –תמיכה לכ  אתרים בארץ 40 –תמיכה לכ 

 חויות בחו"ל ברשת המשרדספנ 54 –תמיכה לכ 
ספחויות בחו"ל ברשת נ 54 –לכ  תמיכה

 המשרד

         משתמשים מוקד פניות  1800 –תמיכה לכ 

 קריאות בשנה 23000 –כ 

  משתמשים מוקד פניות  1800 –תמיכה לכ 

 קריאות בשנה 23000 –כ 

 אבטחת מידע אבטחת מידע

 שתיתר הלבנה עמדות התקנת רשתית הלבנה עמדות התקנת

לניהול רכיבים ניידים  EEE תכנה תקנתה

 המתחברים למשרד. לכלל משתמשי המשרד

מערך אבטחה מידע של משרד שידרוג 

 .הכלכלה והתעשייה

מערך אבטחה מידע של משרד הכלכלה שידרוג  

 .והתעשייה
 ספחויותבנ המידע אבטחת שדרוג

 .ספחויותבנ המידע אבטחת שדרוג
ול רכיבים לניה EEEתכנה  תקנתהמשך ה

 ניידים המתחברים למשרד. 

    

 תקשורת תקשורת

 שדרוג ציודי תקשורת בנספחויות שדרוג ציודי תקשורת בנספחויות

 שדרוג מוצר שו"ב על קווי התקשורת שדרוג מוצר שו"ב על קווי התקשורת

 הטמעה למוצר לחלוקת עומסים  הטמעה למוצר לחלוקת עומסים 

 נוי תצורת התקשורתשי שינוי תצורת התקשורת

 .ל"בחו בנספחויות התשתיות שידרוג .ל"בחו בנספחויות התשתיות שידרוג

 . המשרדית לרשת 2 נרי'ג חיבור . המשרדית לרשת 2 נרי'ג חיבור

 המשרדית לרשת הגיאולוגי המכון חיבור המשרדית לרשת הגיאולוגי המכון חיבור

 חיבור נספחות חדשה באקרה  

 ונים חדשה התקנת רשת טלפ  

 החלפת הטלפוניה במשרד   

 הפרדת ארונות מול תחום עבודה  

מאובטחת בהר חוצבים  OCpCהקמת רשת   

 כפיילוט משרדי
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 2018פעילות מתוכננת  2017פעילות שבוצעה 

 חומרה ותוכנה חומרה ותוכנה

 TEOIRDתחזוקת מערך   TEOIRD /ERPDRTתחזוקת מערך  

 שדרוג מערך גיבוי מרכזי  שדרוג מערך גיבוי מרכזי 

 שדרוג  מערכת אחסון ערכת אחסוןשדרוג  מ

 הוספת שרתים וירטואלים הוספת שרתים וירטואלים

  

 התקנת מערכת שליטה ובקרה התקנת מערכת שליטה ובקרה

 התקנת מערכת שליטה ובקרה התקנת מערכת שליטה ובקרה

  IC רכישת מערכת   IC רכישת מערכת 

  seiהמשך הטמעה מערכת   seiהמשך הטמעה מערכת 

   שדרוג  מערכת גיבוי מרכזית

 מעונות יום מעונות יום

 תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים  תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים 

של מערכת מעונות   תחזוקה שוטפת  ממשקים 

 יום לצורך טיפול יעיל  של תשתית "מרכבה" 

של מערכת   תחזוקה שוטפת  ממשקים 

שתית מעונות יום לצורך טיפול יעיל  של ת

 "מרכבה

  
הצלבה חודשית קבצי  משרד הרווחה  מול 

 מאגר ילדים של מערכת תפעולית.

בדיקת ייתכנות ופיתוח של מתווה הקיבוצים 

 עירוניים.

פיתוח קליטות ומתן סבסוד לילדי משרד 

 הקליטה

בדיקת ייתכנות ופיתוח במידה ותתקבל החלטה 

סופית של קליטת ילדי רווחה למערכת מעונות 

, מתן שרות למשרד הרווחה בהצלבה סמלי יום

 מעונות של שני מאגרי מידע.

 פיתוח ותשלום תקציב חרום

המשך פיתוח מערכת מוקד מידע ושירותים 

 להורים לילדים השוהים במסגרות מוכרות

המשך פיתוח מערכת מוקד מידע ושירותים 

 להורים לילדים השוהים במסגרות מוכרות

 –וכחות באינטרנט המשך הפיתוח מערכת יומן נ

שילוב מערכת "מנוף" בתהליך עדכון של יומן  

העברה  –לפי אישורים של אגף מעונות 

 לפרודקשין.

המשך הפיתוח מערכת יומן נוכחות 

שילוב מערכת "מנוף" בתהליך  –באינטרנט 

עדכון של יומן  לפי אישורים של אגף 

 העברה  מוכנה לפיילוט + יצור  –מעונות 

 תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים של מסד הנתוניםתחזוקת שוטפת 
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 2018פעילות מתוכננת  2017פעילות שבוצעה 

 תחזוקה שוטפת )שינויים ושיפורים המערכת( .
תחזוקה שוטפת )שינויים ושיפורים 

 המערכת( .

של מערכת מעונות   תחזוקה שוטפת  ממשקים 

 יום לצורך טיפול יעיל  של תשתית "מרכבה"

של מערכת   תחזוקה שוטפת  ממשקים 

פול יעיל  של תשתית מעונות יום לצורך טי

 "מרכבה"

   דו"ח מבדקות + מערכת שלב א + שלב ב

   אפיון ופיתוח דוח שוטף צהרונים

   אפיון ופיתוח דוח שוטף מעונות

   אפיון ופיתוח מערכת דוחות שוטפים

   תיק מסגרת  אלקטרוני

 מעונות יום
נדחה בעקבות מעבר לזרוע העבודה ואי 

 שיתוף פעולה מצד הלקוח

   טופס מבדקות + מערכת שלב א + שלב ב 

   אפיון ופיתוח דוח שוטף צהרונים

   אפיון ופיתוח דוח שוטף מעונות

   אפיון ופיתוח מערכת דוחות שוטפים

   תיק מסגרת  אלקטרוני

  

 מערכת תמר מערכת תמר

 יצירת פורטל דוחות פיתוחים בהתאם לתכנית העבודה הרבשנתית

 יצובי של המשימהשדרוג תשתיתי וע
צירוף ארגונים נוספים כלקוחות )החברה 

 למתנ"סים, בתי הדין הרבניים(

 תחזוקה בקרה למדדי למטרות ויעדים 

   יצירת פורטל דוחות

   עיצוב מחודש של מסך ועדה )מסך דיון( 

   צירוף ארגונים נוספים כלקוחות
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 משקלות ומידות משקלות ומידות

מכוונים. טופס אישור דגם  סיום פיתוח טפסים

 עלה לאוויר. כרגע קיים עוד טופס בשלבי אפיון.
 . ievDe4  עלתה לאוויר המערכת ב

קידום מערכת שחרור מהמכס לעלייה לאוויר 

 וכניסה למערכת מסלול.

ממשק הגבייה מול מרכבה עובד בצורה 

 מלאה.

 .  ievDe4 לפני העלייה של  AIשלבי סיום 
ולים בבאגים תחזוקה שוטפת וטיפ

 ודרישות משתמשים. 

 ממשק גבייה  עלה לאוויר ועובד כהלכתו.
גירסאות עם פיתוחים שונים עלו לאוויר  3

 בתהליך פיתוח. 4כרגע גירסא 

תחזוקה שוטפת וטיפולים בבאגים ודרישות 

 משתמשים. 

הועברו רוב הדוחות לכלי החדש מול 

 קוגנוס.

 ופס מכוון למאזני גשר בתהליך ניתוח .ט תחזוקה שוטפת של ממשקים עם מרכבה.

העברת דוחות  קוגנוס לכלי החדש ופיתוח 

 דוחות בהתאם לדרישות. 

מערכת שחרור מהמכס עלתה לאוויר  

 ונכנסה למערכת מסלול

   עלה לאוויר דוח שכר עידוד מורכב ומשודרג.

 שכר עידוד במחוזות שכר עידוד במחוזות

 שכר עידוד במחוזות בתחזוקה

 יתוח דוחות חדשיםפ
נכון להיום נותר במחוזות תחום משקלות 

 ומידות. ומספר פרמטרים של תעשיה.

  

נושא היבוא הוצא מהמחוזות והוא תחת 

מנהל יבוא נכון להיום מפותחים דוחות 

שכר עידוד חדשים למנהל. מלח גם הוצא 

מתעשייה במחוזות והוא תחת מנהל משק 

ח לשעת חירום.בימים אלה נסגר פיתו

 דדוחות חדשים למנהל.
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 שחט שחט

 שושים עליה ליצור  מותאם לדור ב תלוי במכס ומכסות

 ריתוק משקי ריתוק משקי

  ODIpOCTתחזוקה שוטפת של שרתי  תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים 

  תחזוקה שוטפת )שינויים ושיפורים המערכת

ושינויים לפי  תחזוקה דוחות הקיימים 

, הוספת סוגים שונים של דרישות המשתמש

 דוחות וגרפים

תחזוקה שוטפת )שינויים ושיפורים(  של מערכת  

 מל"ח בתוך מערכת ריתוק משקי

תחזוקה ושינויים לפי דרישות המשתמשים 

 במודול של מערכת מל''ח 

 פיתוחים חדשים במערכת כח אדם לשעת חירום

והכנה קבצי גיבוי של מערכת ריתוק  פיתוח

ולל רשימת מפעלים חיוניים לזמן חירום)כ

 + מרותקים(

 פיתוחים חדשים במערכת מל"ח )שלב ב(
פיתוח דוחות חדשים לרשויות מקומית  

 ושכר עידוד

    

 רישיון יבוא רישיון יבוא

 פיתוח מערכת תומכת בטופי רישיונות יבוא עליה לאוויר תלוי במכס ומסלול

 ועדת יבוא ועדת יבוא

 שושים ול ועדות.פיתוח טפסי מכס, ומוד

 דו שימושי דו שימושי

 טופס חדש דור הבא ושושים שושים ותחזוקה

 מכסות מכסות

פיתוח טופס ומערכת התפתחות תלוי במכס 

 ומסלול
 פיתוח מערכת מכסות

 טפסים טפסים

הסבת טפסים קיימים לטופס ללא סרגל, 

 מותאם מובייל / טאבלט עם ממיר.

סרגל,  הסבת טפסים קיימים לטופס ללא

 מותאם מובייל / טאבלט עם ממיר.

 . es osטפסים במסלול  10פרסום  . es osטפסים במסלול  20פרסום 

 טפסים חדשים 12פרסום  טפסים חדשים 10פרסום 
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 תחזוקה  תחזוקה 

 בדיקות מול ממשל זמין והמשרד. בדיקות מול ממשל זמין והמשרד.

 בטפסים פנימיים EPחתימת 
קיימים לשליחה מול העברת הטפסים ה

 כספת

   nn חתימה מחדש של ה

 קנסות מנהליים קנסות מנהליים

 המשך תחזוקה שוטפת. המשך תחזוקה שוטפת.

בקרה ומעקב אחר עבודה מול הגבייה באמצעות 

 הכספת בתהיל"ה.

בקרה ומעקב אחר עבודה מול הגבייה 

 באמצעות הכספת בתהיל"ה.

אמצעות המשך פיתוח מסמכים ומספר דוחות ב

RDFieeovs  DenoeDs. 

המשך פיתוח מסמכים ומספר דוחות 

 .RDFieeovs  DenoeDsבאמצעות 

 המשך חשיבה לגבי שרת התשלומים. המשך חשיבה לגבי שרת התשלומים.

 יהלומים יהלומים

 סיום התאמת מערכת לדור ב' סיום התאמת מערכת לדור ב'

 יצואאפיון תהליך מערכת  אפיון תהליך מערכת יצוא

 אפיון טופס אפיון טופס

 אפיון תהליך אפיון תהליך

 טפסים מערכת ניהול טפסים מערכת ניהול

 סיום פיתוח עמדת שירות ליצוא סיום פיתוח עמדת שירות ליצוא

 סיום התאמת מערכת לדור ב' סיום התאמת מערכת לדור ב'

 מקצועות האנף היהלומים –רישיון ממוחשב 
ועות האנף מקצ –רישיון ממוחשב 

 היהלומים

 אפיון טופס   

 אפיון תהליך  אפיון טופס

 אפיון חנות תשלומים  אפיון תהליך

 טיפול באינספקשיין אפיון חנות תשלומים

החלטה של האגף  על ידיכל הנושאים יבצעו 

 ומכס
 טופס קבלת קהל

 
 תיק חקירה וטיפול בעיצום כספי

' כל הנושאים אשר קשורים למעבר דור ב   

החלטה ושיתוף פעולה של האגף  על ידייבצעו 



משרד הכלכלה והתעשייה   מדינת ישראל    דו"ח
 

129 

 2018פעילות מתוכננת  2017פעילות שבוצעה 

 ומכס.

 חיילים משוחררים חיילים משוחררים

 שינויים ותחזוקה על פי דרישות

סאפיאנס  על ידיליווי לצורך כתיבה מחדש 

תוך כדי שילוב במערכת הכשרה מקצועית 

 של המשרד.

 ולת"ם ולת"ם

 תחזוקה מול צה"ל  תחזוקה מול צה"ל

פורים בתהליך לפי תפקידים סיום שינוי ושי

סיום שינוי ושיפורים בתהליך לפי  בטופס 

 תפקידים במערכת.

סיום שינוי ושיפורים בתהליך לפי  

סיום שינוי ושיפורים  תפקידים בטופס 

 בתהליך לפי תפקידים במערכת.

 השתתפות בתרגילים   

 תחזוקת מלט"ב חולון   

של שיתוף פעולה  על ידיכל הנושאים יבצעו   

 צה"ל.

  

KSED KSED 

 תחזוקה תחזוקה

 רשפ"ת רשפ"ת

 תחזוקה שוטפת של המערכת הקיימת. תחזוקה שוטפת.

התחלת אפיון צרכים לרכישה או פיתוח של 

 מערכת 
  

   חדשה

   בנית אתר מידע למשקיע

   ovnDse ov CseeDnבית אתר 

SRE SRE 

 פיתות טופס גוב אחוד  פיתות טופס גוב אחוד

 פיתוח מנגנות סקר כדיות לעמ"ז   פיתוח מנגנות סקר כדיות לעמ"ז 

 DREשינויים בטופס   DREשינויים בטופס 

 DREשינויים במערכת   DREשינויים במערכת 

 תחזוקה

 

 תחזוקה
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 קב"ט קב"ט

תחזוקה שוטפת, הפקת דוחות ליחידות ופגי 

תוקף ועיצוב תעודות חדשות וביצוע שינויים 

  בקיימות. 

 תחזוקה שוטפת בתעודות המערכת. 

 תיק בטחון )תיק אלקטרוני(  תחזוקה

 תחזוקה   

    

 תעודות תעודות

 המשך תחזוקת מערכת תעודות.
המשך תחזוקה והנפקת תעודות לאגפים 

 השונים

 הדרכה הדרכה

תחזוקה שוטפת, הפקת דוחות, יצוא דוח שנתי 

לנציבות, שידרוג המערכת: העברת בסיס 

נים והישום לשרתים חדשים, הוספת מדד הנתו

התיחסות/מורכבות למסכי המערכת ועיצוב 

 תעודת סיום חדשה.

הוספת תמיכה בקבלת טפסים במסכי פרטי 

טפסי ימי עיון,  3מענק והדרכה, הוספת 

שליחת מכתבים באופן דיגטלי, מיחשוב 

ועדות מענקים, ממשק לנתוני עובדים 

 ותחזוקה שוטפת.

    

 כההדר הדרכה

 שינויים ושיפורים במערכת שינויים ושיפורים במערכת

לכלל המשרד במשך   iiioeDמתבצע קורסים של 

 השנה

לכלל המשרד   iiioeDמתבצע קורסים של 

 במשך השנה

    

 לשכת הדובר לשכת הדובר

, הנפקת ED Dתחזוקה שוטפת במערכת 

   דוחות

, הנפקת ED Dתחזוקה שוטפת במערכת 

   דוחות

 סטטוסנט וסנטסטט

 שיפור ותחזוקה  שיפור ותחזוקה 
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 תקינה תקינה

 מערכות:   –טפסים 

 עליה לאוויר –רביזיות  רביזיות

 אפיון ופיתוח –ת תקן רבק ת תקןרבק

 עיצומים כספיים  אפיון ופיתוח עיצומים כספיים

   אפיון תהליך נטילה )בקת תקן(

   אפיון טופס שיפוי

   ויאיפון תהליך שיפ

   אפיון תהליך רביזיות

   אפיון עיצומים כספיים

קשר עם מכון התקנים, קביעת מדיניות התקינה 

 ואכיפת חוק התקנים

  

 קל"פ קל"פ

 שינויים ושיפורים על פי דרישה שינויים ושיפורים על פי דרישה

 תחזוקה שוטפת של המערכת תחזוקה שוטפת של המערכת

 תחזוקה שוטפת של מסד הנתונים ניםתחזוקה שוטפת של מסד הנתו

    

 IBמכרז  IBמכרז 

 פורסם ונבדק המכרז. נבחר זוכה.

יחידות שונות,  3ב ICמימוש פרויקטי 

למנהל  ICלרבות תחזוקה ופיתוח מודול 

 סחר חוץ

    

 הסדרה הסדרה

 תחזוקת מערכת קלף
סיום פיתוח תיק רישוי קבלנים ועליה 

 לייצור

קבלנים אפיון תיק עבודת פיתוח תיק רישוי 

 נוער
 אפיון תיק חוק שעות עבודה ומנוחה

 קבלת דרישות לתיק עבודת נוער אפיון אזור קבלנים

 מערכת סקרים –נמל"ה  מערכת סקרים –נמל"ה 
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סקרי איכות השירות רבעוניים לאגפי המשרד 

     לשכר עידוד

סקרי איכות השירות רבעוניים לאגפי 

 וד לצורך שכר עיד –המשרד

 חוץ סקרי אירועי הנספחויות בסחר חוץ סקרי אירועי וכנסים שונים בסחר

 קורסים - סקרים ליחידת ההדרכה סקרים לקורסים המתבצעים ביחידת ההדרכה

 2018הערכת עמ"זים שנת  2017הערכת עמ"זים שנת 

 פיתוח סקרים לאגף להכשרה מקצועית
אגף להכשרה  –פיתוח סקר מקוון לבחינות 

 עית מקצו

   פיתוח סקרים לאגף לשוויון הזדמנויות

  

 מרכב"ה מרכב"ה

עד להפרדה  מנהלנית הרשאות של זרוע עבודה

 משרדים מוחלטת

עד  מנהלנית הרשאות של זרוע עבודה

 להפרדה משרדים מוחלטת

 טיפול בטפסי הרשאה שוטפים טיפול בטפסי הרשאה שוטפים

 3600הפרדת ההרשאות בין זרוע העבודה 

 3800כלכלה ל

 3600הפרדת ההרשאות בין זרוע העבודה  

 3800לכלכלה 

 קליטת עובדי קבלן חדשה במרכב"ה קליטת עובדי קבלן חדשה במרכב"ה

 מענה לעובדי המשרד בנושאי הרשאות  מענה לעובדי המשרד בנושאי הרשאות 

   

  

 אכיפה אכיפה

והסבות על פי  ע"ב המשך תחזוקת מערכת חוק

 דרישה.

ערכת חוקי עבודה תתווסף אפשרות במ

 לקישור תביעות ותחזוקה שוטפת.

  ע"ב המשך תחזוקת מערכת חוק
הוספת דו"ח מידע על מעסיקים עבור 

 מכרזים פנימי והסבות לתיקי תביעה.

 תחזוקת מערכות:
פיתוח דוחות שכר עידוד תיק מינהלי 

 ועיצומים

 הטמעת תיק חקירה פלילית תביעות עיצומים כספיים

 עליה לייצור של תיק ידיעת מודיעין תיק פניה

 פנימי 39פיתוח ועליה לייצור של דוח  עבודת נשים

פיתוח ועליה לייצור של מדיניות אכיפה  תיק מינהלי
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 במערכת עיצומים

 פיתוח שלב ב' של תביעות. תיק פלילי

 עליה לייצור של תיק בטיחות עבור תביעות תיק מודיעין

 קבלת דרישות לאפיון תהליך תיק מודיעין. יק חקירה פלילית   תביעות עלייה ליצור של ת

   פיתוח תיק בטיחות עבור תביעות

   פיתוח תיק ידיעת מודיעין.

   שיפור תשתיות של מערכת עיצומים

 אכיפה במסחר אכיפה במסחר

 המשך פיתוח מודול ביקורים  איפון ופיתוח מודול ביקורים 

כיפה לתיק אכיפה התאמת תיק הסדרה וא

 .במסחר

התאמת תיק הסדרה ואכיפה לתיק אכיפה 

 במסחר.

 תיק תביעה תיק תביעה

 פיתוח תשתית תיקים נוספים עבור תביעות 

 
אפיון טכני ופיתוח של תיק אכיפה במסחר 

 עבור תביעות

  
עליה לייצור של תיק אכיפה במסחר עבור 

 תביעות

 ים משותפים למערכות מידעמודול מודולים משותפים למערכות מידע

 תחזוקה ושו"שים מודולים משותפים תחזוקה ושו"שים מודולים משותפים

 פיתוח זימונים פיתוח זימונים

 2018פרויקט דגל ל  2016פרויקט דגל ל 

תשתית לרישוי ורישום מקצעות מומחה אגף 

 יהלומים
 איחוד חדרי שרתים

Cפרויקט הפרדת משרדים פיקוח 

CRE   פרויקט אבטחת מידע  ל ס"חמלמנה 

 המשך פרויקט מיסוד נספחויות בעולם תקינה

 המשך וסיום פרויקט אכסון וגיבוי תשתית שאלות ותשובות לטפסים

 רשפ"ת מערכת חדשה
 -ל ERPDRTסיום פרויקט העברת 

TEOIRD 
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 אנלגטיקה פרואקטיבי לאתר

, 2הקמת רשת מחשבים וטלפוניה  בג'נרי 

עובדים  300 אכלוס האתר העברת כ

 ממספר אתרים בירושלים ומחוץ לירושלים 

 הסבה של טפסים לגוב אחוד

הקמת המכון הגאולוגי והעברת המעבדה 

לפיזיקה ועוד מספר יחידות למשכנם 

 החדש 

 ICמוש מכרז ימ

 40הקמה של רשת מחשבים וטלפוניה לכ

עובדים ממספר אתרים  40עובדים  ,העברת 

 בירושלים.

   שער לכלכלה

   תיק חקירה פלילי

 ישראל דיגיטלי פרויקטים משותפים ישראל דיגיטלי פרויקטים משותפים

 עבור לקוחות ראשונים במשרד  ICמערכת  סיום תהליך מכרזIC מערכת 

 שער אחד לכלכלה סיום מיפוי שירותים –שער אחד לכלכלה 

מאגר חברות ועסקים רוחבי  כולל נתוני רשם 

ום פיתוח תהליכי עדכון החברות, שע"מ    סי

 אוטומטיים

מאגר חברות ועסקים רוחבי  כולל נתוני 

 רשם החברות, שע"מ  

    

 מאגר עובדים –המשאב האנושי  מאגר עובדים –המשאב האנושי 

 המשך הטמעת תיק משאבי אנוש  המשך הטמעת תיק משאבי אנוש 

פיתוח תיקים לגורמים נוספים במשאבי אנוש 

 י". כגון "תיק גמלא

פיתוח תיקים לגורמים נוספים במשאבי 

 אנוש כגון "תיק גמלאי". 

קליטת מידע נוסף באופן רציף ממרכבה למאגר 

  העובדים

קליטת מידע נוסף באופן רציף ממרכבה 

  למאגר העובדים

 תשלומי נסיעות לחו"ל תשלומי נסיעות לחו"ל

 .ירוסיום פיתוח מערכת נסיעות והעלאה לאו
רכת נסיעות והעלאה סיום פיתוח מע

 .ירולאו

 עובדים זרים עובדים זרים
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פיתוח ועליה ליצור של תיק עובדים זרים עבור 

 יחידת הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה

פיתוח ועליה ליצור של תיק עובדים זרים 

עבור יחידת הממונה על זכויות עובדים 

 זרים בעבודה

 

 שער אחד לכלכלה שער אחד לכלכלה

פו כלי הסיוע והשירותים שמעניק המשרד. מו 

אופיין ונבנה מודל ראשוני להמחשת אופי 

 המתוכננת המערכת

פיתוח ופרסום אפליקציה לאזרח לצורך 

על הצגת השירותים הרלוונטיים הניתנים 

המשרד לאוכלוסיית העסקים בישראל,  ידי

  בהתאמה למאפייני העסק.

    

 MRE קמת תשתיות עבור מערכות הה MRE קמת תשתיות עבור מערכות הה

ספור אוטומטי, ניהול תשתיות קוד שונות כמו מ

 שגיאות ועוד.
  תחזוקה

    

 סחר חוץ סחר חוץ

  

גרסה ראשונה ושניה למודול סיפורי 

הצלחה: ניהול דסקים ונספחויות, ניהול 

מערך עובדי סחר חוץ לפי תפקידים 

 והרשאות

    

 SBEתשתיות  SBEתשתיות 

תוח מערכת "תעשייה וכלכלה על המפה" תוך פי

 מול מפ"י.  ECשימוש בתשתית 
    

הטמעת שימוש בשכבות מידע ממפי במערכת 

 משרדיות.
  תחזוקה  

העלאת שכבות גיאוגרפיות נוספות לרווחת 

 הציבור ועובדי המשרד

  

כגון משק לשעת חירום, מהנדסים, מאגר 

 החברות המשרדי וכו'

  

 מנו"ף מנו"ף
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  F i הטעמת שימוש בתצוגת מסמכים כ  F i הטעמת שימוש בתצוגת מסמכים כ

    

הוספת תהליכים נוספים לשימוש בתהליך  הוספת תהליכים נוספים לשימוש בתהליך הגנרי

 הגנרי

 

 רותם מעונות יום מעונות יום –רותם 

 התאמת המערכת לתבחינים של תשע"ז
בוצע התאמת המערכת לתבחינים של 

 טתשע"

 סטוריהיהמשך פיתוח מחשבון כולל שמירת ה

מעבר לתחזוקת המערכת, מיכל טיפלה 

 –בהתאמת המערכת לתבחינים של תשע"ט 

 לצורך פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ט

  
 

 פיתוח תשתיות לטיפול מנהל מסך הרשאות
בוצע המשך פיתוח מחשבון כולל שמירת 

 היסטוריה

    

יעוד מעבר על פיתוח תהליך דרישת מסמכים לת

 מסמכים ורישום ליקויים

  

פיתוח מערכת הקצאות להתאמה לתהליך 

 העבודה של המוקד.

  

 מאגר החברות והעסקים המשרדי מאגר החברות והעסקים המשרדי

בוצע תהליך לעדכון שוטף של מידע לגבי עסקים 

 וחברות.

המשך אפיון ופיתוח של הצגת מידע על 

מגורמים  פעילות החברה/עסק מול המשרד

 נוספים במשרד.

 נוספו נתונים נוספים למאגר.
הוספת נתונים נוספים הקיימים על 

 החברה/עסק ממקורות פנים וחוץ.

 אפיון ופיתוח שינויים ושיפורים בהצגת המידע.

המשך בדיקת היתכנות למוצרים 

המספקים פתרונות בתחום החיפוש 

 הטקסטואלי

    

 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים םהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניי

 תהליכים מכרזים תהליכים מכרזים
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 ליווי המכרז 

מערכת של עסקים קטנים  –תחזוקה  

פותחה ונמצאת בתחזוקה ושוש"ים של 

 מיקור חוץ

לטיפול  CREתחזוקה ופיתוח של מערכת 

 בפניות

  

 

 

 מערכת נסיעות לחו"ל מערכת נסיעות לחו"ל

 תחזוקה תחזוקה

 אזורי פיתוח י פיתוחאזור

 בדיקת מערכת הקצאת קרקע סיום פיתוח מערכת חדשה, תיק אלקטרוני

 עליה לייצור שלב א' , שיפור טופסsosשתומך תהליכים חדשים כולל 

 הסבת המערכת מקוון.

 עליה לייצור שלב ב' בדיקת המערכת החדשה 

 עלייה לייצור חנות תשלומים הסבה

 מול רמ"י אפיון ממשק עליה לייצור

 מערכת הנדסאים וטכנאים מערכת הנדסאים וטכנאים

 תחזוקה מערכת.  תחזוקה מערכת. 

 טיוב נתונים ממערכת הסמכה טיוב נתונים ממה"ט.

 בקרים
מורשה נגישות בניית חנות התשלומים + 

 שינויים בתהליך

 רעורתהליך עאיפיון  הוספת סוג רישום נוסף

 וטף במערכתטיפול ש מורשה נגישות שירות

שינוי טופס ותהליך לצורך רישום מורשי נגישות 

 שירות
  

   נתונים ממשרד החינוך.

   ערעור

 חשמלאים חשמלאים

ניתוב אוטומטי: בדיקת בקשה קיימת במערכות 

 הנדסאים מהנדסים טכנאים. בפיתוח

פיתוח  תהליך שיוך בקשות אוטומטיות 

 לחברה

 ריבוי תשלומים איפיון בחינה
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הזדהות חברה בעת כניסה לחנות  בוי תשלומיםרי

התשלומים והצגת כל השוברים לתשלום 

לחשמלאים המועסקים באותה החברה 

 בפיתוח

הזדהות חברה בעת כניסה לחנות התשלומים 

והצגת כל השוברים לתשלום לחשמלאים 

 המועסקים באותה החברה בפיתוח

 טיפול שוטף במערכת

 שות שירותמורשה נגי מורשה נגישות שירות

שינוי טופס ותהליך לצורך רישום מורשה 

 נגישות שירות
 

 חידוש רישיון לאחר חמש שנים חידוש רישיון לאחר חמש שנים

שנים  3הוספת שובר של עיבוד שנתי קנס ולאחר 

שחשמלאי לא שילם יקבל שובר קנס בעיבוד 

 פיוןנים הרישיון יוקפא . אש 5שנתי ולאחר 

  

 מורשה נגישות שירות תמורשה נגישות שירו

שינוי טופס ותהליך לצורך רישום מורשה 

 נגישות שירות

שינוי טופס ותהליך לצורך רישום מורשה 

 נגישות שירות

SSI F MEE SSI F MEE 

 תחזוקת דוחות קיימים

  ODIpOCTתחזוקה שוטפת של שרתי  

תחזוקה דוחות הקיימים  ושינויים לפי  

שונים של דרישות המשתמש, הוספת סוגים 

 דוחות וגרפים

תחזוקה ושינויים לפי דרישות  

 המשתמשים במודול של מערכת מל''ח 

פיתוח והכנה קבצי גיבוי של מערכת ריתוק 

לזמן חירום)כולל רשימת מפעלים חיוניים 

 + מרותקים(

פיתוח דוחות חדשים לרשויות מקומית  

 ושכר עידוד
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   פיתוח דוחות חדשים לפרויקטים על פי דרישה

 בודקי שכר בודקי שכר

 בניית חנות התשלומים פיתוח פנקס חדש.

 MREסחר חוץ מערכת כוללת  MREסחר חוץ מערכת כוללת 

 תחזוקה שוטפת של המערכת  הקמת תשתיות

   גיוס צוות פיתוח

   אפיון צרכים 

 :MREיצירת תשתית  MREיצירת תשתית 

גרסה ראשונה ושניה למודול סיפורי   

יהול דסקים ונספחויות, ניהול הצלחה: נ

מערך עובדי סחר חוץ לפי תפקידים 

 והרשאות.

 תחזוקת מערכת פניות לשיפור השירות.
ניהול מאגר חברות ישראליות מאומת עם 

 .C  נתוני רשם החברות וחברת 

ניהול מאגר חברות זרות מאומת עם נתוני   

 .uvs s Hee seeDDe חברת 

 אנוש תחזוקה מערכת פניות למשאבי
תמיכה בתהליך איתור חברות עבור יצירת 

 קשרים עסקיים.

תמיכה תהליך יצירת ואישור סיפורי   

 הצלחה, כולל שליחות מיילים.

 שליחת דוח סיכום חודשי למנהל סחר חוץ. המשך פיתוח תהליכים נוספים.

 מנגנון התרעות ותזכורות.  

 יבוא ועדכון עובדי נש"מ יבוא ועדכון עובדי נש"מ

 שינויים ותחזוקה על פי דרישה שינויים ותחזוקה על פי דרישה

 עובדי אגף מערכות מידע עובדי אגף מערכות מידע

 שינויים ותחזוקה על פי דרישה תחזוקה 

 רכש רכש

 שינויים ותחזוקה על פי דרישה שינויים ותחזוקה על פי דרישה

   איחוד בין רכש רגיל לניידים,
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    סטאטוס העברת טופס לפי מצב

 מערכת ניהול דוחות לטכנאים מערכת ניהול דוחות לטכנאים

 בוצע  בהקפאה

 תשלומי נסיעות לחו"ל  כלכלה + עבודה ורווחה
תשלומי נסיעות לחו"ל כלכלה + עבודה 

 ורווחה

 שינויים ותחזוקה על פי דרישה תחזוקה ושינויים על פי דרישה

 ייםתשתית טפסים פנימ תשתית טפסים פנימיים

בנית תשתית לטפסים פנימיים לשימוש 

 העובדים במשרד ושטח מותאם לטלפון חכם

 lO כולל 

טפסים פנימיים לשימוש  10פרסום 

העובדים במשרד ושטח מותאם לטלפון 

 lO כולל  חכם

 איגוד שיתופי איגוד שיתופי

 תחזוקה ושינויים על פי דרישה 

אפיון מערכת חדשה, אשר תחליף את  

שנה, אשר תכלול חנות המערכת הי

תשלומים, קנסות, דוחות, עבודה שוטפת 

 ועוד.

עבודה מול שרת התשלומים בנושא שעבודים.   

 אופציונלי

תחזוקה ושינויים על פי דרישה במערכת  

 הקיימת..

אפיון וכתיבה של דוחות תפעוליים ודוחות 

 לפי דרישה. –מנהלים 

עבודה מול שרת התשלומים בנושא  

 שעבודים. 

בנוסף תחילת בדיקה של מערכת חיצונית 

תהילה ובה תינתן אפשרות לאנשים  –שתהיה ב 

מורשים מבחוץ לדוגמה : מבקרי החשבונות של 

 האגודות, להכניס נתונים למערכת.

  

 מה"ט –הפקת אישורים  מה"ט –הפקת אישורים 
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 ובנוסף שינויים ותחזוקה על פי דרישות שינויים ותחזוקה על פי דרישות

סאפיאנס  על ידיליווי לצורך כתיבה מחדש   

תוך כדי שילוב במערכת הכשרה מקצועית 

 של המשרד.

SSE – סחר חוץ SSE – סחר חוץ 

 שינויים ותחזוקה על פי דרישות שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 בנית אפליקציה לעמ"ז בנית אפליקציה לעמ"ז

 ר חוץסח –כניות עבודה ת סחר חוץ –כניות עבודה ת

 שינויים ותחזוקה על פי דרישות שינויים ותחזוקה על פי דרישות

SSE – צפייה בפגישות שנקבעו SSE – סחר חוץ 

 שינויים ותחזוקה על פי דרישות שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 שכר עידוד שכר עידוד

 תחזוקה "שושים" תחזוקה "שושים"

 העסקת ילדים העסקת ילדים

 שינויים ותחזוקה על פי דרישות וקה על פי דרישותשינויים ותחז

 שביתות שביתות

 שינויים ותחזוקה על פי דרישות
ם ותחזוקה על פי דרישות, תחילת שינויי

 פיון ופיתוח מערכת ב א

 ניהול חדרי ישיבות ניהול חדרי ישיבות

 שינויים ותחזוקה על פי דרישות שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 זרים –אכיפה והסדרה  רה  זריםאכיפה והסד

 עליה לייצור –תיק עובדים זרים   

 כספות משטרתיות כספות משטרתיות

 תחזוקה  

 הקמת כספות חדשות מול המשטרה   

 ניהול חדרי ישיבות ניהול חדרי ישיבות

ניהול חדרי ישיבות שאינם בבניין ג'נרי, משמש 

ת כרגע  את האיגוד השיתופי, ואת האגף למערכו

 מידע ת"א.

 שינויים ותחזוקה על פי דרישות
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 דיווח ממוחשב על מחלת משלח יד דיווח ממוחשב על מחלת משלח יד

ממתין לאישור תקציב לצורך פיתוח מקופת 

 חולים, לאחר שיאושר יפותח ממשק קליטה

הנושא בהקפאה ממתין להחלטה של מינהל 

 הבטיחות

 נתונים רפואיים מערכת קליטת מערכת קליטת נתונים רפואיים

לקליטת נתונים   .O פיתוח  מערכת חדשה

שיועברו מטופס קליטה וייקלטו בבסיס 

הנתונים של המשרד, בהמשך ייתכן ויהיו גם 

, כרגע ממתין לאישור של ורדה מסכי אחזור

 )כספי(

הנושא בהקפאה ממתין להחלטה של מינהל 

  הבטיחות

 רכת יום הולדתמערכת שליחת ב מערכת שליחת ברכת יום הולדת

 שינויים ותחזוקה על פי דרישות שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 אפיק אפיק

 המשך פיתוח והטמעת שינויים ותוספות
המשך פיתוח והטמעת שינויים ותוספות 

 הכרחיים בלבד

 כתיבה מחדש \בדיקת אפשרויות להסבה
המשך בדיקת כתיבה מחדש )לא תהיה 

   Etve oe Ve –הסבה( כנראה ב 

 הקפאה עקב פיצול המשרד.\ייתכן עיכוב  

 עגורנאים הסבה עגורנאים הסבה

   שינויים ותחזוקה על פי דרישות שינויים ותחזוקה על פי דרישות

    

 מערכת עגורנאים באינטרנט מערכת עגורנאים באינטרנט

 המשך פיתוח והטמעת שינויים ותוספות המשך פיתוח והטמעת שינויים ותוספות

  שינויים בהפקת תעודות

 
  

 דיווח תאונות עבודה באינטרנט דיווח תאונות עבודה באינטרנט

 סיום בדיקה והתאמת הטופס העברה לפיתוח
למערכת אפיק, קליטה ואפשרויות  ממשק

 חזורא
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 מערכת קליטת תסקירי מעליות באינטרנט מערכת קליטת תסקירי מעליות באינטרנט.

דיווח ולקליטה ממוחשבת  כלים ל אפיון ופיתוח

 במשרד
 כרגע מוקפא עקב ההפרדה

 שאילתות באינטרנט נותני שירותים שאילתות באינטרנט נותני שירותים

 פיתוח חדש למערכת תחזוקה, שינויים ותוספות.

   הוספה של שרותי מידע לאזרח

 הסכמי עבודה הסכמי עבודה

שינוים ושיפורים של המערכת החדשה עפ"י 

 דרישה

ינוים ושיפורים של המערכת החדשה ש

 עפ"י דרישה

 שיפור מנוע החיפוש  

ניהול טבלאות מקומות עם עדכון ממשרד 

 הפנים, למ"ס ורשות הדואר

ניהול טבלאות מקומות עם עדכון ממשרד 

 הפנים, למ"ס ורשות הדואר

 בתחזוקה בתחזוקה

דיווח ממעבדות חיצוניות על בדיקות סביבתיות 

 במפעלים

ממעבדות חיצוניות על בדיקות דיווח 

 סביבתיות במפעלים  .

 סיום פיתוח, פיילוט, העלאה לייצור .סיום פיתוח, פיילוט, העלאה לייצור

 תחזוקה והרחבת הפיתוח הקיים. תחזוקה והרחבת הפיתוח הקיים.

 בניית ממשקים מול קופות החולים בניית ממשקים מול קופות החולים

ת מידע על מנת ממתינים לשינוי באבטח  

לאפשר חיבור משתמשים במערכות הפעלה 

Oov ies 10 

 בדיקת קרינה מייננת בדיקת קרינה מייננת

 .סיום פיתוח, פיילוט, העלאה לייצור .סיום פיתוח, פיילוט, העלאה לייצור

 תחזוקה והרחבת הפיתוח הקיים 

  

ממתינים לשינוי באבטחת מידע על מנת 

רכות הפעלה לאפשר חיבור משתמשים במע

Oov ies 10 

 מערכת עגורנאים א + ב מערכת עגורנאים א + ב
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פיון קבלת המערכת ממשרד התחבורה, א

והקמת מערכת חדשה במקום זו הקיימת 

במידה ותאושר הקמת  –הכתובה במג'יק 

 המערכת )עקב פיצול המשרד(.

פיון קבלת המערכת ממשרד התחבורה, א

ת והקמת מערכת חדשה במקום זו הקיימ

במידה ותאושר הקמת  –הכתובה במג'יק 

 המערכת )עקב פיצול המשרד(.

כמו כן הנפקת תעודה בטכנולוגיה של רישיון 

 נהיגה למניעת זיופים.

כמו כן הנפקת תעודה בטכנולוגיה של 

 רישיון נהיגה למניעת זיופים.

 אתר האינטרנט של המשרד אתר האינטרנט של המשרד

גוב  EOT.onהסבת תכנים ושירותים לאתר 

 אחוד.

גוב  EOT.onסיום הסבת תכנים לאתר 

 אחוד.

 עיבוי אתר אנגלית. עיבוי אתר בערבית ואנגלית

 עיבוי האתר בתכנים חדשים ותחזוקתו השוטפת

הפקת ימי עיון וסדרת הדרכות לנאמני 

אינטרנט ביחידות המשרד בנושא ניהול 

 תוכן ונגישות תכנים

ידה סיום תהליך התאמות נגישות לעמ

 IIבסטנדרט 

הקמת פורטל משרדי חדש כולל פורטלים 

 ייעודיים ליחידות

 התאמות לתצוגת האתר בטלפונים חכמים

המשך תחזוקה שוטפת של כלל אתרי 

ואפליקציות  ODI המשרד, מערכות ה

 מובייל 

הפקת ימי עיון וסדרת הדרכות לנאמני אינטרנט 

ביחידות המשרד בנושא ניהול תוכן ונגישות 

 םתכני

התנעת תהליך העברת מערכות ואתרים 

 נוספים למשרד הרווחה 

 –מיפוי סטטיסטי של האתר לטובת הגולש 

הוספת אפשרות איתור מידע על פי פופולריות 

 הגולשים 

 70פיתוח ועלייה לאוויר של אתר בנושא 

 לישראל 

הקמת פורטל משרדי חדש כולל פורטלים 

 ייעודיים ליחידות

של אתר בנושא יבוא  פיתוח ועלייה לאוויר

 אישי 

פיצול אתר תעסוקה מאתר משרד הכלכלה 

 והתעשייה
 פיתוח אתרי מאגרי מידע משרדי

אתר למשקיעים  –בניית פורטל למשקיע   
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 CvnDse o  CseeDnמטעם 

 ניהול פעילות אינטרנט של מטה כחול לבן   

    

 עבודה בגובה עבודה בגובה

 אפיון מערכת
כת כחלק ממערכת בדיקת הקמת  המער

 הכשרה מקצועית העונה לחלק מהדרישות,

  
 הקפאה עקב פיצול המשרד.\ייתכן עיכוב

 מערכת שכר עידוד מערכת שכר עידוד

 פיתוח מודול קבוצות עבודה  אפיון מודול קבוצות עבודה

 אפיון הרשאות   

 אפיון קליטת נוכחות עובדים   

 אפיון ניהול מסך עובדים   

 תהליכי מערכת אפיון   

 תחילת אפיון מודול שיטות חישוב   

 טופס פניות טופס פניות

 הוספת סוג טופס אישור העסקה  העלאת טופס פניות עבור משאבי אנוש

 טופס מענק השתלמות טופס מענק השתלמות

 
פיתוח טופס ובניית תהליך קליטה במערכת 

 התפעולית של יחידת ההדרכה

 משאבי אנוש משאבי אנוש

 

בניית עולם תוכן משאבי אנוש במחולל 

 דוחות

 

KID KID 

 קליטת ובדיקת נתונים –שער עולמי  

חיפוש לפי טקסט "חיפוש חכם" עבור  

יחידות רבות, )רשפ"ת, סחר חוץ( )מוערך 

 בחודש עבודה(. 

 הקצאות קרקע –הסבה   ספרות 13התאמת קוד פרטי מכס ל 
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   ספר המכס–קליטת בסיס נתונים חדש  

   עדכון פרוצדורות –רשם החברות  

   קליטת נתונים –עדכון מע"מ  

תמיכה בשינוי קוד חברה עבור פיצול  –מרכבה  

 המשרדים 

  

   תמיכה –שכר עידוד  

   מערכת תמר 

   תמיכה שוטפת  –תקינה  

   שוטף–תמיכה בדוחות ובניית שאילתות  

   שוטף –אדמיניסטרציה )גיבוים, נפילות וכו'(  

    e H תמיכה ב 

תמיכה שוטפת בעובדים חדשים, הרשאות  

 לטבלאות, מערכות וכו'(

  

   תחזוקה למערכות השונות –שוטף 

 מה"ט מה"ט

 פיון הרפורמה במה"טתחלת אה פיילוט מכללות וחיבור למשרד 

 המשך פיילוט מכללות וחיבור למשרד  עדות משמעת במה"טוהוספת התייחסות לו

 קת טפסים מקוונים לאוכלוסיות מיוחדות הפ
עדות משמעת והוספת התייחסות לו

 במה"ט

 בניית מערכת הכרה באוכלוסיות מיוחדות  שמירת היסטוריה עבור תכנון ותקצוב מה"ט

 בניית מערכת פיקוח רוחבית  שינוי מסלולים במה"ט

 בניית דוח חכם שינוי תנאי קבלה ובניית מערכת בקרה

 סטטוסים  שינוי מערכת
ליין  המשך בניית מערכת בקרה און

 לממונים 

 התאמת מחולל לבחינות מה"ט בניית דוח חכם

 ליין לממונים  המשך בניית מערכת בקרה און
בניית ממשקי עבודה מול החברות הזוכות 

 במכרזי מה"ט 

 11מעבר לאקספלורר 
מידרוג מכללות מה"ט ובניית מנוע חיפוש 

 חכם

lFE lFE 



משרד הכלכלה והתעשייה   מדינת ישראל    דו"ח
 

147 

 2018פעילות מתוכננת  2017פעילות שבוצעה 

 IgEככלי   Tpשך הטמעת כלי המ  .1

 בהתייחס לשיטות עבודה ופונקציונאליות.

 IgEככלי   Tpהמשך הטמעת כלי   .1

 בהתייחס לשיטות עבודה ופונקציונאליות.

לשימוש  OCהמשך ביצוע קסטומיזציות ל  .2 

 . Tp תשתיתי ב

 OC המשך ביצוע קסטומיזציות ל  .2

 . Tp לשימוש תשתיתי ב

 . Iuonהמשך שימוש בשרת   .Iuon . 3שרת המשך שימוש ב  .3

 מימוש מיגרציה.  .4 מימוש מיגרציה.  .4

 .EDnOFsהתחלת מימוש נושא   .EDnOFs. 5התחלת מימוש נושא   .5

 נוהלי האגף נוהלי האגף

 ,P13 מימוש נוהלי האגף במסגרת   .P13, 1 מימוש נוהלי האגף במסגרת   .1

 שיתוף עם חטיבת האינטרנט.ב בשיתוף עם חטיבת האינטרנט.

 ביצוע הטמעה.  .2 ביצוע הטמעה.  .2

 הנחיות מקצועיות וטיוב הנחיות מקצועיות וטיוב

המשך ביצוע שוטף של הנחיות מקצועיות וטיוב 

 )טבלאות משותפות(.

המשך ביצוע שוטף של הנחיות מקצועיות 

 וטיוב )טבלאות משותפות(.

AD AD 

תוח המשרד ביצוע בדיקות למערכות בפי

 ולמערכות בתחזוקה שוטפת.

ביצוע בדיקות למערכות בפיתוח המשרד 

 ולמערכות בתחזוקה שוטפת.

המשך ביצוע בדיקות למערכות בפיתוח המשרד 

 ולמערכות בתחזוקה שוטפת.

המשך ביצוע בדיקות למערכות בפיתוח 

 המשרד ולמערכות בתחזוקה שוטפת.

למימוש    Tpהמשך מימוש שימוש בכלי 

 לות ומשימות.תק

למימוש    Tpהמשך מימוש שימוש בכלי 

 תקלות ומשימות.

חשיבה לאופן פיתוח בדיקות אוטומטיות 

לשיפור איכות הבדיקות )מה מכניסים 

לאוטומציה, מתודה מתאימה לאגף, איך 

 משתמשים בכלי מחשובי לנושא, בקרה ומעקב(.

חשיבה לאופן פיתוח בדיקות אוטומטיות 

יקות )מה מכניסים לשיפור איכות הבד

לאוטומציה, מתודה מתאימה לאגף, איך 

משתמשים בכלי מחשובי לנושא, בקרה 

 ומעקב(.

 הכשרה מקצועית הכשרה מקצועית

 תחזוקת מערכות האגף. תחזוקת מערכות האגף.

 התאמה לשפות נוספות –מערכת מחולל  התאמה לשפות נוספות –מערכת מחולל 
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לשירות  קליטת סורקים ומדפסות חדשות 

מחלקות הבחינות במחוזות תוך כדי שיפור 

 משמעותי באופן עבודת המחלקות.

קליטת סורקים ומדפסות חדשות לשירות  

מחלקות הבחינות במחוזות תוך כדי שיפור 

 משמעותי באופן עבודת המחלקות.

 פריסת מוקדים לבחינות ממוחשבות מבוגרים
פריסת מוקדים נוספים לבחינות 

 יםממוחשבות מבוגר

 התאמת  התאמת 

שינוי בחישוב בפרופיל מורה וחיוב בממשק / 

 קובץ

שינוי בחישוב בפרופיל מורה וחיוב בממשק 

 / קובץ

ביצוע גמר חשבון עם בתי ספר של הנוער עבור 

  שנים קודמות

הוספת תנאים מגבילים לרישום תלמידים 

 לפעולות מבוגרים ונוער

 הוספת תנאים מגבילים לרישום תלמידים

 לפעולות מבוגרים ונוער

הצלבת נתונים של בתי ספר משרד התמ"ת מול  

 משרד החינוך

בדיקת תלמידים לומדים כפולים של בתי 

 ספר משרד התמ"ת מול משרד החינוך

 הצלבת נתונים מול רשתות נוספות הצלבת נתונים מול רשתות נוספות

 המשך פריסת מערכת מנב"ס נוער לבתי הספר
כת מנב"ס נוער לבתי המשך פריסת מער

 הספר

סקיים בניית מנב"ס מבוגרים לבתי ספר ע

 ומתוקצבים

אפיון מנב"ס מבוגרים לבתי ספר סיום 

 סקיים ומתוקצביםע

 המשך התאמת מערכת ל"עוז לתמורה" התאמת מערכת ל"עוז לתמורה"

 חיבור מערכת משרת התשלומים בנושא בחינות 
חיבור מערכת משרת התשלומים בנושא  

 ינותבח

הקמת מנוע חיפוש יחודיי המשתמש בחכמת 

 ההמונים להצגת נתוני קורסים עתיידים 

הקמת מנוע חיפוש יחודיי המשתמש 

בחכמת ההמונים להצגת נתוני קורסים 

 עתיידים 

 הקמת סקר מנהלים בציונט למינהם 
הקמת טופס הזמנת בחינות לייעול הזמנת 

 הבחינות 

 ולחן חכםבניית תשתית ודוחות להצגה בש 
והוספת נתוני "דגל אדום" על מסך 

 המשתמש  שיפור שולחן חכם

 המשך בניית מערכת פיקוח וטפסים מקוונים   
המשך בניית מערכת פיקוח וטפסים 

 מקוונים 
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 2018פעילות מתוכננת  2017פעילות שבוצעה 

 ליין בניית מערכת בקרה והצגת מידע און ליין בניית מערכת בקרה והצגת מידע און 

 11מעבר לאקספלורר  
ומנים דיגיטליים בבתי אינטיגרציה עם י

 הספר נוער

 איפיון ממשק תעסוקה בתי ספר נוער  

  מעבר לשרתי הרווחה  

 מהנדסים מהנדסים

 

פיון / פיתוח תהליך למתן רישיון לאחר א

 חודש שישי ללא תשלום

 

פיון / פיתוח הגשת התמחות אחרי א

 שנתיים וחצי לימודים במוסד

 
 ם זריםפיון / פיתוח מתן רישיון למומחיא

 מזגנים מזגנים

 חדש
פיון ופיתוח מערכת חדשה עבור טכנאי א

 מיזוג אוויר
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 מאגרי מידע
 

, פרק ב"הגנה על הפרטיות 1981תשמ"א -הרשומים עפ"י חוק הגנת הפרטיות המאגרי המידע להלן 

 מאגרי מידע( 30)סה"כ  1.1.2017 –נכון ל  –במאגרי המידע" 

 

 מאגרה תיאור מאגר מנהל המאגר שם

 .עובד נוכחות פרטי רישום פישר רועי עובדים נוכחות

 אדוארדס ורדה העבודה על פיקוח

 ,עבודה תאונות ,מפעלים על פיקוח ניהול
עגורנים  מפעלי ,מסוכנים חומרים ,מעליות

 והמחלקה חוקים לאכיפת גם )משותף
 .המשפטית(

 .ט"קב אישורי מערכת לוי פיני ט"קב

 פישר רועי רווחה שרותי
 עובדי של רווחה בנושאי עובדים בפניות טיפול

 . המשרד וגמלאי המשרד

 .עבודה חוקי עוברי על מנהלתיים קנסות סולימני יפה מינהלי קנס

 פישר רועי הדרכה
 ואישורי המשרד עובדי השתלמויות מעקב

 למדריכים תשלום

 .עובד תעודות הפקת ברונר שמעון תעודות

 מקצועית הכשרה
 א"כ ופיתוח

 אייל וליש
 של מקצועית והכשרה הסבות אחר מעקב
 זכות לבעלי ותעודות אישורים מתן עובדים

 .מקצועית הכשרה מעבר
 יום מעונות

 לגיל ומשפחתונים
 הרך

 עטייא איטה
 יום למעונות וקבלה לרישום זכאות קביעת

 .המשרד של ומשפחתונים

 מהנדסים
 ואדריכלים

 .בישראל יםלמהנדס אישורים ומתן מעקב אבגנים מיכל

 והתמחויות למאמנים תהליכים פיתוח  

 אבגנים מיכל חשמלאים
 בנושא לעיסוק ותעודות אישורים ומתן מעקב

 .בישראל לחשמלאים חשמל
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 מאגרה תיאור מאגר מנהל המאגר שם

 בר גבי חירום בשעת א"כ
 הפקת לצורך עובדים ומוסדות מפעלים רישום

 .חירום בשעת גיוס צווי

 תעסוקה לשכות
 פרטיות

 סולימני יפה
 רישוי מתן לצורך ומוסדות םמפעלי רישום

 .א"כ להעסקת

 סולימני יפה א"כ קבלני
 להעסקת רישוי מתן לצורך א"כ קבלני רישום

 .א"כ

 מחקר תכנון מנהל
 וכלכלה

 פסח ראובן
 ,זרים עובדים ,מעסיקים בנושאי סקרים
 ,מקצועית להכשרה קורסים ,עובדות אימהות

 .תעסוקה

 אייל שולי ספרי בית עומר
 בבתי מקצועית הכשרה בקורסי נוכחות דווח

 .ומכללות ספר

 שיתופיות אגודות
 נורית מערכת

 הכהן מירון ד"עו
 בשעבודים טיפול שיתופיות אגודות רישום

 .משפטיות תביעות מאזנים פרוקים

 עבודה חוקי אכיפת
 ישראלים

 סולימני יפה

 על העוברים ישראליים מעסיקים אחר רישום
 ,נוער עבודה ,םמינימו שכר :כגון העבודה חוקי
 עבודת ,ומנוחה עבודה שעות ,הזדמנויות שוויון
 לאנשים זכויות ,מינית הטרדה מניעת ,נשים
 חופשה, שכר הגנת ,גנטי מידע ,מוגבלויות עם

 הודעה  ,עבודה תנאי על לעובד הודעה ,שנתית
 חיילים ,התפטרות או לפיטורין מוקדמת

 .ועוד , קיבוציים הסכמים ,משוחררים

 רותחב מאגר
 ועסקים

 ברונר שמעון

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

 .מולם

 בתחום נאשמים
 הצרכנות

 קמחי יצחק
 העבירות נתוני ,קשר ופרטי אישיים פרטים

 .המשפט בית והחלטות

 .ייבוא נתוני ,כתובת ,יבואן מספר אברהמי דורון יבואנים

 .ייצוא נתוני ,כתובת ,יצואן מספר אברהמי דורון יצואנים

 וחברת חונכות נתוני
 ייעוץ

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

 יבוא – ייצוא
 יהלומים

 .כלכליים ופרטים יצוא נתוני ,קשר פרטי מרדכי שמואל
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 מאגרה תיאור מאגר מנהל המאגר שם

 איצקוביץ נחום ההשקעות מרכז
 והנחות בהשקעות סיוע המקבלים תאגידים
 .הון השקעות עידוד חוק פי על מס

 פישר רועי רכב תקני
 דרגה :המדינה לעובדי רכב תקני נתוני קובץ

 .תחילה ותאריך

 פישר רועי עידוד שכר
 לשכר זכאות בגין ומצטברים חודשיים נתונים

 .עידוד

 םרישו ט"מה
 וטכנאים הנדסאים

 אבגנים מיכל
 האדריכלים ,ההנדסאים ,הטכנאים כל רישום

 .והשרטטים

 אתיופים תעסוקת
 יחידים והורים

 גל יעקובי
 יחידים הורים ,אתיופיה יוצאי  על נתונים

 בני עבודה ודורשי בסיכון וצעירים
 העבודה בשוק להשתלב הדורשים.+45

 דוד בר אייל אלה מיעוטים תעסוקת
 דרוזים ,ערבים מיעוטים בני על יםנתונ

 העבודה בשוק להשתלב הדורשים

 אנשים תעסוקת
 מוגבלויות בעלי

 מאור דפנה
 הדורשים מוקבלות עם אנשים על נתונים

 העבודה בשוק להשתלב

 ברלינר שירה חרדים תעסוקת
 הדורשים  צבאי משרות פטור שקבלו חרדים

 העבודה בשוק להשתלב

 מרשם נתוני
 אוכלוסין

 .בסיסיים מרשם נתוני ברונר מעוןש
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 תמיכות
  מבחן תמיכה הטובים לתעשייה. 1

סטודנטים במסגרת מבחן תמיכה הטובים לתעשייה בסכום כולל של  55 -אושרה תמיכה ל

 התמיכה משולמת ישירות לחשבון הסטודנט.₪. 550,000

 צפוני מבחן תמיכה להקמה, תפעול ותחזוקה של מסוף פינוי תמלחות. 2

 .לחברת "רותם טכנולוגיות ופתרונות אקולוגיים בע"מ₪  2,000,000ושרה תמיכה בסך א

 


