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 הכלכלה והתעשייהמשרד 

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

ולשגשוג כלכלי  להגברת הפריון במשק, קיימא-כלכליים, שמטרתם להביא לצמיחה בת

ומהפריפריה החברתית  של המשק הישראלי לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל מהמרכז

 .והגיאוגרפית

לטובת קידום המשק הישראלי לנתיב של צמיחה וחדשנות, תוך חיזוק משרד פועל ה

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

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

 לצורך השגת מטרות אלו פעל המשרד במרץ בשנה החולפת במגוון צעדים. 

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

מפתח, שהחדשנות והפיתוח בה הינם פורצי דרך ומהווים ערך מוסף ומקור לגאווה. 

הוא קטר הצמיחה של המשק  -דולה לכלכלת ישראל לייצוא הישראלי חשיבות ג

 הישראלי ומקור מרכזי לתעסוקה 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 

חיה והגברת התחרות בישראל ולטובת צמצום פערי המחירים בין הפחתת יוקר המ

 .OECD - ל  ישראל

לקדם השקעות בישראל, תוך משיכת חברות בינלאומיות שייתוספו  המשרד ימשיך

למאות החברות הבינלאומיות שכבר פועלות בישראל, ליצירת אלפי מקומות עבודה 

חברתי של אזורי -לאוכלוסיות מיוחדות כתוצאה ממסלולי תעסוקה, לפיתוח כלכלי

 עסקי בכלל .העדיפות הלאומית, ולהיותו של המשרד בית לתעשייה בפרט ולמגזר ה

לציבור האזרחים בכלל  שלו וכלי הסיועחשיבות רבה בהנגשת פעולותיו  המשרד מוצא

משאבים רבים להגברת השקיפות בכל  המשרד משקיעולקהלי היעד של המשרד בפרט. 

הנוגע לפעולות המשרד מתוך אמונה כי זו היא הדרך להשגת יעדי המשרד ולחיזוק 

 הכלכלה הישראלית.
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 ת ותפקידים מרכזיים:תחומי אחריו

סיוע בפיתוחה וביסוסה של תעשייה יעילה ורווחית, בעלת כושר תחרות, שתוכל  .א

 להיות גורם מוביל בצמיחה מואצת של המשק הישראלי.

פיתוח הפעילות הכלכלית הבינלאומית של ישראל ובמיוחד פיתוח כלים להגברת  .ב

והעמקת העניין היצוא במטרה להבטיח השקעות זרות מאסיביות בישראל 

 והאטרקטיביות של המשק הישראלי.

הרחבת שיתוף הפעולה והסחר הכלכלי עם מדינות האזור למיצוי היתרונות  .ג

 היחסיים של כל מדינה.

פיתוח הון אנושי במטרה להגדיל את התשתית האנושית על פי צורכי התעשייה  .ד

 והמשק.

ם, שיבטיחו את עידוד הציבור למודעות צרכניות ושמירה על כללי סחר הוגני .ה

 רווחת הפרט ויגבירו את רמת התחרותיות במשק.

שימוש מושכל בתקציב המדינה ליצירת  –פיתוח כלי מימון חוץ תקציביים  .ו

 תמריצים להשתתפות שוק ההון במימון מיזמי פיתוח ותעשייה.
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 תקציב 
 

 
 

 

  

  )במלש"ח( החלוקה הבאהלפי ₪ ד רמיליא 3.5-מד על כע 2018קציב הבסיס של המשרד לשנת ת

    

 סה"כ תקציב הרשאה תקציב מזומן הנושא

 1,950 1520 430 הרשות לחדשנות

 663 663   מרכז ההשקעות

 197 70 127 סחר חוץ

 174 174   עסקים קטנים

 185 185   אזורי פיתוח

 255   255 שכר ותפעול המשרד

 20   20 מלאי חירום

 28   28 מכון היהלומים

 28  28   תקינה ישראלית

פעולות כלליות לקידום 
כולל כחול )התעשייה 

לבן, עתידים לתעשייה, 
 טובים לתעשייה

 15   15 (והסמכת מעבדות

 3,515 1640 875 סה"כ
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 2018וביצועו לשנת  38תקציב תחום 
 

 ביצוע מזומן תקציב על שינויוו שם תקנה קוד תקנה
תקציב הרשאה 

 להתחייב
 ביצוע הרשאה להתחייב

 3,416,727 3,756,305 2,765,038 3,098,219 ח"כ באש"סה

 0 0 47,713 46,000 שכר הרשות לחדשנות 38300105

 0 0 0 0 פ לחברה רב לאומית"מרכז מו 38300107

 0 0 3,050- 3,050- פ"הסכם מו -השתתפות ותת  38300110

 0 0 610- 610- השתתפות משרדים 38300114

 0 0 3,914- 0 הכנסות הרשות 38300120

 0 0 43,522 54,000 ביקורת פרוייקטים 38300121

 0 0 0 0 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38300122

 0 0 24,885 47,957 תפעול הרשות הלאומית לחדשנות 38300191

 378,358 378,210 335,109 204,450 זירת הזנק 38300201

 214,713 213,000 206,415 205,000 תשתיות טכנולוגיותזירת  38300202

 40,272 38,500 45,594 48,000 קידום מחקר יישומי נבחר 38300203

 0 0 2,223 3,000 מרכז לאנרגיה מתחדשת 38300204

 12,142 12,000 11,471 11,500 מסלול תנופה 38300205

 42,785 42,000 32,317 34,500 פ דואלי"מו -ד"מימ 38300215

 43,703 43,000 32,114 28,550 זירת חברתי ציבורי 38300216

 0 0 15,700- 15,700- השתתפות משרד החקלאות 38300217

 0 0 0 0 חממה עסקית בחיפה 38300218

 0 0 0 0 יתיות בנגביחממות תעש 38300219

 0 0 13,550- 13,600- השתתפות משרד הביטחון 38300221

 35,425 34,000 24,277 24,000 במגזר הציבוריחדשנות  38300222

 0 0 0 0 השתתפות משרד החוץ 38300223

 717,932 717,000 645,543 391,066 זירת צמיחה 38300224

 0 0 467,073- 0 הכנסות מתמלוגים והחזרים 38300225

 0 0 24,795 25,200 פ פיננסי"מרכזי מו 38300226

 2,110 2,110 5,755 6,200 קרן תחליפי נפט 38300227

 0 0 12,095 12,100 מכון מחקר ביוטכנולוגי 38300228

 0 0 0 0 השתתפות ותת במכון מחקר 38300229

 0 0 6,300 6,300 השתתפות הרשות במשרדים 38300230

 0 0 1,800 1,800 השתתפות בותת 38300231

 123,489 122,000 91,480 94,000 זירת ייצור מתקדם 38300232

 0 106,091 0 0 פ"עתודה להתאמת תקציבי מו 38300233

 0 0 738- 0 הכנסות מהאיחוד האירופי 38300234

 0 9,228 0 0 עתודה להרשאה הרשות לחדשנות 38300235

 104,074 104,000 51,139 33,000 זירה בינלאומית 38300236

 0 0 4,450- 0 הכנסות הרשות לחדשנות 38300237

 277 1,000 532 650 לחברות בורסאיות אנליזה 38300240

 0 15,189 0 0 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38300241

 0 0 19,093 19,150 פ בינלאומי"מו 38300402
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 ביצוע מזומן תקציב על שינויוו שם תקנה קוד תקנה
תקציב הרשאה 

 להתחייב
 ביצוע הרשאה להתחייב

 0 0 910,149 911,088 פ אירופי"מו 38300403

 0 0 451,137- 451,137- ת"השתתפות ות -פ אירופי "מו 38300405

 0 0 125,729- 125,712- השתתפות המשרדים -אירופיפ "מו 38300406

38300407 CERN 11,500 11,404 0 0 

 0 0 0 0 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38300410

 0 0 0 0 פ"קרויות במויתירזרבה לה 38301001

 345,448 346,239 113,587 171,133 מענקים לפי החוק לעידוד השקעות הון 38400101

 700,000 700,001 312,864 313,400 מענק לאינטל 38400110

 0 1 4,788 6,290 מענקים למפעלים יוצאי גוש קטיף 38400112

 35,428 41,710 32,298 40,646 מסלול תעסוקה כללי 38400114

 75,706 76,350 30,504 30,962 מסלול תעסוקה בשכר גבוה 38400115

 0 1 0 0 שינוי מסלול למפעלים מחוללי 38400116

 83,344 106,150 1,550 2,900 מסלול להגדלת הפיריון בתעשייה 38400117

 0 0 0 1,000 מסלול להגברת התחרות בענפים ריכוזיים 38400118

 0 33,001 2,826 7,066 מסלול לתיעוש הבנייה 38400119

38400120 
מסלול לעידוד העסקת מתמחים ממגזר 

 הידעהמיעוטים בתעשייה עתירת 
1,000 805 5,000 4,308 

 1,446 1 1,996 3,912 הטבות באזורי תעשייה מרחביים 38400121

 76,790 77,027 5,334 11,518 מסלול להתייעלות אנרגטית 38400122

 19,000 19,100 9,950 10,483 מסלול לעידוד חיבור מפעלים לגז טבעי 38400123

 0 0 0 250 פיתוח הנגב המזרחי 38400125

 9,774 52,000 0 250 מסלול ייצור מתקדם 38400126

 15,440 30,000 0 250 מסלולים מנהליים קצרי טווח 38400127

 25,879 25,900 12,258 25,199 במרכז ההשקעות תכניותבקרה על  38400190

 0 7,500 0 0 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38400191

 0 0 36,416 49,466 פעולות לקידום היצוא 38400401

 0 0 1,701 3,209 חשבות ניו יורק -פעולות לקידום היצוא  38400402

 0 0 6,796 10,255 קרנות בינלאומיות לעידוד הייצוא 38400403

 102,285 102,285 59,396 58,437 כלי סיוע ליצוא 38400410

 0 0 58,186 60,946 פעולות מכון היצוא 38400420

 0 0 11,343 0 פעולות מכון היהלומים 38400430

 0 0 11,347- 0 הכנסות מכון היהלומים 38400431

38400440 
שיפוי יצואנים מיהודה ושומרון והגולן 

 באמצעות מכון היצוא
10,000 9,978 0 0 

 IDA 0 0 0 0חברות בארגון  38400450

 0 0 1,096- 0 מינהל סחר חוץ -הכנסות מתמלוגים  38400460

 0 0 0 0 השתתפות ממשרדי הממשלה 38400471

 0 0 9,437 9,441 השתתפות במשרדי הממשלה 38400480

 159,132 159,332 152,193 160,622 פעילות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים 38400490

 0 0 9,417- 0 הסוכנות -הכנסות מתמלוגים  38400491

38400492 
 מסלול להגדלת הפיריון בענפי המסחר

 והשירותים
2,500 0 10,001 9,833 

 0 2 35,749 37,518 קרנות הון צמיחה 38400495
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 ביצוע מזומן תקציב על שינויוו שם תקנה קוד תקנה
תקציב הרשאה 

 להתחייב
 ביצוע הרשאה להתחייב

 0 2,478 0 0 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38400497

 0 0 3,613 6,487 עידוד רכישת תוצרת הארץ 38400901

 1,408 1 1,372 1,432 "עתידים לתעשייה"תכנית  38400920

 0 0 0 0 "הטובים לתעשייה"תכנית  38400921

 28,660 29,999 19,392 21,735 תקינה ישראלית 38400922

 0 0 2,797 11,297 מינהל התקינה 38400923

 0 0 2,799 3,513 הסמכת מעבדות 38400925

 0 0 24,722 26,940 אחזקת מלאי חירום 38400926

 0 0 3,625- 0 הכנסות ממכירת מלאי חירום 38400927

 0 0 13,640 14,182 מיחשוב מערכות תקינה 38400928

 7,567 8,298 3,493 4,035 פיתוח כלים דיגיטליים במשרד הכלכלה 38400929

 0 51,600 0 4,712 מרכז סביבה ברת קיימא 38400930

 0 35,000 0 2,910 מכונים לתעשייה 38400931

 0 0 83,925 84,882 שיא כוח אדם 38700101

 0 0 36,408 36,408 ל"נספחים מסחריים בחו -שיא כוח אדם  38700102

38700103 
 -ל "נספחים מסחריים בחו -שיא כוח אדם 

 חשבות ניו יורק
35 14 0 0 

38700104 
הסוכנות לעסקים קטנים  -שיא כוח אדם 

 ובינוניים
3,655 3,582 0 0 

 0 0 8,906 8,906 עבודה בלתי צמיתה 38700105

38700106 
קורס צוערים במינהל  -עבודה בלתי צמיתה 

 סחר חוץ
3,316 3,119 0 0 

38700107 
עובדים מקומיים זרים בנספחויות מסחריות 

 ל"בחו
30,210 29,850 0 0 

38700108 
עובדים מקומיים זרים בנספחויות מסחריות 

 חשבות ניו יורק -ל "בחו
3,886 2,917 0 0 

 0 0 1,674 1,712 שעות סטודנטים 38700109

 0 0 13,263 13,287 החזר הוצאות רכב 38700110

38700111 
צוערים במינהל סחר  -החזר הוצאות רכב 

 חוץ
162 158 0 0 

38700112 
הסוכנות לעסקים קטנים  -החזר הוצאות רכב 

 ובינוניים
540 535 0 0 

 0 0 6,098 5,961 שעות נוספות 38700113

38700114 
לעסקים קטנים הסוכנות  -שעות נוספות 

 ובינוניים
237 208 0 0 

 0 0 1,687 1,399 כוננויות 38700115

 0 0 6,637 6,753 שכר עידוד 38700116

 0 0 2,458 2,600 הוצאות פרישה 38700117

 0 0 45,721 60,026 תפעול המשרד 38700201

38700202 
פ "תפעול היחידה להשקעות זרות ושת

 תעשייתי
7,380 4,756 0 0 

 0 0 5,104 6,488 שכר דירה 38700203

 0 0 9,673 10,055 דמי שימוש עבור נכסים בבעלות המדינה 38700204

 0 0 10,475 10,479 ל"שכר דירה בנספחויות בחו 38700205

38700206 
חשבות ניו  -ל "שכר דירה בנספחויות בחו

 יורק
1,161 1,020 0 0 

 0 0 2,072 2,223 אחזקת רכב ממשלתי 38700207

 0 0 1,632 2,096 הדרכה 38700208
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 ביצוע מזומן תקציב על שינויוו שם תקנה קוד תקנה
תקציב הרשאה 

 להתחייב
 ביצוע הרשאה להתחייב

 0 0 17,757 26,270 שרותי מחשוב 38700209

 0 0 2,551 2,861 תשלום פסקי דין 38700210

 0 0 0 0 הכנסות מפרסום מכרזים 38700211

 0 0 0 0 הכנסות מפעולות גביה 38700212

38700213 
הכנסות המעבדה לפיזיקה משירותים 

 ומבדיקות מתקני כיול הלתעשיי
0 -7,401 0 0 

 0 0 509- 0 הכנסות מרכז ההשקעות מטיפול בבקשות 38700214

 0 0 1,953- 0 הכנסות המפקח על היהלומים מאגרות 38700215

 0 0 671- 0 הכנסות מפסקי דין 38700216

 0 0 1,639 1,194 השתתפויות במשרדי ממשלה 38700217

 0 0 0 0 מבני בתקינהעתודה לשינוי  38700218

 0 0 13,631 23,946 הוצאות פרסום 38700219

 0 0 1,856 2,783 ל"טיסות לחו 38700220

 0 0 0 0 השתתפויות ממשרדי ממשלה 38700221

38700222 
רשם האגודות  -הכנסות מפירוקים 

 השיתופיות
0 -1,062 0 0 

 0 0 1,234 2,210 פעולות רשם האגודות השיתופיות 38700223

 0 0 0 430- העברות מהאפוטרופוס הכללי 38700224

 0 0 0 430 י האפוטרופוס הכללי"גופים נתמכים ע 38700225

 0 0 0 0 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38700226
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 8201וביצועו לשנת   76תקציב תחום 
 

 שם תקנה קוד תקנה
תקציב על 
 שינויו מזומן

 ביצוע מזומן
שינויו הרשאה  תקציב על

 להתחייב
ביצוע הרשאה 

 להתחייב

 317,531 324,343 145,269 147,235 ח"כ באש"סה

 100,099 104,500 45,382 39,082 סבסוד עלויות פיתוח ליזמים 76100101

 0 0 0 0 שדרוג אזורי תעשייה 76100102

 2,000 2,000 0 0 נוהל אירועים בלתי צפויים 76100103

 53,000 53,000 0 0 והרחבת אזורי תעשייההקמת  76100104

 9,920 10,000 28,272 3,379 שיווק במימון מלא של היזם 76100110

 2,743 2,843 28,453 28,564 פיתוח אזורי תעשייה מרחביים 76100120

 32,000 32,000 37,859 14,235 מחויבויות עבר ליזמים 76100130

 9,997 10,000 9,620 9,305 הפיתוחניהול ותכנון עבודות  76100140

 810 10,000 810 1,000 החזרים ליזמים 76100141

הכנסות משיווק מגרשים במימון משותף ליזם  76100150

 ולמינהל אזורי פיתוח
0 -35,236 0 0 

 0 0 19,621- 0 הכנסות משיווק במימון מלא של היזם 76100151

פיתוח תעשייה במגזר המיעוטים לפי החלטת  76100160

 1539ממשלה 
6,925 6,906 0 185 

פיתוח אזורי תעשייה על קרקע פרטית לפי  76100161

 1539החלטת ממשלה 
5,000 5,529 0 0 

שילוב רשויות ממגזר המיעוטים במינהלות  76100162
אזורי תעשייה קיימים לפי החלטת ממשלה 

1539 
1,025 1,024 0 0 

פיתוח אזורי תעשייה במגזר הערבי בהתאם  76100163

 4193להחלטת ממשלה 
5,000 5,860 0 0 

דל שמס החלטת 'איזור התעשיה מג שדרוג 76100164

 1052ממשלה 
1,550 357 0 333 

רקסי לפי 'פיתוח תעשייה במגזר הדרוזי והצ 76100165

 2861החלטת ממשלה 
1,300 860 0 302 

 -פיתוח תעשייה במגזר הבדואי בדרום  76100168
 3708החלטת ממשלה 

5,500 6,225 0 2,093 

שדרוג איזור התעשייה בטייבה והקמת  76100169

 1298מינהלת לפי החלטת ממשלה 
2,585 2,583 0 0 

פיתוח אזורי תעשייה בדרום לפי החלטת  76100170

 ל לנגב"מעבר צה-546ממשלה 
3,900 3,063 0 126 

פיתוח באזורי התעשייה בשדרות לפי החלטת  76100171

 1846ממשלה 
0 0 0 0 

החלטת ממשלה  -פיתוח שדרות ועוטף עזה  76100172

 2017' מס
3,435 3,144 13,000 16,924 

החלטת  -רקסים 'פיתוח ישובים דרוזים וצ 76100173

 59' ממשלה מס
4,300 4,324 40,000 40,000 

החלטת  -העצמת היישובים הבדואים בצפון  76100174

 1480ממשלה 
0 0 7,000 7,000 

החלטת  -פיתוח כלכלי במגזר המיעוטים  76100176

 2365ממשלה 
11,150 9,853 40,000 40,000 

 0 0 0 0 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  76100191

 0 0 0 0 רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה 76800101
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 2019לשנת  38מקורי תחום תקציב 
 

 מקורי הרשאה להתחייב מקורי נטו שם תקנה קוד תקנה

 2,676,403 2,427,165 ח"כ באש"סה

 0 56,806 שכר הרשות לחדשנות 38300105

 0 3,050- פ"הסכם מו -השתתפות ותת  38300110

 0 610- השתתפות משרדים 38300114

 0 0 הכנסות הרשות 38300120

 0 41,350 ביקורת פרוייקטים 38300121

 0 3,294 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38300122

 0 32,246 תפעול הרשות הלאומית לחדשנות 38300191

 0 3,014 השתתפות בשכר דירה 38300196

 345,000 127,000 זירת הזנק 38300201

 175,000 72,000 זירת תשתיות טכנולוגיות 38300202

 40,000 29,000 קידום מחקר יישומי נבחר 38300203

 0 4,000 מרכז לאנרגיה מתחדשת 38300204

 12,000 9,000 מסלול תנופה 38300205

 40,000 22,000 פ דואלי"מו -ד"מימ 38300215

 50,000 20,000 זירת חברתי ציבורי 38300216

 0 0 השתתפות משרד החקלאות 38300217

 0 10,000- הביטחוןהשתתפות משרד  38300221

 20,000 10,000 חדשנות במגזר הציבורי 38300222

 535,500 210,244 זירת צמיחה 38300224

 0 0 הכנסות מתמלוגים והחזרים 38300225

 0 10,000 פ פיננסי"מרכזי מו 38300226

 0 5,000 קרן תחליפי נפט 38300227

 0 7,600 מכון מחקר ביוטכנולוגי 38300228

 0 0 השתתפות ותת במכון מחקר 38300229

 0 2,250 השתתפות הרשות במשרדים 38300230

 0 2,000 השתתפות בותת 38300231

 130,000 35,000 זירת ייצור מתקדם 38300232

 352,025 137,741 פ"עתודה להתאמת תקציבי מו 38300233

 0 0 הכנסות מהאיחוד האירופי 38300234

 101,000 0 להרשאה הרשות לחדשנותעתודה  38300235

 55,000 15,000 זירה בינלאומית 38300236

 0 0 הרשות לחדשנות -הכנסות  38300237

 2,500 1,500 אנליזה לחברות בורסאיות 38300240

 14,757 15,339 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38300241

 0 17,338 פ בינלאומי"מו 38300402

 0 888,718 פ אירופי"מו 38300403

 0 417,400- ת"השתתפות ות -פ אירופי "מו 38300405

 0 118,568- השתתפות המשרדים -פ אירופי"מו 38300406
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 מקורי הרשאה להתחייב מקורי נטו שם תקנה קוד תקנה

38300407 CERN 13,000 0 

 0 7,662 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38300410

 0 33,983 פ"במו להתייקרויותרזרבה  38301001

 321,265 180,000 לפי החוק לעידוד השקעות הוןמענקים  38400101

 1 0 מענק לאינטל 38400110

 1 500 מענקים למפעלים יוצאי גוש קטיף 38400112

 51,965 70,000 מסלול תעסוקה כללי 38400114

 58,290 40,000 מסלול תעסוקה בשכר גבוה 38400115

 1 35,000 מסלול למפעלים מחוללי שינוי 38400116

 60,000 10,000 מסלול להגדלת הפיריון בתעשייה 38400117

 15,000 7,500 מסלול להגברת התחרות בענפים ריכוזיים 38400118

 1 10,000 מסלול לתיעוש הבנייה 38400119

38400120 
מסלול לעידוד העסקת מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת 

 הידע
500 3,920 

 1 2,000 תעשייה מרחבייםהטבות באזורי  38400121

 66,360 17,500 מסלול להתייעלות אנרגטית 38400122

 17,935 12,000 מסלול לעידוד חיבור מפעלים לגז טבעי 38400123

 1 12,500 פיתוח הנגב המזרחי 38400125

 40,000 10,000 מסלול ייצור מתקדם 38400126

 0 0 מסלולים מנהליים קצרי טווח 38400127

 15,500 14,000 במרכז ההשקעות תכניותבקרה על  38400190

 13,857 13,857 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38400191

 0 19,559 פעולות לקידום היצוא 38400401

 0 1,794 חשבות ניו יורק -פעולות לקידום היצוא  38400402

 0 3,587 קרנות בינלאומיות לעידוד הייצוא 38400403

 62,775 50,000 כלי סיוע ליצוא 38400410

 0 35,870 פעולות מכון היצוא 38400420

 0 0 פעולות מכון היהלומים 38400430

 0 0 הכנסות מכון היהלומים 38400431

 0 10,794 שיפוי יצואנים מיהודה ושומרון והגולן באמצעות מכון היצוא 38400440

 IDA 10,000 0חברות בארגון  38400450

 0 0 מינהל סחר חוץ -הכנסות מתמלוגים  38400460

 0 0 השתתפות ממשרדי הממשלה 38400471

 0 4,000 השתתפות במשרדי הממשלה 38400480

 44,340 120,000 פעילות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים 38400490

 0 0 הסוכנות -הכנסות מתמלוגים  38400491

 1 2,500 בענפי המסחר והשירותיםמסלול להגדלת הפיריון  38400492

 1 30,000 קרנות הון צמיחה 38400495

 2,400 4,120 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38400497

 0 4,484 עידוד רכישת תוצרת הארץ 38400901

 1 750 "עתידים לתעשייה"תכנית  38400920

 1 500 "הטובים לתעשייה"תכנית  38400921
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 מקורי הרשאה להתחייב מקורי נטו שם תקנה קוד תקנה

 30,000 22,500 ישראלית תקינה 38400922

 0 5,381 מינהל התקינה 38400923

 0 2,800 הסמכת מעבדות 38400925

 0 16,271 אחזקת מלאי חירום 38400926

 0 0 הכנסות ממכירת מלאי חירום 38400927

 1 3,500 מיחשוב מערכות תקינה 38400928

 1 2,500 פיתוח כלים דיגיטליים במשרד הכלכלה 38400929

 1 6,880 קיימא-מרכז סביבה ברת 38400930

 1 7,500 מכונים לתעשייה 38400931

 0 1,220 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38400932

 0 87,888 שיא כוח אדם 38700101

 0 27,911 ל"נספחים מסחריים בחו -שיא כוח אדם  38700102

 0 698 חשבות ניו יורק -ל "נספחים מסחריים בחו -שיא כוח אדם  38700103

 0 4,039 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים -שיא כוח אדם  38700104

 0 0 קורס צוערים במינהל סחר חוץ -עבודה בלתי צמיתה  38700106

 0 22,729 ל"עובדים מקומיים זרים בנספחויות מסחריות בחו 38700107

 0 505 חשבות ניו יורק -ל "בחועובדים מקומיים זרים בנספחויות מסחריות  38700108

 0 2,564 שעות סטודנטים 38700109

 0 14,222 החזר הוצאות רכב 38700110

 0 342 צוערים במינהל סחר חוץ -החזר הוצאות רכב  38700111

 0 871 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים -החזר הוצאות רכב  38700112

 0 6,646 שעות נוספות 38700113

 0 188 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים -שעות נוספות  38700114

 0 1,478 כוננויות 38700115

 0 4,396 שכר עידוד 38700116

 0 5,000 הוצאות פרישה 38700117

 0 3,249 צוערים במינהל סחר חוץ -שיא כוח אדם  38700118

 0 18,675 תפעול המשרד 38700201

 0 7,230 פ תעשייתי"זרות ושתתפעול היחידה להשקעות  38700202

 0 4,752 שכר דירה 38700203

 0 6,704 דמי שימוש עבור נכסים בבעלות המדינה 38700204

 0 9,817 ל"שכר דירה בנספחויות בחו 38700205

 0 1,000 חשבות ניו יורק -ל "שכר דירה בנספחויות בחו 38700206

 0 2,381 אחזקת רכב ממשלתי 38700207

 0 1,140 הדרכה 38700208

 0 10,058 שרותי מחשוב 38700209

 0 1 תשלום פסקי דין 38700210

 0 0 הכנסות מפרסום מכרזים 38700211

 0 0 הכנסות מפעולות גביה 38700212

 0 0 ומבדיקות מתקני כיול הלתעשייהכנסות המעבדה לפיזיקה משירותים  38700213

 0 0 בבקשותהכנסות מרכז ההשקעות מטיפול  38700214
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 מקורי הרשאה להתחייב מקורי נטו שם תקנה קוד תקנה

 0 0 הכנסות המפקח על היהלומים מאגרות 38700215

 0 0 הכנסות מפסקי דין 38700216

 0 772 השתתפויות במשרדי ממשלה 38700217

 0 22,000 עתודה לשינוי מבני בתקינה 38700218

 0 4,200 הוצאות פרסום 38700219

 0 1,502 ל"טיסות לחו 38700220

 0 0 ממשרדי ממשלההשתתפויות  38700221

 0 0 רשם האגודות השיתופיות -הכנסות מפירוקים  38700222

 0 2,065 פעולות רשם האגודות השיתופיות 38700223

 0 0 העברות מהאפוטרופוס הכללי 38700224

 0 0 י האפוטרופוס הכללי"גופים נתמכים ע 38700225

 0 2,107 1879רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר  38700226

 0 1,304 תחזוקת מבנים 38700227

 0 0 תביעה אזרחית יזומה -הכנסות  38700228

 0 14,965 תלהתייקרויורזרבה  38800101

 0 43,712 רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה 38800102

 0 5,730 שכר תלהתייקרויורזרבה  38800103
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 2019לשנת  76תקציב מקורי תחום 

 
 מקורי הרשאה להתחייב נטומקורי  שם תקנה קוד תקנה

 169,061 155,483 ח"כ באש"סה

 37,664 42,500 פיתוח אזורי תעשייה 76100101

 0 0 שדרוג אזורי תעשייה 76100102

 0 0 נוהל אירועים בלתי צפויים 76100103

 0 0 הקמת והרחבת אזורי תעשייה 76100104

 10,000 0 שיווק במימון מלא של היזם 76100110

 27,721 25,000 פיתוח אזורי תעשייה מרחביים 76100120

 39,754 5,000 מחויבויות עבר ליזמים 76100130

 8,968 12,000 ניהול ותכנון עבודות הפיתוח 76100140

 10,000 1,000 החזרים ליזמים 76100141

 0 0 הכנסות משיווק מגרשים במימון משותף ליזם ולמינהל אזורי פיתוח 76100150

 0 0 הכנסות משיווק במימון מלא של היזם 76100151

 0 3,400 1539פיתוח תעשייה במגזר המיעוטים לפי החלטת ממשלה  76100160

 0 2,500 1539פיתוח אזורי תעשייה על קרקע פרטית לפי החלטת ממשלה  76100161

 0 1,500 1539שילוב רשויות ממגזר המיעוטים במינהלות אזורי תעשייה קיימים לפי החלטת ממשלה  76100162

 0 20,000 4193פיתוח אזורי תעשייה במגזר הערבי בהתאם להחלטת ממשלה  76100163

 0 7,500 1052דל שמס החלטת ממשלה 'מג ההתעשייאיזור  שדרוג 76100164

 0 2,500 2861רקסי לפי החלטת ממשלה 'הדרוזי והצפיתוח תעשייה במגזר  76100165

 0 2,500 3708פיתוח תעשייה במגזר הבדואי בדרום לפי החלטת ממשלה  76100168

 0 500 1298שדרוג איזור התעשייה בטייבה והקמת מינהלת לפי החלטת ממשלה  76100169

 0 10,000 ל לנגב"מעבר צה-546פיתוח אזורי תעשייה בדרום לפי החלטת ממשלה  76100170

 0 500 1846פיתוח באזורי התעשייה בשדרות לפי החלטת ממשלה  76100171

 11,658 2,500 2017' החלטת ממשלה מס -פיתוח שדרות ועוטף עזה  76100172

 13,451 5,000 59' החלטת ממשלה מס -רקסים 'פיתוח ישובים דרוזים וצ 76100173

 6,277 1,500 1480החלטת ממשלה  -העצמת היישובים הבדואים בצפון  76100174

 0 1,500 2365החלטת ממשלה  -פיתוח כלכלי במגזר המיעוטים  76100176

 3,568 3,568 2019רזרבה לתקציב התאמות  76100191

 0 5,015 רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה 76800101
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 במשרד בעלי תפקידים בכירים

 יהיהכלכלה והתעש שר אלי כהן

 המנהל הכללי שי רינסקי

 משנה למנכ"ל פס-נעמה קאופמן

 הרשות להשקעות ולשיתוף פעולה תעשייתימנהל  נחום איצקוביץ

 המדען הראשי עמירם אפלבאום

 ל מינהל סחר חוץהמנ אוהד כהן

 מנהלת הרשות להשקעות זרות ושת"פ תעשייתי זיוה איגר

 המשפטיתהיועצת  איילת זלדין

 סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש רועי פישר

 מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 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 עוז כ"ץ

 אזורי תעשייהמנהל מינהל  צרפתייגאל 

 רשם האגודות השיתופיות מירון הכהן

 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 איברהיםריאד 

 מבקרת פנים ליאת שלם
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 העמדת מידע לציבורדיווח הממונה על 

  יישום חוק חופש המידע

 לבקשה אופן המענה 

 המבוקש המידע כל את מסרה הרשות 104

 חלקי באופן המבוקש המידע את מסרה הרשות 11

 מידע למסירת הבקשה את דחתה הרשות 78

 אגרה תשלום אי בשל הופסק בבקשה הטיפול 22

 לפונה הקשורים מטעמים הופסק בבקשה הטיפול 6

 הסתיים טרם בבקשה הטיפול 7

 כ"סה 228

 עילות דחייה מרכזיות

 העילה שם  שנדחו בקשות  מספר הדחיות מכלל %

 אחרת רשות בידי נוצר המידע 8(5) 46 51.7%

 חל אינו החוק 14 21 23.6%

 המידע למסירת אחר הסדר קיים 20 7 7.9%

 פנימיים דיונים (4)ב()9 2 2.2%

 משאבים הקצאת 8(1) 4 4.5%

2.2% 2 
  המידע את לאתר ניתן לא( 3) 8    

 הרשות בידי מצוי שאינו או     

 פורסם המידע 8(4) 3 3.4% 

 9(ב)(6) סוד מסחרי 3 3.4%

 9(ב)(8) רשות אכיפה 1 1.1%

 כ"סה 89 100%
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 זמן טיפול

  זו במסגרת שטופלו בקשות מספר הדחיות מכלל אחוז

 יום 15 על עלה לא 124 64.2%

 בין 16-30 יום 27 14.0%

 בין 31-60 יום 21 10.9%

 בין 61-120 יום 18 9.3%

 יום 120 מעל 3 1.6%

 כ"סה 193 100%

 

 

 אגרות

1360 ₪ 

 

3 

 סך אגרות שנגבו    
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 דרכי התקשרות
 

 
 משרד הכלכלה והתעשייהאתר  .א

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy 

 

 צרו קשר

 מוקד כללי למשרד הכלכלה והתעשייה

*6680   
 9195021, ירושלים 5רחוב בנק ישראל  כתובת

 
 מוקדי פניות במשרד הכלכלה והתעשייה .ב

 
 הממונה על העמדת מידע לציבור .ג

 

 

  

 פש המידעוק חונה על חות עם הממוהתקשראופני 

 02-6662949פקס: •  02-6662309 וןטלפ

 hofesh.meda@economy.gov.ilא׳׳ל: 1ד

 רסםופש מידע יפוק חוח חו"ד

 ובאתר אינטרנט של משרדנ

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy
tel:*6680
http://www.gov.il/he/Departments/General/call_center_economy
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-תעשייתיים, תשל"חלאומית למחקר ולפיתוח -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 –חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד  .7

גם לאחר תיקון הפקודה בחוק  – 1979-צוא ]נוסח חדש[, תשל"טפקודת היבוא והי .8

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

 החקיקה מצוי בהם ולא רק בפקודה(: 

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

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

 .2006-תשס"ו

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

2004 

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

 היתר מוצרים לייצוא(.

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

 .  1953-התקנים, התשי"גחוק  .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 -
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ור, יבוא ומכירה של צעצועים צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור ייצ -

 .1986-מסוכנים(, תשמ"ז

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

 .1983-התשמ"ד

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

תרו באחריות הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, אולם אלה צווים מכוח החוק שנו

 : משרד הכלכלה

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

 הבריאות      ובפועל בביצוע משרד הבריאות(.

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

 פקודת האגודות השיתופיות. .14

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

 .1944פקודת המלט,  .16

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

 (.2018ונותרו מספר הוראות בתוקף עד פברואר 

 א מועצות מקומיות תעשייתיות.2סעיף  –פקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[  .18

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

 הכלכלה והתעשייה(.

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

 ההגבלים העסקיים והרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן(.

 .2014-חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, תשע"ה .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
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סוחר באבנים יקרות  צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של  .26

 .2014–למניעת הלבנת הון ומימון טרור( תשע"ד

 .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  .29

 .2018-קוריאה(, התשע"ח

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

 .2018-תשע"חקוריאה( )תיקון(, ה
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  2018 מטרות ויעדים לשנת

 פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי .1

 קיימא-: עידוד תעשייה תחרותית ובת1.1

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

 ובשירותים 

 מתפתחים : הגדלת היקף הייצוא וגיוונו, בדגש על שווקים גלובליים1.3

 : 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

 ל בשווקים משמעותיים  בעולם: הסרת חסמי ייבוא והתאמת הדרישות למקוב2.2

 : קידום מסחר הוגן תוך שמירה על זכויות הצרכנים בהיבטי סחר ובטיחות2.3

 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

 וקידום של אוכלוסיות ייעודיות ויצירת מקומות עבודה איכותיים: שילוב 3.3

  : היערכות ענפי המשק ומוכנותם לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים3.4

 סביבה עסקית תומכת וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים יצירת .4

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

 ובינוניים

: טיוב הרגולציה, הפחתת הנטל הבירוקרטי והסרת חסמים העומדים בפני המגזר 4.2

 העסקי

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

 יפור השירות ומתן מענה מיטבי למגזר העסקיש .5

 מערכתי-רב: להוות "בית לתעשייה" ליצירת ראייה כוללת וסנכרון 5.1

 : הנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצויים המיטבי5.2
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 באמצעות דיווח מדדים מרכזיים - 2018 לשנת סקירת עיקרי פעילות

 הגדלת הייצוא  .1

הגדלת הייצוא הישראלי הינה יעד אסטרטגי של משרד הכלכלה והתעשייה, שכן התעשיות 

הפועלות בשוק המקומי, והן בעלות המייצאות ניחנות בפריון גבוה ביחס לחברות 

טכנולוגיות מתקדמות יותר ויציבות יותר. מלבד תרומתו של הייצוא לצמיחת המשק, 

הרחבת פעילותן של החברות המייצאות היא בעלת פוטנציאל תרומה משמעותי לצמצום 

 פערי השכר ולהגדלת השוויון במשק.

מצב גיאופוליטי, מצב הכלכלה סך הייצוא מושפע ממשתנים רבים, כגון שערי חליפין, 

העולמית וביקושים עולמיים. משרד הכלכלה והתעשייה פועל לקידום הייצוא הישראלי 

בשל חשיבותו הרבה לקידום הכלכלה והמשק בישראל, ולפיכך הוחלט להציב מדד זה. בשנת 

 נקט המשרד כמה פעולות מרכזיות למימוש המדד: 2018

ות ברחבי העולם, המסייעות להגדלת נספחויות מסחרי 43הפעלת מערך של  .א

הגיוון הישראלי ולגיוונו. הנספחויות מסייעות לחברות הישראליות בשווקים 

הבינלאומיים באיתור סוכנים, קניינים ומפיצים, בבעיות מול רשויות 

רגולטוריות וממשלתיות ברחבי העולם ובתיאום עשרות משלחות בשנה ואלפי 

 פגישות בתערוכות בינלאומיות.

 והסייבר החקלאות, המים בתחומי העולמי הבנק עם הסכמים על תימהח .ב

 סחר אזור על וחתימה מו"מ קידום. לאפריקה הישראלית החדשנות להפצת

 .מדינות כמה עם חופשי

 -כניות שמטרתן סיוע ועידוד ייצוא של חברות ישראליות: ״כסף חכם״הפעלת ת .ג

לחו״ל מוצרים ו/או שתכליתה קידום היקף המכירות של חברות המשווקות 

שתכליתה הרחבת  -שירותים קיימים ו/או חדשים מחוץ לישראל; ״של״ב״ 

פעילותם של יצואנים בתחילת דרכם, בעלי היקפי ייצוא נמוכים, או ללא ייצוא 

 כלל, גם לשווקים בחו״ל.

 OECDמיקום ישראל ברמת התוצר לנפש ביחס למדינות שיפור  .2

הכלכלות המפותחות  15משרד הכלכלה והתעשייה הציב כמדד מרכזי את מיקום ישראל בין 
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ברמת התוצר לנפש, ובכלל זה קידום המשק  OECDבעולם ביחס למדינות החברות בארגון 

הישראלי לנתיבי חדשנות וצמיחה, תוך חיזוק כושר התחרות בתעשייה ובסקטור העסקי, 

 המחיה ושיפור הסביבה העסקית. חברתי, הפחתת יוקר -פיתוח כלכלי

 21-מקומות בדירוג, וכעת היא מדורגת במקום ה 4בעשור האחרון עלה דירוגה של ישראל 

אלף דולר  38.9עמד התוצר לנפש על  2017המדינות החברות בארגון. בסוף שנת  35מתוך 

 .2018שוטף. טרם התפרסמו נתונים סופיים לשנת 

 צמצום פערים בין מרכז לפריפריה .3

בין השכר הממוצע לעובד במחוזות הפריפריה לזה  25%-בשנים האחרונות קיים פער של כ

של מחוזות המרכז, כאשר מזוהה מגמה קלה של צמצום הפער. פערים אלה בשכר משקפים 

פערים כלכליים וחברתיים רחבים, הקיימים בישראל בין הפריפריה למרכז, הבאים לידי 

 מקומות העבודה.  ביטוי, בין היתר, בהיצע ובמגוון

המשרד פועל במגוון מישורים לצמצום הפערים, בהם יצירת תמריצים ומתן כלים לקידום 

וליצירת סביבה עסקית תומכת ומסייעת לעסקים בכלל ולתעשייה בפרט. בשנה החולפת 

כנית כנית לעוטף עזה, פרסום תגיבוש תקידם המשרד את יישום התוכנית לפיתוח הצפון, 

תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב, הוחלט על הקמת שני מבנים להשכרה  למשיכת מפעלים

טק ביישובי המיעוטים, התבצעה פעילות נרחבת לקידום, פיתוח ושיווק של אזורי -להיי

תעשייה, שילוב עובדים בשכר גבוה בפריפריה, תמיכה בהרחבה, העתקה והקמה של תעשייה 

 וד.בפריפריה, המהווה עוגן תעסוקתי איכותי וע

 מעורבת לתעשיית-היחס בין הפריון בתעשייה המסורתית והמסורתית .4

ונמוך מהממוצע הרב שנתי  2008הפריון בתעשייה בישראל נמצא במגמת ירידה מאז שנת 

OECD. בתעשייה  היעד שואף לצמצם את היחס הקיים בישראל תוך שמירה על צמיחה

 מעורבת.-העילית והעילית

מעורבת הינה מטרה מרכזית בעשייה -העלאת הפריון בתעשייה המסורתית והמסורתית

המשרדית, משום שהיא מהווה אחד הגורמים המשמעותיים שיכולים לאפשר קיומה של 

 קיימא ומתקדמת, שהיא מרכיב משמעותי בקיומו של משק צומח ויציב. -תעשייה בת
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 למימוש המדד:נקט המשרד במספר פעולות מרכזיות  2018בשנת 

 .פרסום התוכנית האסטרטגית לייצור מתקדם 

 .השקת מסלול לייצור מתקדם 

 .הרחבת מסלול פריון לכל הארץ 

 .הקמת המכון לייצור מתקדם 

 

 הייבוא רחבתה .5

הגדלת שיעור הייבוא כאחוז מהצריכה הינו מדד שבבסיסו רציונל להפחתת יוקר המחיה 

ופתיחת המשק לתחרות. מחקרים מצביעים על קשר ישיר בין ענפים החשופים לייבוא לבין 

רמת הפריון של אותו ענף. כמו כן, רמת המחירים בישראל ביחס למדינות מפותחות אחרות 

 הינה גבוהה. 

היעד פועל המשרד להקלות בייבוא אישי בשיתוף משרד האוצר, לפתיחת לטובת קידום 

 השוק לייבוא מקביל, להקלות בתקינה ועוד.

 הפחתת יוקר המחיה ולהגברת התחרות במשק .6

אחת המטרות המרכזיות של המשרד הינה לפעול להפחתת יוקר המחיה ולהגברת התחרות 

כך, שרמת המחירים במוצרי צריכה במשק הישראלי. נתונים אחרונים בנושא מצביעים על 

, ועם זאת, רמת המחירים ביחס למדינות 2013בישראל מצויה במגמת ירידה החל משנת 

OECD  20%-עודנה גבוהה. תמונת המצב הנוכחית בסל המייצג מצביעה על פערים של כ 

 .OECDלעומת ממוצע מדינות 

, 2014שנים. ממצא זה מתבסס על נתוני  5תוך  25%-המשרד קבע כיעד את צמצום הפער ב 

. ההשוואה OECDשהיא השנה האחרונה שבה נעשתה השוואת מחירים כזו בין מדינות 

 . 2019אמורה להתפרסם במהלך שנת  2017הבאה של נתוני 

משרד הכלכלה והתעשייה פועל במגוון ערוצים לטובת הפחתת יוקר המחיה במשק הישראלי 

מית, הסרת חסמי ייבוא וכלים נוספים. המשרד פועל בכמה באמצעות עידוד תחרות מקו

 מישורים למימוש המדד, בין היתר:
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בשיתוף הלמ"ס, לטובת  -גיבוש מדד "סל מוצרים בסיסי" למשק בית ממוצע  .א

סל רחב של מוצרי צריכה של משקי הבית בישראל. המדד יכלול את המחיר 

אפקטיביות של  הממוצע של הסל ברמה התקופתית ויהווה בסיס לבחינת

 צעדי המשרד וכן מדד המאפשר קביעת יעדי הפחתה בתחום יוקר המחיה.

הכרה במעבדות בדיקה לצורך פתיחה לתחרות של שוק בדיקות ההתאמה  .ב

 לתקן בייבוא טובין לפי פקודת הייבוא והייצוא המעודכנת.

 רפורמה בתקינה. .ג

 עידוד ייבוא מקביל וייבוא אישי. .ד

בייבוא בהתאם להמלצות הוועדה להגברת התחרות המשך יישום הרפורמה  .ה

 והסרת חסמים בתחום הייבוא.

בחינה וגיבוש של מסלולי תמיכה  -עידוד יצרנים מקומיים  -מסלולי תחרות  .ו

 ייחודיים ליצרנים.

 מתן מכסות ייבוא פטורות ממכס בתחומי הגבינות הקשות והבשר הטרי. .ז

ל רגולטורי בייבוא, גיבוש תת נטפעולות להפחתת נטל רגולטורי, כגון: הפח .ח

 כנית לאכיפת תקנים רשמיים בשווקים, תיקון צו ייבוא חופשי ועוד.ת
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 9201 מטרות ויעדים לשנת

 : פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי1מטרה 

 עידוד תעשייה תחרותית ובת קיימא והקמת מפעלי תעשייה חדשים. 1.1

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

 ובשירותים.

  .הגדלת היקף וגיוון היצוא בדגש על שווקים גלובליים מתפתחים 1.3

 .משיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה תעשייתיים ובינלאומיים 1.4

 : הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות2מטרה 

 .תחרותיהקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק  2.1

  .הסרת חסמי יבוא תוך התאמת המשק והיערכותו למגמות הגלובליות 2.2

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

 חברתי כתשתית לצמיחת המשק-: פיתוח כלכלי3מטרה 

וח איכותיות ועידוד החדשנות באזורי עדיפות לאומית כמנוף לפית השקעות משיכת 3.1

  .כלכלי אזורי

  .שילוב וקידום אוכלוסיות ייעודיות ויצירת מקומות עבודה איכותיים 3.2

 .היערכות ומוכנות ענפי המשק לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים 3.3

 : יצירת סביבה עסקית תומכת וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים4מטרה 

תזרים המזומנים של עסקים קטנים הסרת חסמי נגישות לאשראי והון ושיפור  4.1

  .ובינוניים

  .הרגולציה, הפחתת נטל בירוקרטי והסרת חסמים בפני המגזר העסקי טיוב 4.2

 .סיוע במימוש פוטנציאל הפריון, החדשנות, היעילות וכושר התחרות של העסקים 4.3

 : שימת הלקוח במרכז ומתן מענה מיטבי למגזר העסקי5מטרה 

  .לתעשייה״ תוך יצירת שיתופי פעולה ומתן מענה בראייה כוללתלהוות ״בית  5.1

  .שיפור השירות והנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצויים המיטבי 5.2

 .פנימי–סיוע ליחידות המשרד בהשגת מטרותיהן על ידי מתן שירותים תומכים  5.3
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 2019לשנת  פעילות מתוכננת

קיימא באמצעות קשת -ה ובתקידום כלכלה איתנמשרד הכלכלה והתעשייה פועל לטובת 

נגזרה ממטרות המשרד  2019כנית העבודה לשנת כלים וצעדי מדיניות. ת רחבה של

תי לשגשוג ומכמה מיקודים אסטרטגיים שזיהינו כבעלי פוטנציאל משמעו ומיעדיו

 חוסנה הלאומי של החברה הישראלית. הכלכלה בישראל ולהגדלת

התוכנית המשרדית כוללת שורה של צעדים לפיתוח מנועי צמיחה ולשיפור הפריון במשק 

הישראלי תוך ניצול ההזדמנויות שמעמידה לפתחנו מהפכת הייצור המתקדם. משרד 

הכלכלה והתעשייה יעודד הקמת מפעלים חדשים בישראל באמצעות יצירת רצף בין 

 פעילות המו״פ לבין הייצור. 

משרד בהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות בתעשייה היצרנית, שיביאו כמו כן, יסייע ה

זאת לצד  ,ור של ישראל ולשיפור כושר תחרותהלחיזוק סקטור התעשייה מוטת הייצ

-תעשייה ייעודיים לעידוד תעשייה קטנה-סיסטם בהקמת מתחמי מיקרו-יצירת אקו

על להקמת מסלולי פריון נפ -בינונית. לטובת קידום החדשנות בענפי המסחר והשירותים 

 בענפים נבחרים וכן נתמוך בהיערכות עסקים קטנים ובינוניים למסחר מקוון.

נמשיך לפעול להפחתת יוקר המחיה באמצעות הסרת חסמי ייבוא, לפתיחה של השוק 

 לתחרות, להשוואת התקינה בישראל לזו המקובלת בעולם ולהפחתת הנטל הרגולטורי.

תוך  ,השונים הגווניזוק ולפיתוח התעשייה הישראלית על יפעל המשרד לחי 2019ת בשנ

חברתי של -שימת דגש על הקטנת הפערים הכלכליים באוכלוסייה ועל פיתוח כלכלי

הפריפריה הישראלית. במסגרת זו, נזהה זירות חדשנות גיאוגרפיות, נקדם מרכזי 

טק באזורי העדיפות -חדשנות וחממות טכנולוגיות בפריפריה ונעודד הקמת מבנים להיי

 הלאומית.

כלכליים והמסחריים של מדינת ישראל בעולם, תוך המשרד יפעל לחיזוק היחסים ה

העמקת פעילותה בשווקים קיימים וחדירה לשווקים חדשים. נגדיל את ההשקעות 

 במשק ונביא לשיפור תדמית התעשייה והמשק הישראלי.
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 עיקרי תכנית העבודה - 2019שנת 

 : פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי1מטרה 

 קיימא והקמת מפעלי תעשייה חדשים-עידוד תעשייה תחרותית ובת: 1.1יעד 

העלית  ובתעשייה המסורתית בתעשייה מפעלים של והרחבה העתקה, הקמה .א

 .1959-השקעות הון, תשי״ט מכוח החוק לעידוד

פרסום דו״ח הוועדה בנושא השפעת הסכם הסיוע הביטחוני החדש על התעשייה  .ב

 הביטחונית

 סימביוזה תעשייתיתכנית לקידום הפעלת ת .ג

הקמת המרכז להתייעלות במשאבים בשיתוף פעולה עם משרדי האוצר והגנת  .ד

 הסביבה

יישום שני מתווים חדשים )מתווה תמיכה רציפה ומתווה מפעל תעשייתי  .ה

 לסייע במעבר ממחקר ופיתוח לייצור מתקדם ראשוני(, שגובשו כדי

 הפעלת מסלול להקטנת פליטות ולחיסכון אנרגטי .ו

מסלול סיוע להעסקת סטודנטים, המשתתפים בתוכנית ״הטובים הפעלת  .ז

 "לתעשייה

 פיתוח וקידום אזורי תעשייה בשדרות וביישובי עוטף עזה .ח

 עידוד הקמת מפעלים ביישובי שדרות בעוצמה טכנולוגית עלית .ט

 גיבוש מדיניות ונוהלי עבודה ביחס ליהלומי מעבדה )יהלומים סינטטיים( .י

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

 במסחר ובשירותים

 מתקדם ייצור טכנולוגיות להטמעת סיוע מסלול .א

 הקמת המכון לייצור מתקדם .ב

 הקמה והפעלה של מכון מחקר וחדשנות בתחום המזון באזור קריית שמונה .ג

 כנית אסטרטגית לקידום ענפי המסחר והשירותיםגיבוש ת .ד

 כנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשייהת .ה

 מסלול להעלאת הפריון בתעשייה .ו

  WATEC הובלה, ארגון וביצוע כנס .ז
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הפעלת מסלול לתיעוש הבנייה, המעודד קבלנים לבנות בשיטות בנייה מתועשות  .ח

 וירוקות

 הקמת מעבדת חדשנות בתחומי היהלומים, בשיתוף הרשות לחדשנות .ט

 סיסטם״ באמצעות ניהול קהילות חדשנות-ויצירה של ״אקוקידום  .י

 הגברת תשתיות מחקר ופיתוח בדגש על בינה מלאכותית ברשות החדשנות .יא

 Worldפיתוח טכנולוגיות מתקדמות באמצעות שיתוף פעולה עם ארגון  האצת .יב

Economic Forums,  עם התעשייה ועם רגולטורים מקומיים על ידי רשות

 .החדשנות

 הגדלת היקף הייצוא וגיוונו, בדגש על שווקים גלובליים מתפתחים : 1.3יעד 

קידום חתימה על הסכם אזור סחר חופשי עם וייטנאם, עם סין ועם איחוד  .א

 אסייתי-המכסים האירו

 כנית ״כסף חכם״הפעלה רציפה של ת .ב

 כנית ״של״ב״ )שער לשיווק בינלאומי(הפעלה רציפה של ת .ג

הודו קידום הייצוא הישראלי למדינות חיזוק הקשרים עם הרפובליקה של  .ד

 מתפתחות

 קידום הייצוא הישראלי בשווקים בינלאומיים .ה

 שימושיים-פיקוח על ייצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו .ו

 : משיכת השקעות זרות ויצירת שיתופי פעולה תעשייתיים ובינלאומיים 1.4יעד 

ל חברות מתחומי משיכת חברות בינלאומיות להשקעות חדשות בישראל, בדגש ע .א

 טק וסקטור הרכב והתחבורה-מדעי החיים והביו

הרחבת מספר התעשיות הנהנות מרכש גומלין באמצעות הקמה ותפעול של גוף  .ב

 שטח

 בחו״ל Invest in Israelקידום פעילות  .ג

 הגברת האכיפה בחברות המחויבות ברכש גומלין .ד

חיוב רכש  הגדלת היקף המחויבויות לרכש גומלין באמצעות הסדרת סוגיית .ה

 גומלין במכרזי תשתיות מיוחדים
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 : הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות  2מטרה 

 : הקטנת הריכוזיות הענפית ויצירת משק תחרותי2.1יעד 

הקצאת מכסות ייבוא במסגרת הליך תחרותי לייבוא בשר טרי, גבינות ושמן זית  .א

 2019 בפטור ממכס לשנת

 גלוטן מסלול לעידוד התחרות בשוק המזון ללא .ב

 פרסום מדד ״סל מוצרים בסיסי״ למשק בית ממוצע .ג

 ביצוע תהליך שיתוף ציבור למתן פתרונות בנושא יוקר המחיה בישראל .ד

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

 מוצרים ושירותים, תוך שמירה על איזון בין הצרכנים, היצרנים והמשווקים

דע חדשה לטובת אישור טובין מיובאים והגברת התחרות השקת מערכת מי .ו

 בבדיקות תקינה

  הסרת חסמי ייבוא תוך התאמת המשק והיערכותו למגמות הגלובליות: 2.2יעד 

 סקירת רפורמות בתחום הייבוא בשווקים מפותחים בחמש השנים האחרונות .א

 גיבוש המלצות מדיניות ביחס למגמות במסחר המקוון .ב

 לקהל היבואנים ויישומןהקלות רגולטוריות  .ג

 בחינה של שוק חברות השילוח .ד

 סקירת התקינה העולמית ואיתור פערים בתקנים חיוניים למשק הישראלי .ה

בחוק  13גיבוש חוות דעת בנושא השינויים הלא מתחייבים כתוצאה מתיקון  .ו

 התקנים

 '.השוואה בין משרדי הממשלה בעניין הנטל הבירוקרטי בתחום ייבוא א .ז

ביצוע התאמות בצו ייבוא אישי והפחתת רגולציה נוספת שמעוגנת בצו ייבוא  .ח

 אישי 

 ביצוע סקירה בינלאומית בנושא חוקיות ייבוא אישי .ט

 : קידום מסחר הוגן תוך שמירה על זכויות הצרכנים בהיבטי סחר ובטיחות2.3יעד 

 הקמת אתר אינטרנט ישראלי של ריקולים .א

 מכשירי שקילה ביצוע אימותים ואימותים מחדש של .ב

 ביצוע אימותים ואימותים מחדש של תחנות דלק .ג
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 ביצוע ביקורות בבתי עסק ובשווקים על פי חוק פיקוח מצרכים ושירותים .ד

 אכיפת תחזוקת מתקני ילדים למשחקים על ידי רשויות מקומיות .ה

 עדכון מחירון מכון התקנים .ו

 קידום חוק צעצועים מסוכנים .ז

 קידום תזכיר חוק למשקלות ולמידות .ח

גיבוש והפעלה של מודל ניהול סיכונים לשינוי שיטת הפיקוח על ייבוא טובין  .ט

 שחל עליהם תקן רשמי
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 חברתי כתשתית לצמיחת המשק-פיתוח כלכלי :3מטרה 

: משיכת השקעות איכותיות ועידוד החדשנות באזורי עדיפות לאומית כמנוף 3.1יעד 

 לפיתוח כלכלי אזורי

 השקעות הון ויישומםקידום תיקונים בחוק עידוד  .א

כנית ״מיקרו ון מרחבי לתעשייה זעירה במסגרת תגיבוש מודל למציאת פתר .ב

 תעשייה״

כנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל באזורי עדיפות הפעלת ת .ג

 כנית "שכר גבוה"(ומית, בעלות העסקה גבוהה )תלא

ובפעילות סיוע למינהלות אזורי תעשייה באמצעות תמיכה בשכר כוח אדם  .ד

 שיווק

 עדכון מודל הסבסוד לעלויות פיתוח באזורי תעשייה .ה

-טק בפריפריה על ידי מתן תמיכה במבנים להשכרה להיי-קידום תעשיית ההיי .ו

 טק

טק במגזר הערבי על ידי תמיכה במבנים -גיבוש מודל תמיכה לתעשיית ההיי .ז

 טק-להשכרה להיי

וקן של קרקעות מתן המלצות להקצאת קרקעות בפטור ממכרז לטובת שיו .ח

 לתעשייה

 קידום וריכוז של מאמץ לעידוד תעשיות בתחום ה״פודטק״ )טכנולוגיות מזון( .ט

 כנית לעידוד פיתוח כלכלי מוטה חדשנות ברשות החדשנותיישום ת .י

סיסטם מקדם חדשנות בתעשיית הייצור בפריפריה -גיבוש תפיסה לקידום אקו .יא

 ברשות החדשנות

 אוכלוסיות ייעודיות ויצירת מקומות עבודה איכותייםשילוב וקידום של : 3.2יעד 

כנית לתמרוץ מעסיקים לקלוט עובדים נוספים לטובת העסקת הפעלת ת .א

 אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך

 גיבוש מודל לפיתוח אזורי תעשייה במגזרי המיעוטים .ב

 הפעלת מרכזי עסקים .ג

 הפעלת מסלול להעסקת אנשים עם מוגבלויות .ד

סלול לעידוד העסקת סטודנטים מקרב האוכלוסייה הערבית בענפי הפעלת מ .ה

 התעשייה עתירת הידע
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הקמה והפעלה של פורומים להעלאת הרכש המקומי ולקידום עסקים בשיתוף  .ו

 פעולה עם הרשויות המקומיות

 יישום התוכנית לפיתוח ולהעצמה של היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים .ז

 סיוע לעסקים בקריית שמונה .ח

 כנית לשילוב נשים בעסקים ובתעשייההכנת ת .ט

 הפעלת פיילוט סיירות תכנות ברשות החדשנות .י

 היערכות ענפי המשק ומוכנותם לשעת חירום בהיבטים משקיים כלכליים: 3.3יעד  

 הקמת מערך סייבר למפעלים חיוניים של משרד הכלכלה .א

 אחזקה, רענון ועדכון של מלאי מזון אסטרטגי ממשלתי .ב

שירות לאספקת מוצרי מזון על ידי מפעלים חיוניים,  הגדרת יעדים ורמות .ג

 בהתאם ליעדים ולרמות השירות הלאומיים

 המשך ביצוע פיילוט לשינוי שיטת האחזקה של מלאי מזון אסטרטגיים .ד

 הרחבה והידוק של הקשר עם רשתות השיווק והמרכולים החיוניים לחירום .ה

 כמפעלים חיונייםמיון ובחינה של מפעלי ייצוא לצורך המלצה על הכרזתם  .ו

 מסלול למתן מענקים לתאגידים חיוניים לצורך ביצוע הגנה בפני פעולות סייבר .ז
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 והבינוניים הקטנים העסקים וחיזוק תומכת עסקית סביבה יצירת: 4מטרה 

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

  SAWA  לנשים יזמיות מהחברה הערבית בשיתוף קרןהפעלת קרן הלוואות  .א

 הפעלת קרן הלוואות ליזמים ולעסקים קטנים שבבעלות יוצאי אתיופיה .ב

 הפעלת הקרן לעסקים במצוקה .ג

( להשקעות בעסקים בינוניים ובקרה שוטפת על Private Equityהפעלת קרן ) .ד

 .פעילותה

חסמים העומדים בפני המגזר טיוב הרגולציה, הפחתת נטל בירוקרטי והסרת : 4.2יעד 
 העסקי

 שיפור הסביבה העסקית לתעשייה בהיבטי תכנון, רישוי ובנייה .א

מותאמת  בחינה מחודשת של התקנים הרשמיים הקיימים והחלת רשמיות .ב

 לתקינה בינלאומית, למעט שינויים לאומיים מתחייבים ומקרים חריגים

 מעבר מצו הפיקוח על היהלומים לחקיקה מותאמת .ג

מכרזים ממשלתיים לטובת הנגשתם והתאמתם לעסקים קטנים  בקרה על .ד

 ובינוניים

 מדד עשיית עסקים ברשויות מקומיות .ה

עבור  Ease of doing businessגיבוש אסטרטגיה ושיטת הפעלה לנושא  .ו

 תחברות ישראליות, בדגש על חברות בצמיחה ברשות החדשנו

היעילות וכושר התחרות של : סיוע במימוש פוטנציאל הפריון, החדשנות, 4.3יעד 
 העסקים

 הדרכות לעסקים וליזמים על ידי סניפי המעוף .א

 הנגשת פתרונות מימון לעסקים וליזמים במעוף .ב

 הפעלת שירותי סיוע במסגרת פעילות המעוף בתחום הפריון והחדשנות .ג

 מקומיים HUBהפעלת מאיץ עסקי טכנולוגי במתחמי  .ד

 הפעלת תכנית מסחר מקוון .ה

 נתוני עסקים קטנים ובינונייםפרסום תקופתי של  .ו

 אזורי הארץ ממוסדות ״עוגן״י של חברות קטנות ובינוניות בעידוד רכש מקומ .ז

 כנית לחיזוק עסקים קטנים ובינונייםת .ח
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 שימת הלקוח במרכז ומתן מענה מיטבי למגזר העסקי: 5מטרה 

: להוות "בית לתעשייה" תוך יצירת שיתופי פעולה ומתן מענה בראייה 5.1יעד 
 כוללת

הקמת תשתית ארגונית למתן מענה לתעשייה בהיבטי רגולציה, בירוקרטיה  .א

 ופיתוח כלכלי

 הקמת אתר סחר בינלאומי למכירת מוצרים המיוצרים בישראל .ב

 לבן ויזמות בתעשייה-קורסי יזמות להקניית ערכי כחול -״לעוף על יזמות״  .ג

 לבן״ ברשתות קמעונאיות-״חודש כחול .ד

 39אירוע ״יום התעשייה .ה

 פוי הסקטורים החדשניים בהם ישראל הינה מובילה גלובליתמי .ו

הרחבת שיתופי פעולה של תכשיטנים/מעצבים ויהלומנים ישראליים במסגרת  .ז

  תערוכת התכשיטים ״גו׳בלה״ ושיווקה בקרב קניינים זרים

 : שיפור השירות והנגשת כלי המשרד באופן שיאפשר את מיצויים המיטבי5.2יעד 

 122אתר ״שער אחד לכלכלה״העלאה לאוויר של  .א

 הסברה, הנגשה ושיווק הפעילות של רשות ההשקעות .ב

 קליטה והנפקת רישיון בענף היהלומים באופן טכנולוגי ומתקדם .ג

 123"עם הפנים לאגודות השיתופיות״ -אפיון ופיתוח מערכת מידע חדשה  .ד

 קיום ועידה כלכלית בדרום .ה

 בנושא ייבוא חופשימחשוב צו ייבוא חופשי לטובת הרחבת המידע הניתן  .ו

לבן לציבור הרחב באמצעות שימוש בתו "מיוצר -חשיפה של מוצרי כחול .ז

 .בישראל״

 כנסים לחשיפת כלי הסיוע באזורי תעשייה וימים פתוחים למפעלים ולמעסיקים .ח

 שיפור בזמני הטיפול בבקשות ברשות החדשנות .ט
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 הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה

 

מכוח החוק לעידוד השקעות  תהרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה  פועל

להשקעות רשות ל" שונה שם "מרכז ההשקעות"  1.1.2017ביום  .1959 –הון תשי"ט 

חקיקה של החוק לעידוד וזאת במסגרת תיקוני  "לפיתוח התעשייה והכלכלהו

 .1959-השקעות הון, תשי"ט

 

 : מסלול מענקיםמספר מסלולי סיוע לפיתוח התעשייה והכלכלה  להשקעות וברשות 

 ימסלול וביניהם: ,מכוח החוק לעידוד השקעות הון ומסלולים מנהליים רבים

מסלול פריון, מסלול יצור , גז והפחתת פליטות  -איכות הסביבה ימסלול, תעסוקה

 מתקדם, מסלולי תחרות / יוקר מחייה, מסלולי תיעוש הבנייה  ועוד.   

 

משרדיים -המסלולים המנהליים פועלים מכוח החלטות ממשלה וסיכומים בין

 במסגרת הוראות מנכ"ל.

 

 יעדי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ותפקידיה:

ות לחדשנות עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפ .א

 ולפעילות באזורי פיתוח, לשם פיתוח כושר היצור של  משק המדינה.

שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין  .ב

 לאומיים ויצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני קיימא. 

 הצמיחה והגברת עידוד במדיניות מרכזי אמצעי הון מהווה השקעות לעידוד החוק

 בישראל בכלל ובפריפריה בפרט. הכלכלית

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

 הגברת הצמיחה הינה העיקרית תמריצי הטבות מס ומענקי הון, שמטרתם .א

 הגברת לשם כולו במשק השקעות לעודד מכוונים אלו תמריצים במשק:

 ובפריפריה.הצמיחה הכלכלית, במרכז 

 7.5%)מענקים ומס חברות מופחת של  תמריצים לפריפריה: תמריצים .ב

 התעשייה על פיזור להשפיע במרכז הארץ( שנועדו 16%בפריפריה לעומת 

 את לצמצם במטרה ,בפריפריה והשקעות פעילות והגברת הארץ ברחבי

 .קיימא–בת צמיחה ולעודד האזורי השוויון –אי
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 בשני תעשייתי, מפעל ובהרחבה של בהקמה ניתנותהתעשייה  לעידוד ההטבות

כל מסלול פועל בנפרד  .במס ומסלול הטבות מענקים מסלול מרכזיים מסלולים

מהמסלול האחר וללא תלות באחר, מפעל ששוכן באזור פיתוח א' יכול לקבל גם 

 הטבות מס וגם מענקים.

 

לפיתוח נכנסו לתוקף תיקוני חקיקה שיזמו הרשות להשקעות ו 2017בשנת 

, העוסקות במתן הטבות במס על הכנסה הנובעת התעשייה והכלכלה ומשרד האוצר

מקניין רוחני שבבעלות מפעל מועדף טכנולוגי, הפחתת שיעור מס חברות בפריפריה 

, הטבות במס למשיכת דיבידנד של מפעל 7.5%-ל 9%למפעל מועדף, במקום 

החלטה בדבר, שינוי שם מרכז טכנולוגי, ביטול ועדת ערר והגבלת משך זמן למתן ל

-ההשקעות לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, שינוי אופן מדידת "בר

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

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

ובי שדרות ועוטף עזה, הכללת מפעל עם יצור מתקדם, למפעלים השוכנים בייש

 המקדם חדשנות, בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" ושינוי תקנות יצוא עקיף.

 

 הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה  פעילות

 

מדי שנה מאות תכניות  תמאשר להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלההרשות 

אשר עוסק במיקור חוץ, מנגנון רחב הרשות להשקעות  המפעיל. לשם כך, מאושרות

החברה   , כדוגמתוההוראות המנהליות בהליכי הטיפול הנגזרים מן החוק

הממשלתית ענבל המספקת לרשות לפיתוח התעשייה והכלכלה שירותי חשבות 

  .גופים מלווים, רואי חשבון ושמאיםומיכון, 

התעשייה והכלכלה  לחידוש בשנים האחרונות פעלה הרשות להשקעות ולפיתוח 

ועדכון של עשרות נהלים וביטולם של נהלים ישנים, כמו כן נערכו ימי עיון והסברה, 

וקשר ישיר עם התעשייה והתעשיינים,  פרסום דיגיטלי באינטרנטכנסים, סדנאות, 

וזאת במטרה להנגיש את הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה  

 ללקוחותיה. 

נכנסו לתוקף תיקוני החקיקה שיזמה הרשות, על מנת להתאים  2017כמו כן, בשנת 

את החוק ולהנגישו לתעשייה. בנוסף, הרשות שדרגה את מערך המיחשוב והפעילות 

המקוונת, לצורך יצירת תשתית ידידותית ליזמים ולמשקיעים ופותחה מערכת בשם 

 קלכלית.

 

לת טיפול בכל הבקשות כולהרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה  פעילות 

, בקשה להקמה/הרחבה רישוםהן ברמת תאגיד והן ברמת תכנית השקעות, החל מ
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קליטתה, בחינת הבקשה והבאתה לדיון במנהלת הרשות להשקעות ולפיתוח 

התעשייה והכלכלה  וכלה בטיפול שוטף של הבקשות לעדכון הן ברמה של תאגיד 

ורת התאגדות וכו'( והן ברמה של תכנית )שינויי בעלות, הסבות כתבי אישור, שינוי צ

השקעות )עדכון רשימת השקעות, הארכת מועד ביצוע, שינוי הגדרת מוצר, שינוי 

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

 

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה  מפעילה מערך פיקוח ובקרה לאורך 

כל חיי התכנית ועד לסיום התכנית. במהלך ביצוע השקעות של התכנית מבצעת 

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה  ביקורות יזומות במפעלים. בשנת 

בקשות להחרגת  8, בקשות להסרת שעבודים 147ביקורות, טופלו  36בוצעו  2018

דרישות  37נכסים משעבוד ובקשה אחת ליצירת שיעבוד לטובת צד ג'.  כמו כן הוצאו 

מיליון שקלים בגין החזר מענקים מתכניות  19להחזר מענקים. בשנה זו נגבו 

 שבוטלו.    

  

 ₪מיליארד  1.7בהיקף השקעה של , תכניות במסלול מענקים 80 אושרו 2018בשנת 

-תכניות אלו יביאו לתוספת תעסוקה של כ ₪.מיליון  346-ת של כובעלות תקציבי

אישורי  35כמו כן הוצאו  יפים.עובדים ישירים ומספר זהה של עובדים עק 1,637

  תכניות. 11ביצוע ובוטלו 
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 השקעות זרות

 

בקשות  100-מטפלת באופן שוטף בכהרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה  

זרים במסגרת התכניות השונות. להלן פירוט סוגי הבקשות שונות של משקיעים 

 :השונות לעניין ההשקעות הזרות

 

 מפעלים של והרחבה הקמה 

 בפריפריה גבוה בשכר תעסוקה עידוד 

 מניות בעלי שינוי 

 מיזוגיםו רכישות, הסבות 

 ביצוע מועד הארכות 

 עקרוניים אישורים 

 השקעות בסעיפי פנימיים שינויים 

 אתר מקום שינוי 

 מינהל אזורי תעשיהבשיתוף עם  ,למפעלים מיקום באיתור סיוע 

 פירוט המסלולים 

 

ת השקעות, המזכות  ו"מפעל מאושר" לתכנישל נותן מעמד   מסלול המענקים

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

מענק נוסף  10%, בנוסף ניתן לקבל עד 20%בגין השקעות המוכרות ברכוש קבוע הוא 

 ידי על מופעל המענקים מסלול  בנגב, בפריפריה בצפון וביישובי שדרות ועוטף עזה. 

 לחבר השקעה מענק ניתן ומכוחו הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה , 

מהטבות מס  ליהנות, גם ניתן זה,  במסלול אושר",מ בעל "מפעל אדם שהוא בני

  .למפעל מועדף על פי החוק, ללא צורך לבחור באחד מבין השניים בלבד

 

 מועדפת" חברהל" ניתנות ומכוחו המסים רשות ידי על מופעל המס הטבות מסלול

 -עיקרי הטבות המס ל"חברה המועדפת" להלן  מס מופחת. שיעור 

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

בפריפריה )אזור פיתוח א'(. מס מופחת על משיכת  7.5% -במרכז הארץ ו 16%

 ופחת מואץ. 20%דיבידנד בשיעור 

 

מסלול זה ניתן על פי הפרק השביעי מסלול בניה להשכרה למגורים )הטבת מס( : 

לחוק עידוד השקעות הון. זכאי להטבה מי שבונה בנין אשר מחציתו מיועד להשכרה 

השנים הראשונות.   7שנים מתוך  5למגורים, כאשר הדירות להשכרה מושכרות 

לשנה ומס מופחת  20%ההטבה הניתנת במסגרת מסלול זה הינה פחת מואץ בשיעור 
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של דירה בבניין חדש להשכרה בשיעור של  השכרה או מכירהמעל הכנסה חייבת 

 2,034תכניות במסלול זה, לבניית  66אושרו  2018לחברה. בשנת  11%-ליחיד ו 20%

 מיליארד שקלים. 1.8יחידות דיור, בהשקעות של 

 

 במסגרת, ולתמרץ לסייע נועד זה מסלול: לחדשנות הרשות עם משותפים מתווים

 פ"ממו לעבור אפ-סטארט חברות, הון השקעות לעידוד החוקמסלול מענקים מכח 

 .בישראל מתקדם לייצור

 :מתווים שני גובשו כך לצורך

 חברות לעודד נועד -" מתקדם לייצור ופיתוח ממחקר" מתווה .א

 ומוצרים ייצור טכנולוגיות, רוחני קניין( רכש י"ע) מטמיעות/המפתחות

 . בישראל תעשייתי מפעל להקים ומתקדמים חדשניים

 חדשני מוצר שפיתחו חברות לעודד נועד -" ראשוני תעשייתי מפעל" מתווה .ב

 הרגולציה לאישור שבכפוף כדי לאומיות,-בין ברגולציות לעמוד ונדרשות

 . חרושתי לייצור המפעל יעבור

 .קבוע רכוש בגין המאושרת מההשקעה 20% - המענקים שיעור

 המוכרת מההשקעה 10% עד של בגובה נוסף מענק גם לקבל בתנאים מסוימים ניתן

( 1-4 פריפריאלי אשכול) בצפון בפריפריה(, ודרומה 10 רוחב קו) הנגב באזורי

 .עזה ועוטף שדרות וביישובי
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 במסלול מענקיםאישורים 

 

 
מס' 

 חברות

תוספת 

 עובדים

סכום 

 המענקים
 סכום ההשקעה

 ₪מיליארד   1.7 ₪מיליון  346 1,637 80 מסלול מענקים

 מיליארד שקלים 17.5 ₪מיליון  700 370  אינטל

 

 
 תחרות כהגדרתם בחוק.-הסיוע ניתן למפעלים תעשייתיים ברי

 .₪מיליון  4.3-כבמסלול המענקים עמד על לתכנית  הממוצע  המענק סכום

 

מיליארד  17.5בנוסף, בשנה זו אושרה תכנית השקעות לחברת אינטל, בהיקף השקעה של  

  (FAB28מיליון שקלים, לצורך שדרוג המפעל בקרית גת ) 700תקציבית של שקלים, ובעלות 

אלקטרוניים על גבי פרוסות סילקון. התועלות המשקיות הצפויות -ליצור רכיבים מיקרו

עובדים נוספים(  370עובדים בקרית גת ) 4,250-במסגרת תכנית זו כוללות העסקה של כ

תוספתית של ספקים בישראל והכשרתם  בפריון גבוה, העסקה עקיפה בישראל, פעילות

לסטנדרטים בינלאומיים, תוספת יצוא למשק, תקבולי מיסים משמעותיים )מס חברות, מס 

 ניכוי עובדים, מע"מ(. -דיבידנד, מס הכנסה

אדם -השפעות הנובעות מהכשרת כוח -כמו כן צפויות השפעות שאינן נאמדות בכסף כגון

-סטנדרטים חדשים לתעשייה בישראל ויצירת אקו בחברה, שיפור יכולות ניהול, הכנסת

 (.SPILLOVERסיסטם של חברות הזנק )

 

 סלולי תעסוקה מ

 

ע"פ מתווה של השתתפות בעלות ולעסקים, הטבות למפעלים  ניםנות תעסוקה ימסלול

השתתפות בעלות העסקת עובדים וכן , עדיפות לאומיתהעסקת עובדים חדשים באזורי 

 . ששיעור השתתפותן בשוק התעסוקה נמוך בכל הארץ אוכלוסיותשל חדשים 

המסלולים מעודדים את צד הביקוש להעסקת עובדים חדשים ובכך יוצרים מקומות 

 תעסוקה חדשים.
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 עיקריים: סלולי תעסוקהפירוט מ

המסלול מתמרץ מעסיקים לקלוט עובדים ששיעור השתתפותם בשוק  - 4.17הוראת מנכ"ל 

האוכלוסייה הערבית )לרבות בדואים, צ'רקסים ודרוזים(, חרדים, אנשים העבודה נמוך: 

 עם מוגבלות והורים יחידים.

הסיוע ניתן לחברות שעיסוקן העיקרי הוא או באחד מענפי התעשייה או באחד מענפי 

 השירותים המפורטים בהוראה. 

 אקרי  הוהשינוי העי .עברה שינויים מהותיים בשנתיים האחרונות 4.17הוראת מנכ"ל 

מהשכר הממוצע במשק לכל אחד  75% -70% -דרישה לשכר ברוטו שלא יפחת מה

 לעומת דרישה של תשלום שכר מינימום בהוראות קודמות. ,מהעובדים שיגויסו

תכנית זו נועדה לעודד השקעות במשק של תעשיית העילית, תוך שימת  - 4.18הוראת מנכ"ל 

פות לאומית ועל עידוד יצירת משרות בשכר גבוה דגש על העלאת שיעור הצמיחה באזורי עדי

 באזורים אלה. 

התכנית מסייעת למשקיעים שמעוניינים להקים/להרחיב/להעתיק את עסקיהם לאזורי 

טק באזורים אלה יוצר פעילות כלכלית המאפשרת -עדיפות לאומית. סיוע לחברות היי

 .לחברות להתפתח ומשפיע על המרקם הדמוגרפי בפריפריה

תכנית זו נועדה לסייע למעסיקים מתעשייה עתירת ידע בשילובם של  – 4.20מנכ"ל הוראת 

הערבית, לרבות דרוזים  הסטודנטים ובוגרי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל מהאוכלוסיי

 בדואים וצ'רקסים שלומדים או למדו מקצועות טכנולוגיים.

בתעסוקה בשוק החופשי. מסלול מיוחד לשילוב אנשים עם מוגבלות  - 4.28הוראת מנכ"ל 

מדובר באנשים ששיעור השתתפותם בשוק העבודה נמוך משיעור התעסוקה של 

האוכלוסייה הכללית, בשל חששות וחסמים של מעסיקים ושל העובדים עצמם להשתלב 

 בתעסוקה.
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 נתוני ביצוע מסלולי תעסוקה

 

 סיוע מאושר בש"ח תוספת משרות מספר חברות )תעסוקה( שם מסלול 

 32,803,482 458 38 4.17 תעסוקהמסלול 

 74,991,442 244 9 4.18מסלול שכר גבוהה  

 1,935,208 23 8 4.28מסלול אנשים עם מוגבלויות 

 4,263,376 46 5 4.20מיעוטים  –מסלול מתמחים 

 113,993,508 771 60 סה"כ

 

 31.12.2018-לישנם מקרים בהם חברה הגישה מספר בקשות. הנתונים נכונים *

 יהיסוג אוכלוס
תוספת 
 סיוע מאושר בש"ח משרות

 3,023,400 37 בדואים

 451,500 5 דרוזים

 7,275,253 100 גברים –מיעוטים 

 3,822,033 53 נשים –מיעוטים 

 5,371,682 69 גברים –חרדים 

 15,978,470 225 נשים –חרדים 

 1,935,208 23 אנשים עם מוגבלויות

 76,135,963 259 כללית

 113,993,508 771 סה"כ

 
 בש"ח  4.17עלות שכר ממוצעת לפי סוג אוכלוסייה בהוראת מנכ"ל 

 

 2018 

 10,133.83 גברים ערבים

 8,665.11 נשים ערביות

 14,802.32 גברים חרדים

 10,796.92 נשים חרדיות

 13,129.05 אוכלוסייה כללית
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 פריון מסלול
 

 תכנית להגדלת הפריון בתעשייה - 4.44הוראת מנכ"ל 

תכנית זו מעודדת מפעלים להעלאת פריון העבודה ומיועדת עבור מפעלים 

תעשייתיים או קווי ייצור במפעלים תעשייתיים זעירים, קטנים או בינוניים שאינם 

 .עומדים בתנאי החוק לעידוד השקעות הון

ר את קצב צמיחת התכנית להעלאת פריון העבודה נותנת הזדמנות למפעלים להגבי

הפריון בעבודה ומאפשרת למשק הישראלי להקטין חסמים ולשפר את התחרות מול 

 .OECD -יתר מדינות ה

 במסגרת הוראה זו, על מבקש הסיוע לגבש "תכנית להעלאת פריון בעבודה".

אש"ח  300מההשקעות המזכות וכולל גובה סיוע מקסימלי ) 30% -שיעור הסיוע 

מיליון ש"ח עבור פעילות  3-מיליון ש"ח עבור פעילות קטנה ו 1.5עבור פעילות זעירה, 

 בינונית(.

 :ביצועים

 

 מענק נגזר )בש"ח( מס' הבקשות שאושרו שנת תקציב

2018 54 84,848,615 

 

 
 מתקדם יצור מסלול

 
  מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם - 4.54הוראת מנכ"ל 

להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדם  מסלול זה נועד לעודד מפעלים תעשייתיים

במפעלים או בקווי ייצור במפעלים )בכל רחבי הארץ(, לצורך שיפור התוצאות 

העסקיות של המפעל, זאת באמצעות השתתפות בסיכון הכרוך בהטמעה של 

 טכנולוגיות חדשניות.
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 פעולות ההטמעה המוכרות במסגרת הוראה זו:
 

המבוססות על הטמעת אמצעי ייצור הטמעה של שיטות ייצור חדשניות  .א

 מתקדמים.

הטמעה של חומרים מתקדמים בתהליכי ייצור או ייצור עצמי של חומרים  .ב

 מתקדמים להשבחת מוצר ביניים או מוצר סופי.

הטמעה של טכנולוגיות מידע מתקדמות המאפשרות זרימת מידע, או  .ג

תוני ייצור קישוריות ו/או ניטור ו/או איסוף, ניתוח וחישוב מתקדמים של נ

 בין חלקים שונים בתהליכי הייצור או שרשרת האספקה.

מההשקעות המזכות  20%באזורי עדיפות לאומית שיעור הסיוע הינו  -שיעור הסיוע 

 )מענק בונוס(, עם הוכחת התוצאות. 10%ובתוספת של 

)מענק  5%מההשקעות המזכות ובתוספת של  15%ביתר הארץ שיעור הסיוע הינו 

 הוכחת התוצאות.בונוס(, עם 

 היקף הסיוע מוגבל בהתאם לגודל הפעילות.

 

 ביצועים

 מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם:בלהלן פירוט אודות אישורים 

 

 מענק נגזר )בש"ח( מס' הבקשות שאושרו שנת תקציב

2018 19 10,363,370 

 

 הבדואים בנגבמסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי  - 4.49הוראת מנכ"ל 

מסלול זה נועד להביא לחיזוק חוסנם הכלכלי והחברתי של האוכלוסייה הבדואית 

בנגב,  ומעודד הקמת מפעלים תעשייתיים באזור תעשייה צמוד דופן או באזור 

 .תעשייה משותף באחד מיישובי הבדואים בנגב

 ח.מיליון ש" 3 -מההשקעות המזכות המאושרת ולא יותר מ 30% -שיעור הסיוע 

 ביצועים

 

במסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי  להלן פירוט אודות אישורים

 הבדואים בנגב:

 

 מענק )בש"ח( מס' הבקשות שאושרו שנת תקציב

2018 7 15,439,511 
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 מסלולי איכות הסביבה

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

ץ יהיה והגז הטבעי. התמר לרשתצרכני גז גדולים להתחבר ולתמרץ מיועד לעודד 

לוקה של הגז הטבעי ובעלויות השתתפות בעלויות חיבור למערכת הח באמצעות

 מערכות פנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי. הסבת

 

 אישורים במסלול סיוע במימון חיבור למערכות גז טבעי

 

 מספר חברות סכום המענקים המסלולשם 

 19 מיליון ש"ח 20 גז טבעי

 

 4.21מסלול להפחתת פליטות גזי חממה הוראת מנכ"ל 

פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, על בלתמיכה מסלול 

 . ידי צמצום צריכת החשמל, באופן עקיף או ישיר

ייה והכלכלה במשרד התעש ולפיתוח להשקעות הרשות בשיתוף מנוהל המסלול

 הכלכלה והתעשייה, רשות החדשנות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד  האנרגיה.

 

 סכום השקעה שם המסלול
 במיליוני שקלים

סכום המענקים 
 שקלים במיליוני

 חסכון שנתי מספר חברות

הפחתת 
 פליטות

 גזי חממה
436 83 96 

"ש קוט מיליון 168
 "חמלש 95שהם 

 

 מיוחדים מסלולים

במסגרת מסלול זה הופעלו בשנים  – מסלול לעידוד תחרות והורדת יוקר מחייה

בשוק בשר מסלול לעידוד התחרות ,   בענף החלבהאחרונות מסלול לעידוד תחרות 

 גלוטן.  ללא המזון התחרות בשוקמסלול לעידוד ומפורק כשר  בקר טרי

ה שבה נעשה שימוש ילבניתיעוש הבניה הוא שם כולל  -מסלול תיעוש הבנייה

בציוד בניה משוכלל ובמוצרי חרושת  בטכנולוגיות מתקדמות, בשיטות עבודה,

שבה נעשה שימוש  המיוצרים מחוץ לאתר, בהשוואה לבניה הקונבנציונלית,

 בטכנולוגיות עתירות עבודה המבוצעות ברובן באופן ידני באתר הבניה עצמו.
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 במסגרת זו מופעלים שני תתי מסלולים:

  4.40מסלול לתמיכה ברכש ציוד לבנייה מתועשת )צב"מ(, הוראת מנכ"ל 

  מסלול להגדלת תיעוש במבני מגורים בנייה מרקמית רוויה, הוראת מנכ"ל

4.39 

בשיתוף עם המטה הקיברנטי במשרד רוה"מ, להעלאת רמת ההגנה  – מסלול סייבר

 חיוניים.   םשל מפעלים תעשייתיי

, בישראל במשק ארגונים על סייבר התקפות של ובעוצמות בהיקפים הגדילה לאור

 על שמירה תוך, לאיומים המוכנות רמת את ולהעלות הסייבר מרחב על להגן נדרש

       .ומסחר שירותים, מידע של חופשית זרימה וכמאפשר צמיחה כמנוע חיוניותו
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 מינהל סחר חוץ

מדינת ישראל, מחזק את הקשרים מינהל סחר חוץ מגבש ומוביל את מדיניות סחר החוץ של 

הכלכליים הבינלאומיים ומקדם ייצוא והשקעות זרות בישראל, במטרה להגביר את 

-ית בשווקים הביןהתחרותיות של התעשייה הישראלית ולמצב את תדמיתה החדשנ

 לאומיים. 

במסגרת פעילותו לקידום הסחר והיצוא עוסק המינהל בסיוע לתעשייה הישראלית בהעמקת 

 ות בשווקים קיימים ובפתיחת שווקים חדשיםהפעיל

נספחויות מסחריות בפריסה עולמית, הנמצאות  40-המינהל מפעיל מערך של למעלה מ

במדינות היעד של הייצוא הישראלי, כמו גם בארגונים הכלכליים הבין לאומיים, אשר 

ילויות, תפקידם לסייע לתעשייה הישראלית בשווקי חו"ל במגוון דרכים, למשל: ייזום פע

ארגון משלחות, תערוכות ועריכת סמינרים מקצועיים, פתיחת דלתות בחברות וגופי ממשל 

בשווקי היעד, ליווי חברות בשלבי הכניסה לשווקים וכן סיוע בנושאי רגולציה, פתרון חסמי 

סחר ונושאים אחרים. בנוסף, המינהל פועל מול מוסדות פיננסיים בינלאומיים, להגברת 

 עשייה הישראלית.החשיפה של הת

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

 WTO –פועל להסרת חסמי סחר ומייצג את מדינת ישראל בארגונים כלכליים בינ"ל 

,OECD  .ובנציגות ישראל לאיחוד האירופאי 

עול בחו"ל: תכנית של"ב המינהל מפעיל מערך של כלים המסייעים לחברות ישראלית לפ

)שער לשיווק בינלאומי( התומכת בחברות אשר מתחילות את דרכן בשווקים הבינלאומיים 

 ותכנית כסף חכם המסייעת לפריצה לשוק חדש. 

קיבל מינהל סחר חוץ לידיו את מכלול הטיפול בנושא הפיקוח על היצוא האזרחי  2018בסוף 

לרשות המוסמכת גם בהקשרי הפיקוח על שימושי והוא נמצא בתהליך של הפיכה -הדו

היצוא בתחום הביולוגי, הכימי והגרעיני. משרד הכלכלה מהווה את הרשות המוסמכת מכח 

 חוק למתן רישיונות בתחומים אלה, תוך קיום חובת התייעצות עם משרדי החוץ והביטחון. 

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

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

 לסחר חוץ עורך סקרים כלכליים וסטטיסטיים בתחום פעילותו.
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 יעדי המינהל:

 הגדלת וגיוון היצוא:

 2020מיליארד דולר עד שנת  120 -הגדלת היקף היצוא ל. 

  .הרחבת הגיוון הגיאוגרפי של היצוא 

  הקטנת הריכוזיות בקרב החברות המייצאות: הרחבת בסיס היצואנים והכנסת

 חברות רבות יותר למעגל היצואנים, בדגש על חברות קטנות ובינוניות.

 אגף קידום היצוא:

הנספחים המסחריים מבצעים מגוון פעילויות במהלך השנה, במטרה לענות על צרכי 

 ה הישראלית המשתנים, ובדגש על היתרון היחסי במדינת היעד.התעשיי

פעילויות לקידום היצוא הישראלי ומשיכת  800-בוצעו על ידי מערך הנספחים כ 2018-ב

 השקעות זרות לישראל וביניהן משלחות, תערוכות וכנסים. 

יות חברות ישראליות דרך מערכת הפנ 1500 -פניות לנספחים מכ 3500 -התקבלו כ 2018-ב

 הממוחשבת. 

 

 :אגף מדיניות סחר והסכמי סחר בין לאומיים

 :2018פעילויות מרכזיות של האגף למדיניות והסכמי סחר בשנת 

  מו"מ לשדרוג ההסכם לאזור סחר חופשי )אס"ח( עם קנדה שהושלם ונחתם במאי

2018. 

  2018מו"מ על הסכם אס"ח עם פנמה שהושלם ונחתם במאי. 

  בהסכם עם אפט"א )שוויץ, נורבגיה, איסלנד וליכטנשטיין( עדכון הפרק החקלאי

 2018שהושלם ונחתם בנובמבר 

  2019המו"מ על הסכם אס"ח עם אוקראינה הושלם ונחתם בינואר. 

  המו"מ על הסכם סחר עם בריטניה אשר יחליף את ההסכם עם האיחוד האירופי עם

 .2019צאת של בריטניה ממנו, הושלם וההסכם נחתם בתחילת 

 אסייתי נמשך.-מו"מ על הסכמי אס"ח עם סין, וייטנאם והאיחוד הכלכלי האירוה 

  המו"מ עם האיחוד האירופי על כללי מקור חדשים לכלל מדינות אזור הים התיכון

 נמשך.

 .המו"מ על הסכם אס"ח עם דרום קוריאה נמשך 
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 ( במסגרת הפעילות בארגון הסחר העולמיWTOנכנס לתוקף הסכם ה )- Trade 

Facilitation (TF) הסכם פישוט סחר גלובלי אשר קובע נורמות לניהול תקין של ,

 סחר בין לאומי. 

 בתחום ה-OECD  נעשתה פעילות בכל הוועדות המקצועיות באחריות המשרד תוך

קידום נושאים בעלי חשיבות למשרד והמשך הפעילות להנגשת תוצרי העבודה של 

 הנפחות המסחרית. הארגון, בין השאר באמצעות הבלוג שמפעילה 

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

מנת לאפשר לתעשייה לשלב ביתר קלות את מוצריה בשווקי חו"ל. את הפרויקט 

 מרכז אגף תקינה במכון התקנים.

 :מערך כלי סיוע לתעשייה

 מספר קרנות כאשר שתי העיקריות הן:  2018-המערך הפעיל ב

  )סיוע ליצואנים מתחילים  –תכנית של"ב )שער לשיווק בינלאומי 

 16בהיקף כספי של כ  90בקשות. מתוך בקשות אלו, אושרו  146הוגשו  2018במהלך 

 ₪.מיליון 

  "סיוע לפריצה לשוק חדש –תכנית "כסף חכם 

 80בהיקף כספי של כ  166ת. מתוך בקשות אלו, אושרו בקשו 224הוגשו  2018מהלך 

 ₪. מיליון 

 

חברות  280-קרנות הסיוע השונות אותן מפעיל המינהל סייעו לכ 2018בסך הכל, בשנת 

 ₪.מיליון  104 -בהיקף של כ

 פעילות מול מוסדות פיננסיים בינ"ל:

פיתוח )דוגמת הבנק במהלך השנים האחרונות המינהל פועל מול גופי מימון בין לאומיים ל

העולמי, הבנק לפיתוח אמריקה הלטינית ועוד( במטרה לעודד השתתפות חברות ישראליות 

בפרויקטים בשווקים מתעוררים. המינהל הקים באופן עצמאי או בשיתוף עם משרדי 

ממשלה נוספים קרנות במוסדות הנ"ל בתחומים שונים דוגמת: סייבר, מים, חקלאות, 

 סביבה וציוד רפואי.

 נחתמו מספר הסכמים עם מוסדות פיננסיים בין לאומיים: 2018בשנת 

  הסכם לקידום טכנולוגיות מים בהודו עם הבנק העולמי וארגוןWater Resource 

Group 2030 וזאת כחלק מהחלטת הממשלה על קידום היחסים הכלכליים עם ,

הפערים הודו. באמצעות הקרן ניתן יהיה לסייע למדינות המתפתחות לאבחן את 

 באספקת המים שלהן ולהתאים להן פתרונות פיננסיים וטכנולוגיים ישראלים.
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 ( הסכם עם הבנק האירופי לפיתוחEBRD בנושא טכנולוגיות סביבה. הוקמה קרן )

מיליון אירו בשותפות עם משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה במטרה  1בשווי 

התיכון, בפתרונות בתחום  לסייע למדינות, בעיקר במזרח אירופה אך גם במזרח

 הסביבה ושינויי אקלים על ידי שימוש בטכנולוגיה ומומחיות ישראלית. 

 ( קרן מים עם הבנק לפיתוח אמריקה הלטיניתIDB )–  הקרן תאפשר פיילוטים

הלטינית. הקרן היא בהמשך  באמריקהלטכנולוגיות ישראליות בתאגידי המים 

 לשותפות ארוכה מאוד עם הבנק במסגרתה הוקמה גם קרן בתחום הסייבר. 

מינהל סחר חוץ ומחלקת הפיתוח הבינלאומי שפועלת באגף קידום יצוא, לוקחים חלק פעיל 

בכל קבוצות העבודה השונות שהוקמו כחלק מהחלטת הממשלה לקידום הפעילות 

. קבוצות העבודה כוללות: מימון 23.7.2018 /4021הישראלית בתחום הפיתוח הבינלאומי 

 תעשייה הישראלית ופעילות בינלאומית. לפיתוח, חדשנות בתחום הפיתוח, כלים ל

 פיקוח על הייצוא הדו שימושי

כאמור, מדובר באגף חדש המוקם במינהל סחר חוץ, ואשר מהווה את הרשות המוסמכת 

שימושי והביולוגי, כימי וגרעיני. כיום -)הרגולטור( בתחום הפיקוח על היצוא האזרחי הדו

התעשייה מאות רישיונות יצוא בשנה, בסך מנופקים תחת מערך הרישוי של משרד הכלכלה ו

 ₪. מיליארד  1.5-יצוא מפוקח כולל המוערך בכ

משרד הכלכלה מפקח על תחומים אלה מכח צווי פיקוח המצויים תחת פקודת היבוא 

שימושי(. צווים אלה קולטים לתוך -)דו 2006)אב"כ( ומשנת  2004והיצוא, וזאת משנת 

 דרישת של הסדרים בין לאומיים בתחום זה.המערכת החוקית הישראלית המחייבת 

מינהל סחר חוץ בתהליכי הקמה של אגף חדש לטיפול  בנושא תוך בנית תכנית עבודה 

מסודרת. האגף החדש הכולל בעלי תפקידים בתחום הרישוי והסיווג, האכיפה והפיקוח, 

  והתחום הבין לאומי.  יהצהרגולהמידע, 



 

 

56 

 

 ת זרותהרשות לשת"פ תעשייתי וקידום השקעו

 יעוד הרשות

להיות הגוף הממשלתי המתכלל, המוביל והממנף את תחום ההשקעות הזרות ורכש הגומלין 

תוך מיצוב מדינת ישראל בעולם כיעד אטרקטיבי להשקעה ושיתופי פעולה, מימוש 

האסטרטגיה הממשלתית וסדרי העדיפויות הלאומיים, ושיתוף פעולה מלא ומתמשך עם 

 וגופים אחרים. יחידות המשרד ומשרדים

 מטרות הרשות

  להוות הגוף המקצועי להשקעות זרות ורכש גומלין, לרבות שיקוף חסמים ומגבלות

 על מנת לקדם מדיניות מעודדת השקעות.

  לשווק ולמתג את מדינת ישראל וכלכלתה באופן רציף כיעד להשקעות זרות בפני

 חברות ומשקיעים, כמו גם גופים ממשלתיים ברחבי העולם.

  לבחון באופן רציף מגמות בעולם להשקעה על ציר הזמן ברמת מדינות ותחומים על

 מנת ליצר מדיניות השקעות ברמה הממשלתית.

 .לאתר, למשוך וללוות משקיעים מחו״ל 

  למפות ולפתח עסקית סקטורים נבחרים בכלכלה הישראלית בארץ ומול משקיעים

 מחו״ל.

 ,למיצוב ישראל בעולם, כמדינה  להוביל תהליכים אסטרטגיים, רב מערכתיים

 מובילה בידע, חדשנות ובטכנולוגיות וכיעד אטרקטיבי להשקעה.

  לבנות את ערוץ ההשקעות הזרות ככלי אסטרטגי ולנתב את ההשקעות הזרות

 לסקטורים בעלי עדיפות לאומית עפ"י מדיניות.

 ומלין לפעול עפ"י חוק חובת המכרזים בנושא רכש הגומלין ולמנף את הסכמי רכש ג

לקידום השקעות ופיתוח סקטורים, בעלי עדיפות לאומית לפיתוח הכלכלה 

 הישראלית.

 .למנף את מחויבות החברות הזרות להזדמנות להשקעה ושת"פ בינלאומי 

  להוות גוף אינטגרטיבי לפעילות המשקיע מול כל יחידות הממשלה, שמלווה אותו

 בכל תהליכי ההשקעה לרבות שימור הקשר. 
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 התמחויות ותהליכים מרכזיים ברשות

  ,ניהול דיאלוג עם משקיעים קיימים ופוטנציאלים, זיהוי הפוטנציאל של המשקיע

 זיהוי צרכים של המשקיע ובניית תכנית השקעה.

 .למידה והכרה של כל כלי הסיוע הממשלתיים 

  התמקצעות בתחומי ההשקעה לרבות למידה מתמשכת ומתעדכנת ופעילות לטיוב

 מדידה הקיימות. שיטות ה

  .גיבוש תכנית אסטרטגית מתחדשת הכוללת שיווק ייעודי ושיווק תדמיתי 

  ניתוח מתמשך ואיכותי של כלכלת ישראל ומגמות בכלכלות העולם, לצורך זיהויי

 הזדמנויות להשקעה ולשיתופי פעולה בינלאומיים.

  חדשנות פיתוח עסקי של סקטורים נבחרים, וניהול אשכולות תעשייתיים לקידום– 

זיהוי מגמות אסטרטגיות בכלכלת ישראל ובכלכלה העולמית, ניהול וועדות היגוי רב 

מערכתיות, תכלול בעלי עניין שונים ומיצוב כלכלת ישראל כמרחב השקעות ושת"פ 

 מוביל בעולם.

 .תמיכה ומעורבות בהחלטות ממשלה בנושא השקעות ורכש גומלין 

 כש הממשלתי ותהליכי הרכש בגופים שאינם ניהול והטמעת רכש גומלין בתהליכי הר

 כפופים לחשב הכללי, אך מחויבים ברכש גומלין.

 .ניהול הסכמי רכש גומלין ומימושם 

 שינוי מבנה הרשות

פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות במשרד הכלכלה והתעשייה הינה -הרשות לשיתוף

תעשייתי )הרשפ"ת(. מטרת מיזוג של המטה לקידום השקעות זרות והרשות לשיתוף פעולה 

המיזוג היא להעצים את יכולת המשרד לקדם את נושא ההשקעות הזרות ושיתופי הפעולה 

התעשייתיים, ולהגדיל את תרומתם לכלכלת ישראל זאת ע"י שילוב היכולות והעוצמות של 

, לרבות תקנות רכש הגומלין כל אחת מהיחידות הקיימות לטובת הפעילות המשותפת

 לאומיות.-ובת רכש והשקעה בישראל ע"י חברות רבשמייצרות ח

מבנה הארגוני תומך ומשקף את תחומי העשייה המרכזיים בהם מתמקדת הרשות, לצד ה

 תהליכי העבודה וההתמחויות הנדרשות לצורך השגת היעדים.
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 שיתופי פעולה תעשייתיים ורכש גומלין

סטטוטורית המופקדת מטעם חוק הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי )רשפ"ת( היא רשות 

חובת המכרזים על ניהול רכש הגומלין של מדינת ישראל. שיתוף הפעולה התעשייתי מבוצע 

בעיקר בדרך של רכישת טובין מתוצרת הארץ, קבלנות משנה, רכש שירותים מקומיים, 

השקעות ומו"פ בתעשייה הישראלית וכמובן, עם האיחוד של היחידות, באמצעות השקעות. 

ש הגומלין נעשה הן בתחום הביטחוני והן בתחום האזרחי ע"י חברות מחו"ל, המספקות רכ

פעולה תעשייתי -ציוד ושירותים למדינת ישראל. כיום, הרשפ"ת משמש כאגף לשיתוף

 ברשות המאוחדת.

ניהול רכש הגומלין של מדינת ישראל וקידום שיתוף פעולה תעשייתי מכוח רכישות טובין 

 נה, חברות ממשלתיות ותאגידים ממשלתיים בחו"ל נעשה באמצעות: ושירותים של המדי

 .חתימת הסכמי שיתוף פעולה תעשייתי עם החברות הזרות 

 .מעקב וקידום ביצוע המחויבויות מכוח הסכמים אלה 

 .סיוע לתעשיות הביטחוניות במימוש ההתחייבויות שלהן לרכש גומלין בחו"ל 

 גמישות באופן מימוש מחויבות רכש  לקוח;-ממחויבות להזדמנות: גישה מבוססת

לאומיות בתעשיות הישראליות לטובת המשק כולו; -הגומלין של החברות הבין

ועידוד פעילות עם חברות קטנות ובינוניות וכחברות הפועלות באזורי עדיפות 

 לאומית.

 רכש גומלין בתחום הביטחוני 

, כלי שייט, רכב ייעודי, נשק, ציוד בטחוני למערכת הביטחון כגון כלי טיס, ציוד אלקטרוני

 חימוש אווירי ויבשתי, מערכות שליטה ובקרה ועוד.

 רכש גומלין בתחום האזרחי

ציוד ושירותים למשרדי הממשלה, ציוד מגוון ועבודות תשתית עבור חברות ממשלתיות כגון 

חברת החשמל, רכבת ישראל, חברות נמלי ישראל, נמל חיפה ולנמל אשדוד, רשות שדות 

פה, התעשייה האווירית, רפאל, תעש, מקורות, נתג"ז, קופות החולים, עיריות ועוד התעו

 גופים ציבוריים. 

פעילות רכש הגומלין מאפשרת למנף את ההוצאה הממשלתית לטובת המשק הישראלי, 

להגדיל את היקף המכירות לחו"ל, כמו גם לשמר עסקים ולהילחם באבטלה, להגדיל את 

להביא השקעות זרות ולמגוון רחב של תועלות באמצעות פתיחת המשק והפיתוח בישראל, 

 הדלתות שהמבנה הרגולטורי מקנה לנו.
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 GPAהמבנה המשפטי והסכם הרכישות הממשלתי 

 2007-הרשפ"ת פועלת מכוח תקנות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( תשס"ז 

"ת לדרוש רכש גומלין אשר הותקנו מכוח חוק חובת המכרזים. התקנות מאפשרות לרשפ

בעסקאות ביטחוניות ובלבד שהעסקאות  50%בעסקאות אזרחיות ובשיעור  35%בשיעור 

מיליון דולר )או חצי מיליון דולר, אם מדובר  5בוצעו מול ספק חוץ בהיקף כספי העולה על 

 בעסקת המשך(. 

מגביל את דרישת רכש הגומלין של מדינת ישראל )בעסקאות בתחום  GPA-הסכם ה

(. מדינת ישראל קיבלה בהסכם זה החרגה 35%מסך העסקה )במקום  20%-האזרחי( ל

 בנושא זה לתקופה של יותר מעשור.

משרדי הממשלה מדווחים לרשפ"ת פעם בשנה בתחילת השנה, על כל העסקאות הצפויות 

יום  60לאותה שנה הכפופות לתקנות, וכן מיידעות אותנו על עסקאות כאלה בזמן אמת )

 לפני(.

לרשפ"ת סמכות להגדיר ספק חוץ כמפר, כך שגופים ציבוריים לא יוכלו להתקשר איתו 

 בעסקאות לתקופה של עד חמש שנים )לאחר התייעצות עם החשבת הכללית(.

 אירועים בולטים בתחום רכש הגומלין בתקופה האחרונה 

 הושג סיכום  2018בדצמבר  – החלת רכש גומלין במכרזי החשכ"ל בתחום התחבורה

 . PPPיו יוחל רכש גומלין בשינויים המחויבים על מכרזי תחבורה בשיטת לפ

 הרשות יוזמת ומסייעת לאירוח ספקי חוץ הנגשת מפעלים ישראלים לספקי חוץ :

המבקרים במפעלים הישראלים, כמו גם לביקורי משלחות של מפעלים ישראלים 

ויות רצויות ( איתור אפשר1מטרות לעשייה זו: ) 2במטה של ספקי החוץ. ישנן 

( שילוב המפעלים בשרשרת האספקה הגלובאלית של ספקי 2)-למימוש המחויבות ו

לאומיות משמעותיות. כך, לדוגמא,  נערכו ביקורי עבודה -פי רוב חברות רב-החוץ, על

מעמיקים של נציגי חברות הרכבות והתעופה המובילות וכן חברות נוספות, על מנת 

 כנולוגיות חדישות לרכישה בישראל. שאלה ימצאו שותפים עסקיים ו ט

 :כחלק מגל הפעילות הסינית  חיזוק הפעילות מול החברות הסיניות המחויבות

בישראל, חברות סיניות ממשלתיות זכו במכרזים שונים מטעם המדינה, בתחומי 

הנחת התשתיות, הרכבות, האוטובוסים ועוד. התחלנו בתהליך לטובת מימוש מיטבי 

ין מול החברות והשלטונות בסין, כדי  להנחיל את מדיניות  של חובת רכש הגומל

  המשרד בצורה רוחבית, לתועלת שני הצדדים.
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 Thysenkrupp החברה הגרמנית בנתה עבור מערכת הביטחון את צוללות הדולפין :

ונבחרה לספק פריגטות לחיל הים עבור הגנה על אסדות הגז. החברה מחויבת בגין 

ן. בימים אלו מתנהל מו"מ מורכב מול החברה לצורך עסקאות אלו ברכש גומלי

הבטחת מימוש רכש הגומלין הנדרש, בשיתוף מינהל ההרכשה שבמשרד הביטחון. 

המגעים כוללים סיורים משותפים במפעלים בישראל ופגישות של אנשי הרשות עם 

  ראשי החברה, בישראל ובגרמניה.

 )ל נת"ע משולבים כתבי : במסגרת מכרזיה שמכרזי הרכבת הקלה ת"א )נת"ע

ההתחייבות של הרשפ"ת, המביאים לדרישת רכש גומלין בהיקפים משמעותיים 

ביותר למשק. הרשפ"ת היוותה חלק אינטגרלי מתהליך המכרזים בנת"ע, ורק 

ספקים אשר הגישו תכניות מימוש לשביעות רצוננו, קיבלו אישור להשתתפות 

  במכרזים אלו.

 :)שונה בתולדות המדינה זכו במכרזים ממשלתיים שתי לרא מכרזי אוטובוסים )אגד

"גולדן דרגון". באמצעות -"יוטונג" ו –חברות סיניות בתחום האוטובוסים 

היבואנים, הושתה עליהם חובת רכש הגומלין, ונדרש מהם להציג תכנית למימוש 

המחויבות הכוללת פעילות ייצור ו/או הרכבה בישראל. בשל עמדת משרד התחבורה 

להפסיק את החלת רכש הגומלין במכרזי האוטובוסים והתערבות בג"ץ כי יש 

 והמשנה ליועמ"ש, קיים הליך משפטי תלוי ועומד בעניין. 

Invest in Israel 

Invest in Israel גג -מהווה שער ייחודי להשקעות בישראל ומציעה פתרון כולל תחת קורת

 , למנעד רחב של משקיעים פוטנציאליים וקיימים.One-Stop-Shopממשלתית אחת ))

היחידה עברה רה ארגון לפני כשלוש וחצי שנים תחת הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי 

 וקידום השקעות זרות במשרד הכלכלה והתעשייה.

 קרי הצלחות היחידה:להלן עי

  שנים בגובה ההשקעות הזרות בישראל.  10בשנתיים האחרונות נשבר ברצף שיא של 

  הסוכנות נבחרה כמצטיינת מטעם ארגון גג המאגד סוכנויות השקעה זרות מקבילות

 בעולם.

 חברות . 100-היחידה סייעה בפתרון חסמים בירוקרטים ורגולטורים ליותר מ 

 חברות זרות חדשות והיחידה הוכיחה הצלחות  50בתקופה זו נכנסו לישראל מעל ל

בשטח וסייעה לפתיחת מאות מקומות תעסוקה וביניהם מפעל תעשייתי זר בצפון, 

 מפעל בתחום מדעי החיים בהר חוצבים בירושלים, הרחבות של חברות בדרום, ועוד. 
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 כיעד להשקעות זרות אשר  קמפיין עולמי לשיווק הכלכלה והתעשייה הישראלית

מליוני אנשים נחשפו אליו בפעילות ברשתות החברתיות ושיתופי פעולה עם ערוצי 

 כלכליים מהמובילים בעולם. תקשורת

  פעילות בכנסים ומשלחות, הפקת תוצרים שיווקיים שונים כגון סרטונים וחוברות

 מקצועיות. 

 ית:מבנה היחידה תומך בשירותים ובפעילות עליה היא אחרא

היחידה משמשת מוקד ייחודי למידע ולמחקר בתחום ההשקעות הזרות מחקר וידע: 

ומפרסמת תכנים מקצועיים מגוונים: סקירות כלכליות, מודיעין עסקי, מיפוי תעשיות 

והזדמנויות, ומסמכי מדיניות במטרה לקדם את ההשקעות הזרות בישראל. בניית תשתיות 

ב המדידה של השקעות זרות בישראל עם גורמי ממשל ידע על השקעות בישראל ובעולם, טיו

 שונים, 

היחידה אחראית על קידום המותג "כלכלת ישראל" בעולם ושיווקה של  שיווק בינלאומי:

התעשייה הישראלית כיעד אטרקטיבי להשקעות זרות, משתתפת בכנסים מקצועיים 

ומשלחות, מפיקה תוצרים שיווקיים אשר פונים לקהל מקצועי עסקי ומונגשים באינטרנט 

ומודלים פעולה, כאשר בשנת  החופשי, עוסקים בסקטורים ותעשיות שונות, סביבת העסקים

 איש.  60,000בלבד הפרסומים במדיות החברתיות נחשפו למעל  2018

מנהלי תחומים אשר מלווים את המשקיע הפוטנציאלי בכל שלב של ליווי משקיעים: 

ההשקעה, החל מהפניה הראשונית ועד לסיומה המוצלח של ההשקעה בישראל. הפעילות 

יזומות לחברות זרות, חיבורים לתעשייה הישראלית, ליווי  כוללת איתור הזדמנויות ופניות

 משלחות ומשקיעים.

היחידה תומכת במשקיעים בפעילותם השוטפת בישראל. מרכז  מרכז שירות למשקיעים:

השירות למשקיעים זרים נותן מענה לשלל נושאים בירוקרטים ואתגרים רגולטורים 

פועלת ליצירת סביבת עסקים שחברות ומשקיעים זרים מתמודדים עימם, היחידה 

ידידותית ויעילה ומקדמת מדיניות ממשלתית תומכת עסקים ותעשייה, בשיתוף פעולה עם 

 הגופים הממשלתיים המתאימים. 

ישנו גידול מתמיד בפניות מחברות זרות מכל העולם למרכז השירות  כאשר סייענו ליותר 

ים אתר אינטרנט עסקי שיווקי, פניות. כמו כן, אנו מפעיל 140-חברות וליותר מ 100-מ

למשקיע הזר, והשקנו פורטל אינטרנטי  םאקטואלייהמנגיש את כלל המידע לרבות נושאים 

 "מדריך למשקיע" המכווין אותו בבירוקרטיה הישראלית.
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 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מקיימת פעילות נרחבת לקידום מגזר העסקים הקטנים 

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

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

 המקשים עליהם. 

 בחלוקה על פי תחומי העשייה: 2018-ריכוז עיקרי הפעילויות של הסוכנות בלהלן 

 פעילויות בתחום הייצוג, החקיקה והרגולציה  .1

במטרה לייצר סביבה רגולטורית שמתאימה לעסקים קטנים ובינוניים ומקדמת צמיחה, 

הסוכנות פועלת באופן שוטף לניטור חקיקה ורגולציה בעלות השפעה על מגזר העסקים 

 קטנים והבינוניים. ה

 

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

ומתייחסת להשפעות המדיניות על עסקים קטנים ובינוניים הכוללות מתן המלצות 

לחלופות מתאימות. כמו כן הסוכנות יוזמת או לוקחת חלק בדיונים בממשלה ובכנסת 

 השפעה על עסקים קטנים ובינוניים.בנושאי מדיניות בעלי 

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

 משרדיות וכן במפגשים עם גופים רגולטוריים בממשלה.–בוועדות בין

 

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

הצעות חוק, תקנות ורפורמות ועל השפעתם על מגזר העסקים על החלטות ממשלה, 

הקטנים והבינוניים; ייצוג העסקים הקטנים והבינוניים בוועדות הכנסת ובפורומים 

משרדיים וכן בפני גורמים ממשלתיים בנושאים הנוגעים לרגולציה על עסקים –בין

הצעות  59-דעת לכקטנים ובינוניים. במסגרת זאת הכינה הסוכנות בשנה החולפת חוות 

חוק שעלו לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה או בוועדות הכנסת. מתוכם עמדת 

מקרים. כמו כן הסוכנות הייתה מעורבת בהליכי חקיקה של  43-הסוכנות התקבלה ב

חוקים בעלי השפעה על עסקים קטנים כגון חוק רישוי עסקים, חוק שירותי תשלום, חוק 

 שירותי תיירות ועוד.

 

מדד לבחינה של האווירה העסקית  – 2018ד עשיית עסקים ברשויות מקומיות מד

ברשויות מקומיות. המדד מתבסס על נתוני ארנונה, על נגישות למידע של הרשות וכן 

 על סקר עסקים ובודק את תפיסותיהם בנוגע לממשקים עם הרשות המקומית. 
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 -הנגשת רכש ציבורי לעסקים קטנים 

: בקרה על מכרזים ממשלתיים על מנת להביא לכך שיהיו ממשלתיבקרה על רכש 

נגישים לעסקים קטנים בהתאם להוראות התכ"מ. הבקרה כוללת בדיקה שבועית של 

מכרזי רכש ציבורי, ופניה לגורם המפרסם במקרים בהם המכרז כולל חסמים. יזמנו 

מכרזים תיקנו מכרזים שנמצאו כלא נגישים לעסקים קטנים, מפרסמי ה 18פניה בגין 

 את התנאים במכרז כתוצאה מהפניה.

: הפצנו לכלל הגופים הציבוריים מסמך המפרט את האופן בו צריך גילוי דעת מכרזים

 להנגיש מכרזים לעסקים קטנים 

 בתחום הנגשת הרכש לגורמי מקצוע העוסקים ברכש הכשרות

מציעים גופים בהם עסקים קטנים ובינוניים נחשפים להזדמנויות רכש ש כנסי ספקים

 גדולים. 

לטון מקומי לעניין הגבלת : סיכום עם מרכז שהגבלת דרישות ערבות ודמי השתתפות

דרישות ערבות ודמי השתתפות במכרזים של הרשויות המקומיות, יצאה הנחיה 

 לרשויות המקומיות.

גיבוש תכנית סיוע לעסקים  – הובלת החלטת ממשלה לחזוק עסקים קטנים ובינוניים

קטנים וגיבוש המלצות לקידום מדיניות המשך בתחומים של מימון ואשראי, רכש 

 ציבורי, יזמות נשים, מדיניות מיסוי. 

 לאומיים–. פעילויות בתחום המחקר, המדיניות והקשרים הבין2

יים במסגרת פעילות המחקר אוספת הסוכנות נתונים על מצב העסקים הקטנים והבינונ

בישראל, מבצעת מחקרים וסקרים על עסקים וכן מבצעת מחקרי הערכה על הפעילויות 

השונות של הסוכנות במטרה לבחון את נחיצותן ולשפרן. נוסף על כך, הכינה הסוכנות 

ניירות עמדה ומדיניות בנושאים הנוגעים לעסקים קטנים ובינוניים והייתה מעורבת 

 בנושאים אלו.בעיצוב המדיניות של משרד הכלכלה 

 

–לאומיים הסוכנות נמצאת בקשרי עבודה עם ארגונים בין–במסגרת קשריה הבין

, והיא קיימה יחד ִאתם פעילות השוואתית OECD–לאומיים, כגון האיחוד האירופי וה

 . על מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל לעומת מדינות אחרות בעולם
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 הסוכנות עסקה בנושאים האלה: 2018–ב

 

 מחקרים

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

קטנים בישראל, והכנת מערך משולב של נתוני הסקרים שנעשים במחקר זה, 

 במטרה לנתח מידע על צרכים של יזמים באוכלוסיות מיוחדות. 

 ניתוח עמדות, תפיסות וחסמים של  – ביצוע מחקר למיפוי צרכים של יזמיות נשים

אוכלוסיית הנשים היזמיות לפי מאפיינים שונים ובדיקת צרכים מיוחדים של נשים. 

זאת במטרה לאתר דרכים לתמוך בנשים המעוניינות להקים עסקים ולבנות תכנית 

 פעולה להקטנת הפערים בין נשים וגברים בתחום זה.

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

נתונים תומכי מחקר לגבי עסקים קטנים ובינוניים. שיתוף פעולה זה מיועד הן 

להגברת הנגישות לנתונים הרלוונטיים ביותר לקבלת תמונה מדויקת על העסקים 

סיוע  תכניותהקטנים והבינוניים והן לצורך מחקר הערכה על הביצועים של 

תונים והמידע מאפשרים לקבל החלטות מיטבית בסוכנות שהסוכנות מנהלת. הנ

 ומחוצה לה.

 כניתת של תועלת עלות הערכת מחקר SAWAעם קרנות  : הסוכנות ביצעה, ביחד

למתן הלוואות מיקרו מימון חוץ בנקאיות  SAWAכנית קורת, מחקר הערכה של ת

 לטובת עידוד יזמות של נשים במגזר הערבי. 

 השוואתייםפיתוח וביצוע מדדים 

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

בהכנת המדד ובביצוע, פעם שלישית, של סקר עסקים ופרמטרים נוספים המודדים 

 את המדד.

 "יחידת המחקר,  – מדד "הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים

הכינו את המדד וביצעו אותו ברבעון השני בשיתוף יחידת המימון של הסוכנות, 

 .  2018וברבעון הרביעי של 
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 ביצוע סקרים

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

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

מפורסמים תוך השוואה לממצאי סקרים משנים קודמות במטרה לאתר מגמות 

 ולאסוף מידע באופן בלתי אמצעי מבעלי העסקים בשטח. 

 ביצוע סקר תקופתי שבוחן את מצב  י של עסקים: סקר על מצב המימון והאשרא

האשראי והמימון של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. הסוכנות פרסמה 

 OECD-נתונים נבחרים מהסקר בפרסום השנתי שלה וכמו כן העבירה לארגון ה

נתונים שמשמשים בהשוואות בין לאומיות של מצב המימון והאשראי של עסקים 

 .קטנים ובינוניים

  סקר על עבודה של עסקים על בסיס מע"מ במזומן והשימוש שהם עושים

: מאחר שהסוכנות הייתה מעורבת בשינוי חוק המע"מ ומתן בחשבוניות עסקה

אפשרות לעסקים להשתמש בחשבוניות עסקה ולשלם את המע"מ רק לאחר קבלת 

התשלום, היא ערכה סקר על מידת השימוש של העסקים באפשרות שמעניק להם 

 החוק.

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

לאחר ההשתתפות וסקר לאחר זמן( למדידת שביעות הרצון של עסקים ממערך 

 הייעוץ וההדרכות של המעוף.

 :בוצע סקר למדידת שביעות  סקר שביעות רצון מהקרן להלוואות בערבות מדינה

 הרצון של עסקים מהקרן.

 כנית מסחר לצורך בדיקת ת :נים תוצאתיים מתוכנית מסחר מקווןסוף וניתוח נתואי

מקוון אספה יחידת המחקר, בשיתוף יחידת מעוף של הסוכנות, נתונים על עסקים 

 שהשתתפו בפרויקט מסחר מקוון ונתחה אותם.
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 לאומיים–שיתופי פעולה ופרויקטים בין

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

לעסקים קטנים ובינוניים. קבוצת העבודה עוסקת בהחלפת מידע על מדיניות 

. כמו כן קבוצת OECD–ובתכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים במדינות ה

העבודה מקדמת פרויקטים משותפים לפיתוח מדדים, לביצוע השוואות בין 

 2018נים סטטיסטיים ועוד. בשנת המדינות השונות, לשיפור האחידות של נתו

השתתפה ישראל בשני מפגשים של קבוצת העבודה וכן במפגש של תת קבוצת 

 העבודה לנושאי מימון ואשראי.

 הסוכנות משתפת פעולה עם האיחוד האירופי  – שיתופי פעולה עם האיחוד האירופי

חוד במסגרת פעילויות של קבוצת עבודה משותפת לעסקים קטנים ובינוניים באי

מזרח הים התיכון. במסגרת פרויקט זה האיחוד האירופי –האירופי ובמדינות דרום

תומך בפעילויות שונות לקידום עסקים קטנים ובינוניים בישראל ובמדינות האזור. 

הייתה בביצוע מחקר משווה בין ישראל לבין  2018הפעילות העיקרית בשנת 

ם קטנים ובינוניים, וכן בניתוח המדינות השכנות בבדיקת פרמטרים שונים של עסקי

 והמלצות למדיניות לעידוד יזמות נשים ולעידוד חינוך ליזמות בתיכונים.

 פרסום מסמכי מידע ומדיניות

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

2018 . 

 ים קטנים, הכנה ופרסום של ארבע סקירות על נושאי יזמות ועסקים: מימון עסק

 ועידוד יזמות נשים. SAWAכנית וש במע"מ על בסיס מזומן, הערכת תהשימ
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 פעילויות השטח של הסוכנות בסיוע לעסקים. 3

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

שנת סניפים הפזורים ברחבי הארץ, שהחל פעולתו במחצית  40וליזמים הכולל מעל 

2014. 

סניפי המעוף הסוכנות מעניקה לעסקים וליזמים את מכלול הכלים  באמצעות

והשירותים הנדרשים להתאמה לצורכי העסק והפיתוח האזורי, לרבות ליווי העסק 

 לאורך זמן. 

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

הקיימים בשוק, 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:

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

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

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

להכנת תכנית עסקית; ייעוץ בתחום השיווק והמכירות; פתיחת עסק; ייעוץ עסקי וייעוץ 

ייעוץ פיננסי; ייעוץ בתחום הארגוני; ייעוץ בנושא איכות הסביבה; ייעוץ בתחום 

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

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

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

 העסק לשנים הבאות.

מיפויים ליזמים ועסקים זעירים,  20,740 -מיפויים. כ 23,907-בוצעו כ 2018במהלך 

 וניים. מיפויים לעסקים בינ 1745 –מיפויים לעסקים קטנים ו 1422

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

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

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

 נטוורקינג ועוד.

 שעות הדרכה. 19,604 -וצעו כב 2018בשנת 
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תכנית זו מיועדת ליזמים המעוניינים בהקמת עסק באמצעות  – תכנית "יוזמים עסק"

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

למשתתפי התכנית מוצע מסלול הכשרה ייחודי ומקיף הכולל קורס מתוגבר ליזמות 

עסקי, סיוע בקבלת מימון מקרנות, השתתפות בפורום וכמובן ליווי עסקית, ייעוץ 

 ומעקב.

 קבוצות של "יוזמים עסק". 328 -הופעלו כ 2018במהלך שנת 

 ממסיימי מסלול יוזמים עסק פותחים עסקים.  45%במסגרת סקר שבוצע נמצא כי מעל 

ים בהגשת סיוע ליזמים ולעסקים קיימ – ליווי לקבלת מימון והכנת תכניות עסקיות

בקשות לקבלת מימון מקרנות ומגופים פיננסיים משלב מילוי הטפסים ועד לשלב של 

ניהול הכספים שהתקבלו. במטרה לסייע לעסק לממש את חלופות המימון המתאימות 

ביותר עבורו ולהוציא לפועל את הפעילות העסקית המתוכננת. המעוף מהווה פונקציה 

במטרה לוודא שטובת הלקוח הינה במרכז מלווה, מנהלת ומבקרת את התוצרים 

העשייה, נשמרת אי תלות בין גוף מממן ליועץ, וכי רמת היועצים והתוצרים נשמרת 

 יזמים ועסקים. 1661-ברמת איכות גבוהה. במסגרת זו ניתן סיוע לכ

הסוכנות פעלה השנה רבות בפיתוח מרכזי עסקים בישראל. מרכזי  – מרכזי עסקים

פיזי לפעילות של עסקים זעירים וקטנים בתחילת דרכם  העסקים מספקים מקום

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, 

בתקציב  ה אל גרביה, בני ברק,ירכא, שפרעם, נצרת, סחנין, שדרות,  מג'דל שמס,  באק

 מיליון ש"ח.  6.3 -של כ

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

חשיפה להדרכות רלוונטיות המתקיימות לפחות אחת לחודש במרכז העסקים וסיוע 

 בשיווק.

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

הרביעית תכנית סיוע בפריסה ארצית לקידום המסחר המקוון בקרב עסקים קטנים 

ובינוניים. במסגרת התכנית מתבצע בשלב הראשון מיפוי צרכים לעסק, שלאחריו: 

מוקצעות לו מכסת שעות ייעוץ אישי בתחומי השיווק והקמת חנויות באינטרנט, 

מוגניות בנושאי הדיגיטל השונים, ולבסוף ניתנים לעסק הדרכות בקבוצות קטנות והו

החזרים כספיים בגין עלויות הקמת הפלטפורמה למסחר מקוון ובגין עלויות שיווק 

בעלי עסקים המיועדים לקבל  1860 -ברשת האינטרנט. מאז השקת התכנית נקלטו כ
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ות, של בעלי פלטפורמות/חנויות מקוונ 700 -כ₪. מיליון  25 -סיוע בהיקף כולל של כ

 עסקים שנקלטו עד כה לתכנית, עלו אוויר ומשמשות את בעליהן כערוץ מכירות דיגיטלי.

 2016החל משנת  – מועסקים 10הפרויקט להגברת הפריון והחדשנות לחברות מעל 

הפעילה הסוכנות את פרויקט פריון וחדשנות. הפרויקט יועד לחברות להן מעל חמישה  

לתעשיית העילית ולשירותים הפיננסיים. במסגרת הפרויקט עובדים, שאינן משתייכות 

הוצעו לעסקים בינוניים שירותי ייעוץ נוספים בנושאים הקשורים לפריון וחדשנות: 

 1837-השתתפו כ 2018תקינה, חדשנות, מערכות מידע, עיצוב תעשייתי ותפעול.  במהלך 

 עסקים ברחבי הארץ בפרויקט פריון וחדשנות.

שיפור רמת הפריון  - DDI –רה בנושא חדשנות מבוססת מידע מסלול מימון הכש

. במסגרת המסלול Data Analysisבתעשייה המסורתית באמצעות הנגשת ויישום כלי 

ניתן מימון להשתתפותם של עסקים בתכנית הכשרה המיועדת למפעלים בתעשייה 

יתוחם. המסורתית שברצונם לייצר ערך נוסף ממאגרי המידע שיש לרשותם באמצעות נ

עסקים תעשייתיים יישמו את תהליך הטמעת חדשנות מבוססת  4 ,2018במהלך שנת 

עסקים נוספים הביעו עניין במסלול  2כל אחד. ₪  10,000מידע וקיבלו מענק בגובה 

DDI.ונמצאים בתהליך בקשה להחזר , 

 שיפור הידע בקרב עצמאים בעלי עסקים, בכל הנוגע  להפרשת כספים –ייעוץ פנסיוני 

לפנסיה, אפשרויות ומסלולים פנסיוניים  מיטביים לפי צרכי המבוטח, וזאת על ידי 

הנגשת שירותי ייעוץ פנסיוני. בנוסף ישנה סדנה לייעוץ פנסיוני המוצעת ללקוחות במחיר 

 מוזל.
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פרויקט בשיתוף רשויות מקומיות, שעניינו  -( מקומי Hubבמתחם האב ) עסקימאיץ 

( המהווים סביבת עבודה ייחודית ומעודדת Hubהקמת מתחמי עבודה משותפים )

והקהילה.  hub -הפרייה הדדית ושיתופי פעולה, דרך היכרות, שיתוף ותמיכה בין חברי ה

בהאבים יופעל מאיץ, שהינו פלטפורמה  מובנת למתן מעטפת כוללת ליזמים בכל 

 בדים הרלוונטיים לכמה מטרות: הר

(, לסיוע ליזמים להביא להבשלת הרעיון STARTUPפיתוח יוזמה לחברת הזנק פעילה )

למיזם, סיוע בגיוס מימון והשקעות למיזמים שנבחרו להשתתף בתוכנית וסיוע ביצירת 

Networking . 

נה, חצור שמו תקרייעפולה, נצרת עילית, טבריה, הרשויות שנבחרו להפעלת הפרויקט: 

הגלילית, נהרייה, כרמיאל, עכו, בית שמש, רמלה, מטה בנימין, לוד, מזרח ירושלים, 

עוטף עזה . בנוסף במהלך -ירושלים, אשדוד, אשקלון, קריית גת, אילת, דימונה ושדרות

בשיתוף פעולה עם משרד  יופעל מאיץ עסקי ארצי למשרתי מילואים פעילים 2019

 הביטחון.

 מיזמים. 200-ופעל מאיץ עסקי טכנולוגי נוסף בנצרת, בו השתתפו כמאז הקמת המעוף מ

התוכנית נועדה לעודד את הכלכלה המקומית באמצעות חיזוק  – פרויקט מוסדות עוגן

העסקים המקומיים, הגדלת רווחיותם ויצירת מקומות תעסוקה נוספים , בשיתוף 

להזדמנויות עסקיות הרשות המקומית. ולחשוף את העסקים הקטנים והבינוניים 

 במוסדות עוגן באזור או אצל ספקי המשנה שלהם.

מיפויים ליזמים ועסקים  528בוצעו  2018במהלך   - שירותי סיוע לחברה הבדואית בנגב

 מלש"ח. 2.6עסקים בעלות של  205 -נשים( ו 193יזמים )מתוכם  323, 

 . 2018קורסי יוזמים עסק התקיימו במהלך  9-קורסים בנושאים שונים ו 8

 משתתפים בפרויקט מסחר מקוון. 5כמו כן, 

הפורום כולל אנשי עסקים מהחברה הבדואית שהמחזור  – פורום חברה הבדואית בנגב

מיליון ש"ח. החברים הינם בעלי עסקים ממגוון של  10הכספי בעסק שלהם הוא מעל 

נפים ביניהם: כ"א, נדל"ן, פיתוח ובנייה, הובלות, תעשייה ועוד. תפקיד תחומים וע

הפורום הינו קידום עסקים, הובלת שינוי עסקי ותרבותי בחברה הבדואית, הסרת 

חסמים והבאת פתרונות לבעלי עסקים בדואים, פיתוח מנהיגות ומינוף השותפויות 

 והמשאבים תוך קבלת אחריות, יוזמה והובלה במגזר. 

את עמותת אפאק בנגב שמאגדת את הפורום באופן  2017רי הפורום הקימו במהלך חב

פורמאלי ומייצרת עוגן לפיתוח כלכלי, לקידום עסקים קטנים ובינוניים בקהילה 

 הבדואית ולאיתור צרכים ומתן מענה מותאם עבורם.
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רים שמטרתו לעודד יזמים צעי מפרויקט עולמי שבוע היזמות הינו חלק – שבוע היזמות

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

בפעילות הארצית ומציע מגוון רחב של הדרכות יזמות ועסקים ברחבי הארץ. בשבוע 

אירועים בהם השתתפו מעל  110בנובמבר, התקיימו  11-18היזמות השנה, שצוין ב 

 יזמים ועסקים. 3,560

המעוף בשיתוף המחלקה לקידום עסקים בעיריית ירושלים,  - פרויקט "בקרוב אצלנו"

קרן בלומברג ומטה "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי מפעילים פרויקט 

לקידום כלכלה מקומית מקיימת בעיר. הפרויקט כולל מערך סיקור ומיפוי דיגיטלי של 

ידע ליזמים הצרכים של תושבי ירושלים בתחום העסקי בשכונת מגוריהם והנגשת המ

 ובעלי עסקים על ידי מעטפת של שירותי הסיוע השונים. 

הסקר הופץ למיפוי הצרכים של תושבי העיר בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית, כמו 

בערבית , השאלון הופץ בכלי מדיה, מקומות עבודה,  סרטוןבעברית ו סרטוןכן הופק 

תקינים )  15,000ענו על השאלון מתוכם  17,000אזורי תעסוקה וערוצי מדיה נוספים. 

מהמגזר הכללי(. הוטמעו מסקנות  54%מהמגזר החרדי, ו  16%ענו מהמגזר הערבי,  30%

 מוש קהל היעד.ומידע מהשאלון לפלטפורמה לשי

עושים עסקים בירושלים, במעמד שר הכלכלה וראש העיר.  -התקיים כנס בקרוב אצלנו 

בכנס הוצגו כלל גופי הסיוע הפועלים בעיר לטובת יזמים ובעלי עסקים.  הגיעו למעלה 

יזמים ובעלי עסקים ולשאר  105משתתפים לאחר הכנס פנו אל הפרויקט  450מ 

פניות של יזמים ובעלי עסקים. לרשות התעסוקה  186ה מ השותפים ביריד הגיעו למעל

 בעלי עסקים. 336לו צורך בעובדים העירונית הע

 מיליון ש"ח הושקעו בפרויקט זה. 1.5 -כ

פרויקט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשיתוף  -פרויקט "קונים ירושלמי"

המחלקה לקידום עסקים בעיריית ירושלים, קרן בלומברג ומטה "ישראל דיגיטלית" 

במשרד לשוויון חברתי. מטרת הפרויקט הינה עידוד רכישה וצריכה מקומית בין עסקים 

שר חשיפת מקומיים למוסדות עוגן בעיר על ידי הקמת פלטפורמה דיגיטלית, שתאפ

מאגר מידע על אודות ספקים ועסקים וחיבור בין מוסדות העוגן ובין העסקים 

 יר להגברת הפעילות הכלכלית בעיר.הירושלמים בע

עסקים בשנה.  100-נוסף על פיתוח הפלטפורמה, במסגרת הפרויקט יינתנו שירותי סיוע ל

בנושא רכש ציבורי, ייעוץ פרטני לעסקים  -שירותי הסיוע יכללו מיפוי וליווי עסקי 

תקינה, פיננסים ונושאים נוספים במטרה לסייע להם בגישה למכרזים. כמו כן יינתנו 

ארבעה קורסים בנושא מכרזים, הגברת התחרותיות בענף, התקשרויות עם מוסדות 

( ועוד. כמו כן יועברו סדנאות יומיות בנושא רכש. עלות ISOוחברות, הוצאת תקנים )

 ש"ח. מיליון 2.2הפרויקט 

http://bekarov.jerusalem.muni.il/en/movie.php.
http://bekarov.jerusalem.muni.il/en/movie.php.
https://www.youtube.com/watch?v=OH76-n861Gw
https://www.youtube.com/watch?v=OH76-n861Gw
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 2018,  הסוכנות פעלה בשנת 1775כחלק מהחלטת ממשלה – פעילות במזרח ירושלים

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

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

תפות ליזמים ובעלי עסקים ממזרח ירושלים הנחות בדמי ההשת 2017החל משנת 

בעלי עסקים ממזרח ירושלים קיבלו  44 -יזמים ו 182מעלות פעילות.  80%ומסבסדת 

משתתפים בפרויקט  2קורסים,  5התקיימו ₪, מיליון  1.13 -שירותי סיוע בעלות של כ

כנות בעלי עסקים ממזרח ירושלים הוגשו לבדיקת הית 43 -מסחר מקוון הצטרפו השנה ו

 להלוואה.

כנית ארצית ואחידה של מעגלי נטוורקינג אשר תמערך המעוף בנתה   -קורס נטוורקינג 

כוללת חומר תיאורטי ומעשי לרכישת קשרים עסקיים, הגדלה של מעגלי ההשפעה 

והלקוחות ובניית שפות תקשורת מגוונות. הקורס מיועד לאפשר  לבעלי עסקים להגדיל 

 2018י רכישת כלים תיאורטיים ומעשיים ייחודיים. בשנת את מעגל לקוחותיהם על יד

 .2019הסתיים תהליך פיתוח הקורס, ויחל לפעול החל משנת 

החלה הסוכנות במהלך האחדה של תוכני הקורס  2017בשנת  -קורס יזמות עסקית 

המועברים על ידי כלל המרצים של הסוכנות תוך הדגשת נושא העברת הקורס באופן 

הסתיים תהליך פיתוח הקורס, וקורס מקדים נוסף "פרה  2018תי. בשנת יישומי וחוויי

 .2019יזמות" ויחלו לפעול החל משנת 

פיתוח קורס אשר יסייע לסטארט אפ המתחיל להיכנס לעולם  -קורס יזמות טכנולוגית 

יזמות העילית להתנסות בהקמת סטארט אפ טכנולוגי בתנאים המדמים את המציאות. 

 .2019ם תהליך פיתוח הקורס, ויחל לפעול החל משנת הסתיי 2018בשנת 

בתוך נושא פיתוח הלמידה, אחד מיעדיה העיקריים של הסוכנות  - למידה ממוחשבת

הוא העלאת הנגישות לעולמות ההדרכה בקרב יזמים ובעלי עסקים, זאת במטרה 

כחלק  להקנות להם ידע מקצועי הנוגע בהיבטים השונים של הקמה וניהול עסק. 

מאמץ לקידום יעד זה, החליטה הסוכנות לחבר בין עולמות ההדרכה לבין המרחב מה

 (. e-Learningמקוונים )  האינטרנטי וזאת על ידי פיתוח קורסים

מטרת הפרויקט הינה הנגשת ידע מקצועי, ערוך, בעברית, נגיש ורלוונטי לעסקים ויזמים 

הקורס הראשון העוסק עלה לאוויר  2018בשנת  .בישראל באמצעות רשת האינטרנט

צפיות. הקורס פותח על פי מודל של  300במסחר מקוון ושיווק דיגיטלי והיו לו מעל 

(, שפותחה באופן LMSלמידה עצמית, וזמין לכל דורש במערכת לניהול למידה מרחוק )

מיליון ש"ח. כאמור,  1.1הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. עלות הפרויקט  ייעודי עבור

ספים: הרחבת קורס מסחר מקוון שוקדת על פיתוח קורסים מקוונים נוהסוכנות 

טפורמות נוספות )אמזון ואטסי(, קורס יוזמים עסק מקוון, קורס יוזמים סטארט לפל

 ₪.מיליון  3-אפ מקוון, ניהול פיננסי, פייסבוק. בעלות של כ
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, שמטרתו פיתוח המשאב 2017כלי חדש שיצרה הסוכנות בשנת  –ארגונית -הדרכה פנים

ארגונית מיועדת לקבוצות -האנושי וכישוריו העסקיים והניהוליים. הדרכה פנים

ארגונית יהיו חלק מאותו -אורגניות; כלומר, כל המשתתפים בקבוצות ההדרכה הפנים

 וח.עסק, והיא עוסקת בהתייעלות, בחדשנות ובפריון בהתאמה לצורכי הלק

הסוכנות פועלת לייצר שיתופי פעולה אסטרטגיים בינה לבין גורמים  שיתופי פעולה

ארציים, בתוך משרד הכלכלה והתעשייה ומחוצה לו. הפעילות המשותפת מגדילה את 

חשיפת שירותי המעוף כמערך ארצי מקצועי, ומגוונת ומעשירה את  יעילות הסוכנות 

  במאמציה לקידום עסקים במגוון תחומים.

עד כה נוצרו שיתופי פעולה רבים והסוכנות נמצאת במגעים עם ארגונים נוספים כמו  

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות, התאחדות בעלי האולמות וגני האירועים, 

 לשכת שמאי המקרקעין ועוד לקידום הנושא.

חול המועד התקיימו שני ירידים )בסוף אוגוסט בנמל תל אביב וב –" ירידי "עוטף בכיף

-בשלושת ימי היריד בת"א וכ 20,000-סוכות בשדרות( בהשתתפות אלפי מבקרים )כ

 בשני ימי היריד בשדרות( אשר נחשפו לעסקים, לתיירות ולאנשי עוטף עזה. 10,000

הקמת פורומים של בעלי עסקים מאותו אזור/מכנה משותף  -פורומים לקידום עסקים 

ים להגדלת ההזדמנויות לעסקים קטנים ובינוניים אחר,  במטרה ליצור תהליכים ואמצע

ולשפר את שיתוף הפעולה ביניהם, כל זאת בכדי לעודד ולהצמיח את העסקים הקטנים 

 והבינוניים באזור ולשפר את הכלכלה המקומית.

פורומים  7פורומים לקידום עסקים  בנושאים שונים ו 34הסוכנות אישרה  2018בשנת 

 .אלף שח 400של כ בנושאי רכש מקומי בעלות 
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 פעילויות בתחום המימון . 4

  ( לתמיכה בעסקים בינונייםPEהשקעות באמצעות שתי קרנות פרייבט אקוויטי )

מגזר העסקים הבינוניים, אשר תורם רבות לתוצר הישראלי ומעסיק עובדים רבים, 

סה אינו נגיש להון צמיחה )הון המיועד להרחבה או לבנייה מחדש של פעילות, לכני

לשווקים חדשים או למימון רכישה משמעותי(. כיום פועלות שתי קרנות לטיפול בכשל 

ביצעו הקרנות  2018תקציב מדינה(. במהלך שנת  25%) ₪מיליון  900זה אשר גייסו 

 מלש"ח. 135-השקעות בהיקף של כ

 

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

ובינוניים בצמיחה אשר סובלים מקשיי תזרים והלוואות סיוע להקמת עסקים  קטנים

קטנים ובינוניים חדשים או להרחבת עסקים קיימים. הסוכנות אחראית לכינוס ועדות 

 הראש של ועדות האשראי של הקרן.  ההיגוי של הקרן ולעבודת יושבי

)נכון ₪ מיליון 1,648עסקים בסכום כולל של  3,779אושרו הלוואות ל  2018בשנת 

כמו כן, נפתחו מסלול הלוואות לטווח ארוך להשקעות בתעשייה גם  (.2018לנובמבר 

 לעסקים קטנים ומסלול דולרי ליהלומנים ויצואנים.

מיזם משותף של הסוכנות לעסקים קטנים  – SAWAמימון, קרן קורת –מיקרו

ר הערבי, הפועל מאז שנת ובינוניים וקרנות קורת ישראל, בשיתוף הרשות לפיתוח המגז

(. מטרת התכנית היא פיתוח עסקים 2006)התכנית של קרנות קורת פועלת מאז  2011

בנקאיות לנשים מהמגזר הערבי והבדואי במטרה  -זעירים על ידי מתן הלוואות חוץ 

לשפר את מצבה הכלכלי והתעסוקתי של אוכלוסיית הנשים הערביות בישראל. תקציב 

קה שווה בין הסוכנות ובין קרנות קורת. המיזם פועל בשני התכנית ממומן בחלו

 מסלולים:

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

 ניתנות ההלוואות. ל"בחו שפותחה" ההדדית ערבות"ה שיטת של בסיס על שונות

חדשים או עסקים עסקים  –ופה של עד שנה. קהל היעד לתק הדואר בנק דרך

  המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים.

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

 עסק להקים שמעוניינות נשים או א מסלול במסגרת הלוואה שקיבלו נשים – יעד

  .מתאימה הכשרה וקיבלו חדש

הלוואות בסכום כולל של  1,333( 2018 ניתנו סך הכול )נתונים נכון לנובמבר 2018בשנת 

 ₪.מיליון  10.6 -כ
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הסוכנות לעסקים קטנים  -  4.19פיתוח מוצרים עתירי עיצוב הוראת מנכל ת תכני

מנת לעודד את -ובינוניים קידמה ויישמה את התכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב, על

עורבת ולהגביר את השימוש בעיצוב תעשייתי בקרב התעשייה המסורתית והתעשייה המ

 כושר התחרותיות של עסקים אלו בשוק המקומי והבינלאומי. 

 

מלש"ח. למקצה  5יצאה הסוכנות במקצה נוסף עם מסגרת תקציבית של  2018בשנת 

 בקשות. 32בקשות מתוכן אושרו  87זה  הוגשו 

 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה  – קרן הלוואות ליוצאי אתיופיה

והתעשייה בשיתוף עם קרנות קורת והאגודה להלוואות ללא ריבית הקימו קרן הלוואות 

 חוץ בנקאית למתן הלוואות לעסקים קטנים ויזמים ממגזר יוצאי אתיופיה. 

לקידום שילובם של יוצאי  4.2.2016הקרן הוקמה בעקבות החלטת הממשלה מיום 

ופיה. התכנית הממשלתית לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה במשרד הכלכלה אתי

והתעשייה גובשה לאחר תהליך למידה ובחינה ארוך ומקיף שכלל הן תהליכי שיתוף 

ציבור, קיום שולחנות עגולים שכללו נציגי ציבור ופעילים מקרב אוכלוסיית יוצאי 

 אתיופיה. 

 

 ₪.מיליון  2.25  -בסכום כולל של כ הלוואות 34אושרו סך הכול  2018בשנת 

 

מטרת הקרן היא לסייע לעסקים, הנמצאים בפריפריה  –קרן סיוע לעסקים במצוקה 

והמעסיקים עובדים בהיקף מינימלי מסוים, אשר נקלעו להפסדים וקיים חשש ממשי 

לפיטורי עובדים אך בעזרת הסיוע יוכלו לשוב לפעילות עם כדאיות כלכלית באופן 

קרן פועלת במטרה לייצר השקעה איכותית תוך מינוף הידע והיכולות של עצמאי. ה

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(.

 

מפעלים במצוקה  2מלש"ח ל 8.75של אושרו הלוואות סיוע בהיקף  2018בשנת 

 עובדים באזורי עדיפות לאומית. 116-המעסיקים כ

תכנית סיוע לעסקים מתחומי המסחר  -מסלול מענקים לשיפור הפריון בצפון  

עובדים, התכנית הינה חלק מהחלטת הממשלה  100והשירותים בצפון המעסיקים עד 

בהוצאות שנוטלים על עצמן אותם  לחיזוק הצפון. הסיוע בתכנית ניתן עבור השתתפות

גורמים עסקיים המתחייבים להטמיע תהליכים חדשניים, טכנולוגיות ולשפר תהליכים 

 אשר יש בהם יכולת לשפר את הפריון. 
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מדובר במקצה הראשון של תכנית מסוג זה אשר ילווה במחקר הערכה שיבחן את 

 השפעותיהם של תהליכי שיפור הפריון על החברות. 

 מלש"ח. 10-עסקים בהיקף של כ 55-אושרה תמיכה ל 2018בשנת 

 

תכנית סיוע לעסקים מתחומי התעשייה  -מסלול מענקים לשיפור המחשוב בתעשייה  

המסורתית. הסיוע בתכנית הינו לעסקים שביצעו השקעות בעלי היבטים חדשניים 

ידול לקידום המחשוב הכוללים הטמעת טכנולוגיות ושיפור תהליכים אשר יביאו לג

בפריון וישפרו את כושר התחרות שלהם, תוך ייעול ושיפור עבודתם בתחומי הייצור 

 שונים.

 

 מלש"ח. 12-עסקים בהיקף של כ 43-אושרה תמיכה ל 2018בשנת 

פורסם מכרז לגופים שאינם בנקים, להקמת  –תכנית לקידום האשראי החוץ בנקאי 

מלש"ח לגופים  50סיוע בהיקף כולל של  ןיינתמערך אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בו 

שיקימו הקמת מערך אשראי. במכרז יוכלו לזכות שתי חברות אשר יתחייבו להעמיד את 

סה"כ ₪ היקף האשראי הגבוה ביותר לעסקים קטנים ובינוניים ולא פחות ממיליארד 

 )חצי מיליארד כל גוף(. במטרה להוות תחרות מול המערכת הבנקאית לטווח הארוך. 

לראשונה פורסם מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים  –הידידותיות של הבנקים  דדמ

קטנים ובינוניים. המדד פורסם כחלק מפעילות הסוכנות לקידום תחום האשראי ועידוד 

והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ובמטרה להעלות את המודעות 

ביצוע סקר שוק בתחום האשראי. המדד בקרב העסקים הקטנים והבינוניים עצמם, ל

מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים, ובדיקת נגישות של 

שוקללו נתונים מסקר יועצים  2018של  ההשניישירותים שונים. בנוסף במדד למחצית 

 פיננסים על שירותי הבנקים שביצעה הסוכנות. המדד מפורסם פעמיים בשנה.

 

 חום המטה והנגשת המידע . פעילויות בת5

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 

סינכרוניים, –ורסים סינכרוניים ואמקוון להעברת ידע לעסקים וליזמים שיכלול ק

להנגשת מידע לקוראי השפה הערבית )פיתוח אתר אינטרנט מקביל מונגש בשפה 

 הערבית בשיתוף עם הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים( ועוד. 
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 פיתוח מערך מחשוב אינטגרטיבי לסוכנות ולמערך המעוף . 

 העלאת  –ם ובינוניים"הפעלת נוהל "הנגשת שירותים ומוצרים לעסקים קטני

הנגישות 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 

 זה.להציע פתרונות אשר מהווים הטבה לעסקים במגזר 

 פרסום פעילות הסוכנות בתקשורת הכתובה  – פרסום פעילות הסוכנות

 והאלקטרונית.

  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  

  כנס ארצי בתחום יזמות הנשים בפברואר, כנס ארצי בתחום המסחר  –כנסים

ועשרות כנסים נוספים בכל הארץ להעלאת המודעות וחשיפת  המקוון בדצמבר

 קטנים ובינוניים.הכלים הממשלתיים לסיוע לעסקים 
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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  גופים ויחידות העוסקות באסדרת מה באמצעותגיבוש מדיניות ויישו .ב

 יוקר המחייה , על מנת לסייע בהפחתתובאכיפה, תוך הסרת חסמים

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

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

 קידום חדשנות במשק על ידי פיתוח קהילות חדשנות במגוון סקטורים

 עידוד רכש מקומי והטמעת ערכי יזמות במשק .ד

 רויקטים ומשימות משרדיים ובין משרדיים על פי הצורךהובלת פ .ה

 מ"מ מנכ"ל .ו

   :יחידות כפופות

 מטה כחול לבן 

  מנהל תעשיות 

 יהלומים, אבני חן ותכשיטים מינהל 

  ואת אגף אכיפה  פיקוח על מידות ומשקולותואכיפה הכולל את המדידה מינהל

 במסחר

 המעבדה הלאומית לפיזיקה 

 (סמך בכפיפות לשר הרשות להסמכת מעבדות )יחידת 

 

  :עשייהתחומי אחריות ועיקרי 

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

 במסגרת פעילות מטה כחול לבן ממשלתי 

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

במכרזים  לאפשר לתעשייה הישראלית הזכאית להעדפת תוצרת הארץ

 ממשלתיים, לזכות בהעדפה זו
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  ליווי הקמת מערכות המחשוב במכון התקנים ובמשרד הכלכלה על מנת לפעול

לתחרות בתחום התקינה אשר משפיע על יוקר המחיה והסביבה העסקית 

 בישראל

  הקמת שמונה קהילות חדשנות בסקטורים הבאים: תחבורה חכמה, בריאות

, ערים חכמות, מזון ומדעי החיים. קהילות דיגיטלית, חינוך, בניה, חקלאות

החדשנות פועלות ליצירת אקו סיסטם סביב הסקטור הספציפי על מנת להפוך 

את ישראל לשחקנית משמעותית בתחומים אלו. כמו כן הקהילה מקדמת 

הטמעת חדשנות בנושאים אלו בישראל, כגון הטמעת טכנולוגיות ישראליות 

 .בתחום החינוך והבריאות

 יזמות וחשיבות התעשייה הישראלית והרכש טמעת חינוך ערכי המשך ה

 .ם ומבוגריםבקרב תלמידיהמקומי 

 היערכות לביקורת הבינלאומית של ארגון ה-FATF  בנושא איסור הלבנת הון

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

FATFן טרור, ביקורת אשר כללה , ארגון בינלאומי לאיסור הלבנת הון ומימו

גם ביקורת על ענף היהלומים. הודות להכנה טובה, הביקורת הוגדרה כטובה 

 .מאוד

  הובלת וועדה לבחינת סוגיית האשראי לענף היהלומים ויצירת מנועי צמיחה

לענף. הוועדה הגישה מגוון המלצות אשר עתידות לסייע לענף היהלומים 

 .במשק הישראלי להמשיך ולהיות ענף כלכלי משמעותי

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

מתוך הבנה כי קיים צורך בגוף משרדי אשר ייתן מענה אכיפתי לנושאים בהם 

לא נעשית אכיפה מספקת על ידי המשרד, הוחלט על הקמת מינהל סחר ואכיפה 

  .אשר ייתן מענה לסוגיות אלו

 עם מינהל סביבה ליצירת סינרגיה בין פעולות המינהלים  איחוד מינהל תעשיות

 .ומתן מענה מיטבי לצרכי התעשייה

 כנית דיגיטאלית משרדיתקידום ת. 

 יה מול המשרד ומול משרדי ממשלהיייצוג סוגיות וחסמים בתעש.   

 ייצוג בכנסת ובממשלה של נושאים משרדיים. 
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 הציבוראגף בכיר תקשורת, הסברה, פרסומים ופניות 

 

  יחסי ציבור ודוברות .א

 

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

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

תפקידיו ודרכי פעולותיו כפי שנקבעו על ידי השר, המנכ"ל וההנהלה הבכירה. רכזי לשכת 

ת אמונים על הטיפול השוטף בפניות לדוברות, ריכוזן, העברתן לגורמים המקצועיים \הדובר

ת. רכזי הלשכה אמונים \העיתונאים לאחר אישור הדוברבמשרד והחזרתן כתגובה לפניות 

 ת.\על הוצאת ההודעות לעיתונות ומשמשים כעוזרי הדובר

 

  תקשורת דיגיטאלית ומדיה חדשה .ב

ת דיגיטאלית וניו מדיה, המאגד תחתיו את פעילות האגף בכל תחת האגף, פועל מדור תקשור

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

 חברתיות מובילות: 

 פייסבוק, "משרד הכלכלה והתעשייה"  עמוד 

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

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

שיצאו לפועל ויושמו וכן החלטות שהתקבלו. כמו כן, מגיב לציוצים אודות המשרד 

 עוקבים. 4837על ידי מתן מענה מקצועי לזקוקים לו. כיום יש לעמוד 

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

נגישים לציבור. זאת לצד העלאת סרטונים וכתבות הנוגעות לפעילות המשרד 

 באמצעי התקשורת השונים.

  המדור מפרסם תמונות ופרסומים שונים לציבור הרחב. כיום יש לדף  –אינסטגרם

 עוקבים. 6229המשרד 

  

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

תיים הנוגעים למכלול הנושאים האגף אחראי על הפקת פרסומים ואמצעי קד"מ הסבר

עליהם מופקד המשרד, לרבות חוברות מידע אינטרנטיות ומודפסות, עלוני הסברה, יישומוני 

)אפליקציות( מידע ושירות, סרטוני הסברה וכיו"ב. לצד זאת, אמון האגף על קידום והובלת 

באפיקי קמפיינים פרסומיים לחשיפת שירותי המשרד ומידע לציבור באמצעות פרסומות 

 המדיה השונים. 

 קמפיינים:

  פרסום שנתי מתמשך –כחול לבן 

  פרסום שנתי מתמשך –עסקים קטנים 

  בעיקר שת"פים –פרסום שנתי  –הרשות להשקעות ופיתוח הכלכלה והתעשייה 

 סחר חוץ 

  ל"קמפיין חו –השקעות זרות 

 קמפיין יוקר המחייה 

 קמפיין ביטחון 

 

 :פרסומי המשרד

  לעסקים קטנים ובינונייםדו"ח  הסוכנות 

 רשימת יצואנים מצטיינים 

 נספחים מסחריים בעולם 

  תכניות סיוע –מערך כלי סיוע לתעשייה 

  טיפים ראשונים לעסקים בסין -עלון 

 נספחויות הכלכליות של ישראל בסין 

 מיליארד סינים לא טועים 

 רישום ציוד רפואי בסין 

  בהודו–מכשור רפואי 

  הרפואי בקוריאה הדרומיתמדריך לשיווק הציוד 

  נלאומית.ייצואן, אנו מסייעים לך במימון השתתפותך בתקינה הב–עלון 
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 לדעת על חקיקות כימיקלים בעולם כל מה שרצית -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 

 

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

בנושאים בהם עוסק המשרד. המדור פועל בשיתוף פעולה הדוק עם לשכת הפרסום 

הממשלתית )לפ"מ( בפרסום מודעות  אלו ועיצובן. החומר מופץ באמצעות חוברות, אתר 

 פרסומים בעיתונות המודפסת והמשודרת. אינטרנט, דף פייסבוק, הודעות לעיתונות ו

 

  מחלקת פניות הציבור

 

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

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

 המשרד השונות. 

 

וונות, הן באמצעות מערכת פניות הציבור הממוחשבת, דרכי התקשורת עם המחלקה מג

 הפקס והדואר.דף הפייסבוק של המשרד, , הדוא"למוקד הטלפוני, ה
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 מינהל אזורי תעשייה

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

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

תעשייתיים משגשגים ולעודד יזמים חדשים להקים מפעלים שיספקו לתושבים מקומות 

 עבודה חדשים.

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

הבאות לתת מענים לצמצום הפערים הכלכליים/ חברתיים, צמצום ממדי האבטלה והגדלת 

זום, איתור, תכנון, הקמה ואכלוס אזורי ייוקה בפריפריה. המינהל מופקד על התעס

 תעשייה. 

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

המוענקים על ידו כלי הסיוע  פנים, איכות הסביבה, בריאות, רשות מקרקעי ישראל ועוד.

זמינות המגרשים, הקצאתם בפטור ממכרז וסבסוד בהוצאות פיתוח כוללים: אחריות על 

 התשתיות.

 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  הקצאות  שיפור מערכת הנתונים וניהול מערכת

 שנועדה לרכז את כל נתוני המקרקעין באזורי תעשייה. GISגיאוגרפית 

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

חברות מנהלות המשמשות זרוע ביצועית של היחידה בשטח. כמו כן מבצע המינהל 

 הל רשויות מקומיות פרויקטים רבים נוספים.באמצעות נו

 

 :עקרונות העבודה

 הובלה, נקיטת יוזמה, חדשנות ואקטיביות 

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

 התווית מדיניות בכל הנוגע לתשתיות תעשיה בישראל 

 התאמת המדיניות לסביבה ולצרכים המשתנים 
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  הגופים הרלוונטיים בתוך המשרד ומחוצה לועבודה משותפת עם 

  בחינת אפקטיביות הכלים הקיימים ויצירת כלים נוספים שיעודדו פיתוח תעשייה

 .באזורי עדיפות לאומית
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 אגף בכיר לאסטרטגיה ותכנון מדיניות

 :ייעוד האגף

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

בשיתוף יחידות משרד הכלכלה והתעשייה, תוך סנכרון מהלכי מדיניות חוצי משרד באופן 

 העולה בקנה אחד מטרות ויעדי המשרד. 

רק ולעסוק כמו כן, באחריות האגף לספק נתונים ומידע בסוגיות שונות העומדות על הפ

במחקר כלכלי על אודות תחומי האחריות המשרדיים. הקמתו ושילובו בשדרת המטה נועדה 

לאפשר ניהול אפקטיבי ולחזק את יכולות המדיניות של ההנהלה, ובכלל זה יכולות התכנון, 

 המעקב והבקרה, ההערכה, הסנכרון וקבלת החלטות מדיניות מבוססות נתונים. 

מקצועיים הקיימים במשרד והוא מהווה פונקציית מטה אשר האגף פועל לצד הגופים ה

 אינה עוסקת בביצוע.

  :יעדי האגף

 סינרגיה ליצירת המשרד יחידות כלל בין וסנכרון אחודה משרדית אסטרטגיה גיבוש 

 יםהמשרדי היעדים להשגת תוביל אשר משרדית

 חשיבה מתוך הביצוע אחר ומעקב המשרדי והמדיניות התכנון מערך ניהול 

 .תוצאתית

 הבאה לתכנון מיטבי של הרגולציה המשרדית לעידוד הצמיחה המשקית 

  ליווי מקצועי להנהלת המשרד בגיבוש המדיניות המשרדית 

 בניית תשתית מחקרית התומכת בתהליך קבלת החלטות מבוסס נתונים 

 איסוף, שימור וניהול הידע המשרדי 
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 - עיקרי תכנית העבודה האגפית

 הפעולות ותחומי האחריות של האגף:להלן תמצית 

  טווח-ארוך אסטרטגי תכנון תהליכי ניהול. 1

חברתית -האגף מקדם תהליכי תכנון מדיניות חוצי משרד וממשלה למדיניות כלכלית

(, ולצד זה האגף יוזם, מציע ומתכלל Top downשמקודמים על ידי לשכת השר והמנכ"ל )

שעולים מתהליכי הערכת מצב ומהעבודה השוטפת תהליכי תכנון אסטרטגי בנושאי מדיניות 

 (. Bottom upבשיתוף יחידות המשרד )

כך למשל, יזם האגף מהלכי מדיניות חוצי ממשלה וביניהם התכנית לפיתוח אזור הצפון 

ותכנית אסטרטגית להטמעת ייצור מתקדם בתעשייה הישראלית. בין נושאי המדיניות בהם 

גיבוש המדיניות ארוכת הטווח של משרד הכלכלה  נעשים תהליכי תכנון אסטרטגיים:

והתעשייה, גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי של ענפי המסחר והשירותים באמצעות 

ועדה ממשלתית מלווה, גיבוש תכנית לקידום התעשייה הישראלית בדגש על הטמעת ייצור 

 מתקדם, קידום פיילוטים לפיתוח כלכלי אזורי בצפון ובדרום. 

ות השונות מבוססות בין היתר על מחקרים מעמיקים, צוותי חשיבה נושאיים עם התכני

בעלי העניין וסקרים ייעודיים לזיהוי האתגרים וההזדמנויות בכל מהלך ובמטרה להבשיל 

 לכדי כיווני פעולה אופרטיביים ומדדי תוצאה משקיים.

 

 משרדהליכי תכנון משרדיים: תכניות עבודה ותהליכים חוצי ת ניהול. 2

ניהול תהליך גיבוש  –האגף אחראי על תהליכי התכנון המשרדיים, בשני היבטים מרכזיים 

 כי מדיניות ותכנון כלל משרדיים. תכניות העבודה של כלל יחידות המשרד, וריכוז תהלי
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כחלק מיישום חשיבה תוצאתית במשרד, פועל האגף להטמעת תהליך התכנון במסגרת מעגל 

 רת מערך תכנון מוסדר. התכנון הממשלתי וליצי

 מעגל התכנון הממשלתי כולל את הרצף הבא:

 

 

המשרד מתנהל במעגל תכנון מוסדר לפיו מוגשות ומאושרות תכניות עבודה ומבוצע עליהן 

מעקב ובקרה באופן שוטף על ידי אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות וועדת ההיגוי לתכניות 

ות העבודה נעשה באמצעות מערכת תמ"ר )תכנון עבודה, בראשות מנכ"ל. תכנון וניהול תכני

ממשלתי רוחבי( שפותחה על ידי האגף, בשיתוף אגף מערכות מידע, ואומצה על ידי משרד 

 לשימוש על ידי כל משרדי הממשלה. רה"מ והתקשוב הממשלתי

בעקבות פעילות זו התחזקו תהליכי התכנון והבקרה במשרד ובאגפים השונים באופן 

ות זו באה ביצירת קוהרנטיות בתכנון ובקיומם של הליכי מעקב ובקרה משמעותי. התקדמ

המהווים חלק מרכזי בתהליך העבודה המשרדי ומקשרים בין תכנון, עשייה, פתרון בעיות 

ולמידה. במסגרת התהליך מבוצעת מדידה תוצאתית לאגפי המשרד השונים ונוצרה הלימה 

דה קישור נתוני הביצוע של תכניות העבותגמול העובדים, באמצעות -הצלחה לרמת-בין רמת

 תמרוץ. -ביחידות למערך התגמול

בנוסף לניהול תהליך תכניות העבודה, מוביל האגף תהליכי תכנון כלל משרדיים, הנעשים 

 הוק לצורך מתן מענה לסוגיה קונקרטית.-הן כחלק ממעגל התכנון, והן אד
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האגף מקדם הכנסת טכנולוגיות האגף מפתח כלי מדידה ומוביל תהליכי שיתוף ציבור. 

שישפרו את התנהלות המשרד הן ברמה הפנים משרדית והן מול הלקוחות כגון מערכת 

"שער אחד לכלכלה" אשר מהווה ריכוז של שירותי המשרד ללקוחותיו  -למיפוי כלי המשרד

 השונים תוך תפיסה מכוונת לקוח, מערכת לניהול ידע ועוד.

 

 מקצועיים כלים על מבוססות מדיניות מלצותה וגיבוש כלכליים מחקרים. 3

כחלק אינטגרלי מאחריות האגף למתן המלצות מקצועיות להנהלת המשרד וליחידות בדבר 

אופן יישום המדיניות המשרדית. עוסק האגף בבחינות כלכליות, בדיקות איכותניות וניתוח 

ת חלופות ולצידן רגישויות ומציע למקבלי ההחלטות צעדים למימוש המדיניות תוך התוויי

ניתוחי עומק כלכליים ובחינות היתכנות. כמו כן פועל האגף לפיתוח מודלים כלכליים 

טק ולמתחמי -חדשניים לצורך יישום כלי מדיניות חדשים )דוגמת מודל כלכלי למבני היי

 מיקרו תעשייה, וכד'(.

בין העבודות המבוצעות בימים אלו על ידי האגף ניתן למנות את הסוגיות הבאות: מחקרים 

ובחינות בנושא יוקר המחייה בישראל, האגף מלווה את מקבלי ההחלטות במשרד באמצעות 

סט יכולות ונתונים המאפשרים הבנה מעמיקה אודות פערי המחירים בישראל 

פרסום רבעוני של מחירי סל מוצרים נבחר בשיתוף ומקורותיהם, בין היתר על שולחננו: על 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קידום סקר הון אנושי בתעשייה בשיתוף התאחדות 

התעשיינים, אומדנים כלכליים של השלכות כלכליות לצעדי מדיניות שונים, ניתוחי עומק 

 לסוגיית פריון העבודה ועוד. 

 

  המשרד של הסיוע כלי של אפקטיביות בחינת. 4

ובהתאם להחלטת ממשלה הנוגעת למשרדנו, מוביל האגף את  OECD-במסגרת המלצות ה

תהליך הערכת כלי המשרד. מטרת המהלך היא להטמיע בקרב יחידות המשרד תרבות של 

בחינת אפקטיביות הכלים שמפעיל המשרד ושיפורם ובהתאם לכך, הקצאה אופטימלית של 

 ה המקסימלית למשק. משאבי המשרד באופן שישיא את התשוא

תהליך ההערכה כולל בחינה מעמיקה של כלי המשרד השונים, והשוואת התוצאות שהשיגו 

המשתתפים בתוכניות השונות שמפעיל המשרד )חברות/פרטים(, אל מול קבוצת ביקורת 

 שלא נעזרה בכלי המשרד. 

הסיוע של כל  בהתאם לתוצאות יוצעו דרכים לייעולם ושיפורם. באופן הדרגתי ישולבו כלי

. בין תהליכי הערכת OECD -יחידות המשרד בהליך זה תוך התאמה לשיטות המקובלות ב

האפקטיביות ניתן למנות את: הערכת האפקטיביות לתכנית ניוטק, למסלולי מינהל סחר 

 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.חוץ, לסבסוד אזורי תעשייה ולתכניות 
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ת מקדם האגף בחינה של פיתוח מדדים ליחידות השונות. בנוסף לתהליך הערכת האפקטיביו

מדדים אלו יגדירו תוצאות קצרות וארוכות טווח אליהן שואפות היחידות להגיע, ויאפשרו 

לאחרונות לבדוק בתדירות גבוהה יחסית את מידת השפעתם על המשק. כמו כן גיבש האגף 

 רד.מדריך מובנה לאופן ביצוע הערכות אפקטיביות ביחידות המש

 

 החלטות ממשלה אחר ובקרה מעקב, תכנון. 5

האגף אחראי על גיבוש, ריכוז וסנכרון של החלטות ממשלה חוצות משרד הן כאשר משרד 

 הכלכלה הוא המשרד המוביל והן כאשר מדובר בהחלטות ממשלה שיוזם משרד אחר. 

לפעילות בנוסף, מרכז האגף את המעקב והבקרה אחר יישום החלטות ממשלה הנוגעות 

המשרד ומוודא הטמעתן בתכנית העבודה המשרדית. האגף ביצע מיפוי של כלל החלטות 

הממשלה הנוגעות למשרד ומבצע מעקב אחר יישומם באופן שיטתי ומובנה הכולל מעקב 

תקציבי, ניתוח חסמים ועוד. בנוסף, מייצג האגף את המשרד בוועדות היגוי, ומגבש דוחות 

 הממשלה. ביצוע שוטפים של החלטות

 

 במשרד הרגולציה מדיניות טיוב. 6

האגף מנהל את תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי המשרדי ומלווה את יחידות המשרד 

בהטמעת תהליכי הערכת השפעות רגולציה, בכפוף להחלטת ממשלה בנושא הפחתת הנטל 

י טיוב (. תהליכ23.12.2018מיום  4398והחלטה  14.10.2014מיום  2118הרגולטורי )החלטה 

הרגולציה נעשים בשני מישורים: הפחתת נטל של רגולציה קיימת והערכת השפעות של 

 (. RIAרגולציה חדשה )

( של יחידות המשרד 2015-2019הפחתת נטל של רגולציה קיימת: האגף גיבש תכנית חומש )

הרגולטוריות להפחתת הנטל הרגולטורי, ופועל ליישומה בקרב היחידות. במסגרת התכנית 

שימושי, שינויים בהוראות רשם -נבחנו רגולציות היצוא הדו 2018השנתית של שנת 

נים באכיפה בשווקים. החלטת הממשלה קבעה יעד של האגודות השיתופיות, וניהול סיכו

 מעלות הנטל הבירוקרטי של הרגולציות הנבחנות בכל שנה.  25%הפחתה בשיעור של 

 

כל רגולציה חדשה חייבת  4398הערכת השפעות של רגולציה חדשה: על פי החלטת הממשלה 

ת המשרד בפן ביחידו RIA-טרם התקנתה. האגף אחראי על ליווי תהליכי ה RIAבביצוע 

כיום: מנהל אכיפה ומדידה, מינהל סחר  RIAהמתודולוגי. יחידות בהם מתבצעים תהליכי 

ביחידות כולל, בין  RIAחוץ )יצוא דו שימושי( ורשם האגודות השיתופיות. ליווי תהליכי ה 

היתר, את הגדרת שלבי העבודה, קיום שיח עם בעלי עניין, ניהול סיכונים וביצוע אומדנים 

 יים.כלכל

 

בנוסף, האגף אחראי על ריכוזו של פורום הרגולטורים המשרדי, המשמש כפלטפורמה 

להעברת תכנים רלוונטיים ולהקניית כלי עבודה לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות של יחידות 
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המשרד העוסקות ברגולציה. בין הנושאים בהם עסקו מפגשי הפורום בעת האחרונה: 

נון והפעלת רגולציה, שימוש בתובנות התנהגותיות שיקולים כלכליים וחברתיים בתכ

  בקביעת מדיניות רגולטורית, יישומים דיגיטליים בשימוש רגולטורים, ניהול סיכונים, ועוד.

 

 ידע ושימור המשרדיות וההנחיות הנהלים ריכוז. 7

 הוראות מנכ"ל:

 תכלול וליווי מקצועי של כלל יחידות המשרד בגיבוש, תיקון ופרסום הוראות המנכ"ל . 

התהליך כולל עבודה צמודה עם היחידות המקצועיות והלשכה המשפטית, ליווי היחידות 

בהתוויית התוכן המקצועי להוראות ובגיבוש של כלי התמיכה, סיוע בניסוחן, תיאום בין 

תפים לתהליך )בתוך המשרד ומחוצה לו(, וריכוזו מתחילתו כלל הגורמים המקצועיים השו

 ועד סופו, כולל תיקון מעת לעת כאשר הדבר נדרש.

 

 נהלים:

 סיוע בכתיבת נהלי העבודה הפנימיים והחיצוניים ליחידות המשרד. 

התחום צפוי לעבור רביזיה משמעותית בחודשים הקרובים היות ואגף אסטרטגיה מוביל 

ידע תהליך של פיתוח פורטל לנהלים ולהוראות המנכל, שעם עלייתו מול אגף מערכות המ

 לאוויר יעגן את כל תהליך גיבוש, כתיבה, עריכה ופרסום של נהלי העבודה.

 

 ניהול ידע:

האגף מוביל מול כלל יחידות המשרד תהליך גיבוש אסטרטגיית ניהול ידע, שמטרתו לשפר 

ת שיתופי הפעולה בין יחידות שונות במשרד את אופן ניהול והעברת הידע במשרד, להגביר א

 וליצור מוקדי ידע ברורים ונגישים לכל. 
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 הל התקינהמינ

 

מדיניות התקינה נקבעת על ידי הממונה על התקינה, בכפוף להחלטות הממשלה והנהלת 

באמצעות אכיפת  -המשרד ונועדת להבטיח את בטיחות המצרכים והגנה על איכות הסביבה 

חוק התקנים, זאת בשילוב המטרה להקל על הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל, 

הפחתת הבירוקרטיה והגברת הסחר בין  מקורות יבוא,באמצעות עידוד התחרות, לרבות מ

 ישראל לבין העולם. 

 

במסגרת מדיניות זאת, פועל מינהל התקינה להקלות ביבוא טובין דרך הסכמי הכרה הדדית 

ודרך בחינה מחדש של סטאטוס התקנים הרשמיים לצורך גילוי וסילוק כפל רגולציה במשק 

ת המוצרים השונים לשוק, הוחלט להגביר הישראלי. במקביל להנהגת ההקלות בכניס

 אכיפת תקנים רשמיים בשלב השיווק ולחזק את מינהל התקינה בכוח אדם נוסף. 

   המינהל עובר בשנים האחרונות שינוי ארגוני והתרחבות הצוות. 

 

במטרה לעודד תחרות מקומית, להוריד יוקר המחיה ולהקל על זרימת הסחורות, פעל 

להשלמת מהלך פתיחת בדיקות יבוא של טובין עליהם חל תקן המשרד בתחום התקינה 

רשמי לתחרות, תוך כדי מעבר למערכת התקשורת והמידע העצמאית של הממונה על 

התקינה, מעבר להצהרה של היבואן במקום תצהיר בשלב היבוא, הכרה במעבדות בדיקה 

   בשלב ייבוא ועוד.

 

 תפקידים עיקריים:

רזה על תקנים כתקנים רשמיים, או הסרת הרשמיות, קביעת עדיפויות בתקינה, הכ .1

מדיניות אימוץ תקינה בינלאומית, ייזום וביקורת של שינויים בתקנים קיימים, 

 משרדי בנושא התקינה. -תיאום בין

וקים. מטרת האכיפה היא למנוע הימצאותם בשוק בשו הרשמיים התקנים אכיפת .2

הרשמיים החלים עליהם, וזאת של מוצרים שאינם מתאימים לדרישות התקנים 

 באמצעות פיקוח והרתעה.

)א( לחוק התקנים. מעבדות שמחזיקות באישור 12אישור מעבדות בדיקה לפי סעיף  .3

, רשאיות 1953-)א( לחוק התקנים12הניתן על ידי הממונה על התקינה עפ"י סעיף 

 להמציא תעודות בדיקה שמשמשות ראיה בבית המשפט כי נתמלאו תנאי התקן.

. המינהל מפעיל מרכז המידע TBT-WTO –כז מידע לאומי ל מר .4

המרכז .  WTOלאבטחת שקיפות בחקיקה טכנית מול TBT– WTO ל   הלאומי

 TBT-במסגרת הסכם ה WTO-משמש נקודת קשר בין מדינת ישראל לארגון ה
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)מחסומים טכניים לסחר בינלאומי(, בכל הקשור להעברת מידע על שינויים 

קבלת מידע על שינויי חקיקה טכניים  –טכנית בישראל והפוך עתידיים בחקיקה 

במרחב הבינ"ל. מרבית מטלות המרכז מחויבות מכוח היות ישראל חברה בארגון 

 .WTO-ה

 

 :2018עיקרי פעילות בשנת 

 

 לחוק התקנים( 12פתיחת שוק בדיקות יבוא לתחרות )יישום תיקון 

מעבדות מוכרות. בוצע בהתאם  פיתוח והפעלת מערכת ממוחשבת לבדיקות יבוא ע"י

 2, 1ללוחות הזמנים שנקבעו בחוק. כניסה לתוקף של בדיקות יבוא לתקנים שבפעימות 

 . הפעלת מערכת עצמאית של התקשורת והמידע. 3 –ו 

 

 לחוק התקנים 13תיקון 

לחוק התקנים ויחד איתו החל התהליך של  13נכנס לתוקף התיקון מס'  2018באפריל 

 הרשמיים המאומצים.בחינת התקנים 

, בחינת התקנים הרשמיים המאומצים והכנת רשימות השינויים הלאומיים ע"י 1שלב 

 מכון התקנים, בוצע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בחוק.

, בחינת הרשימות ע"י הממונה על התקינה ופרסומן להתייחסות הציבור ומשרדי 2שלב 

 תאם ללוחות הזמנים שנקבעו בחוק.הממשלה, בהתאם למנגנון שנקבע בחוק, בוצע בה

 

 הליך אישור תקנים רשמיים ושינוי מעמדם

   תקנים ישראליים רשמיים. 99פורסמו בחתימת השר אכרזות על  2018במהלך שנת 

 
 אכיפת חוק התקנים 

 

 ביקורות לאכיפת תקנים רשמיים. 1154  ביצוע

 נטילות לאכיפת תקנים רשמיים. 203ביצוע 

מתקני משחקים לילדים במסגרת אכיפת פעילות הרשויות  בדיקות 200  ביצוע

 המקומיות.

 תיקים מנהליים. 270-טיפול ב

 אזהרות וריקולים.  –פרסומים בנושא תקינה  25פורסמו 

 

 26,000-( לצי"ח: בוצע טיפול בכ2)ג()2  מתן המלצות מקצועית לבקשות פטור לפי

 בקשות.
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 אישור מעבדות

חדשות. במהלך השנה חודשו  6מעבדות מאושרות, מתוכן  37ישנן  2018נכון לסוף שנת 

 מעבדות.  31 -אישורים ל 

  

 הכרה במעבדות

 מעבדות מוכרות. 2ישנן  2018נכון לסוף 

 

 מרכז מידע 

לאבטחת שקיפות בחקיקה טכנית  TBT– WTO -המינהל מפעיל מרכז המידע הלאומי ל

 . WTOמול 

 TBT-ה  במסגרת הסכם  WTO-לארגון ההמרכז משמש נקודת קשר בין מדינת ישראל 

)מחסומים טכניים לסחר בינלאומי(, בכל הקשור להעברת מידע על שינויים עתידיים 

קבלת מידע על שינויי חקיקה טכניים במרחב הבינ"ל.  –בחקיקה טכנית בישראל והפוך 

. במהלך שנת WTO-מרבית מטלות המרכז מחויבות מכוח היות ישראל חברה בארגון ה

הודעות על שינויים בתקנים רשמיים וברגולציה טכנית נוספת  66המרכז פרסם  2018

. כלשכת המידע TBTהודעות שהתקבלו מהעולם במסגרת הסכם  2060בישראל. טופלו 

הודעות אל גורמים בעלי עניין בתוך ישראל וענה על  400-המרכז העביר כ ,של הקודקס

 פניות קודקס. 15-כ
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 ומדידה מינהל אכיפה

 

  :מטרות על

חיזוק ממשקי העבודה מול גורמי חוץ, אגב שימת דגש על שיתופי הפעולה מול  .א

 ארגוני צרכנים, משטרת ישראל והרשויות המקומיות.

 ."מכפיל כוח"יציאה למבצעי אכיפה משולבים כ .ב

והרחבה של נושאים נוספים במטה  ביצוע אפקטיבי של תכנית העבודה .ג

ם אשר לא ש על נושאים פנים משרדייובמינהלים המקצועיים האחרים, בדג

"יחידות השטח" וכן איגומם  לאכיפה -שילובם במבוצע בהם פיקוח פיזי, 

 פלילית אחת לכל יחידות המשרד.

 שיפור השירות לאזרח ובלימת יוקר המחייה. .ד

 :, כדלקמןעדותומינהל אגפים וב

 אכיפה במסחר אגף  .1

המשרד בכל חלקי על ידי מבצע ביקורת יזומה בנושאי מחירים מרביים שנקבעו  .א

   .1996הארץ, על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים התשנ"ו 

, מחירי מצרכי יסוד, יקוח על מחירי מוצרים בענף המזוןהביקורת כוללת: פ

פיקוח על מחירי העברת זכויות במקרקעין בהעדר רישום זכויות בפנקסי 

 המקרקעין )טאבו(, 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  .ד

במחיר מוזל, כחלק מתנאי קבלת מכסות בפטור ממכס שניתן ליבואנים על ידי 

 מנהל תעשיות.  

 יקורת בעסקים לביצוע אימות זהב, בשיתוף עם מכון התקנים הישראלי.ב .ה

 צעצועים מסוכנים ואסורים. פיקוח אכיפה ומניעה בנושאי .ו

 טיפול ביבוא על שם ירושלים. .ז
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 לות מידות וסטנדרטיםאגף משק .2

טיפול במטרולוגיה חוקית בישראל, קביעת סטנדרטים ואכיפת החוקים  .א

 (. 1947הנגזרים מפקודת המשקלות והמידות )

בדיקת כל משקל, מידה או מכונת שקילה, המשמשים לצרכי מסחר או ממכר  .ב

לשם אימות דיוקם, אימות מחדש וביקורת בעניין דיוקם, מתן תעודות 

 .המאשרות כי המכשירים מדויקים

הפעילות בתחומים אחרים בהם עוסקים גופים  הגדלה והרחבת –די עתי .ג

האמונים על המטרולוגיה החוקית בארצות העולם המפותח והחשובים 

כגון:  מוני מים, מוני גז, מוני חשמל, מונים במוניות, מוני זמן  ,לצרכנים

שירי ינשוף בתקשורת, מכשירי אכיפה של המשטרה )כמו מדי מהירות ומכ

 ועוד. ת האלכוהול(לבדיקת רמ

 משרדית לצעצועים מסוכנים-ןהבי הוועדה .3

 על ,והתעשייה הכלכלה במשרד הוקמה" מסוכנים לצעצועים" משרדיתן הבי הוועדה

 .בהם הנעשה והשימוש לשוק הנכנסים מסוכנים צעצועים אחר מעקב לערוך מנת

 או לאשר הוועדה בסמכות .ישראל ומשטרת ממשלתיים גופים נציגי חברים בוועדה

 ,בהם למשתמש סכנה להוות יםלולהע מסוכנים בצעצועים והשימוש השיווק את לשלול

 .לכך הוסמך שלא למי

 

 אך השנה כל לביטוי בא מסוכנים בצעצועים והשימוש השיווק אחר והאכיפה המעקב

 .יותר תכוף נעשהבצעצועים מסוכנים  השימוש בהם ,החגים לקראת במיוחד

 וסיווג המסוכנים הצעצועים של באיתור שמסייע, הציבור עם בקשר נמצאת הוועדה

 .המוכרת" המסוכנים הצעצועים" ברשימת נמצאים אינם אשר צעצועים
 

 לקביעת השם ירושלים על גבי סחורות מיובאותהוועדה  .4

 ."שם ירושלים"-" לבדיקת חובת הראייה בפקודת סימני סחורותהוקמה על פי "

וועדה לאישור היבוא/ייצור/ייצוא טובין עם השם "ירושלים", תכליתה לתת אישורי ה

ייבוא/ייצור/ייצוא של סחורות המסומנות בשם "ירושלים", גם אם הסחורה לא יוצרה 

 בירושלים ובתנאי שקיבל היבואן/יצואן/ייצרן אישור מאת הוועדה לעשות כן. 
 

הוועדה  ,הטובין עם השם "ירושלים"לאחר שהיבואן מילא את טופס הבקשה לאישור 

האם הטובין יש בהם תכנים אשר תכליתם אינה ראויה לשאת את  מתכנסת ובודקת

 אישור ייבוא/ייצור/ייצוא כאמור. ניתן השם "ירושלים", ולאחר בדיקה זו 
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 מינהל חרום

 

 ייעוד:

ם מדיניות שולייעל היערכות המשרד בשגרה למצבי חרום השונים ומינהל החירום אחראי 

על מנת להבטיח את אספקת המוצרים והשירותים "ח וזאת בשעהמשרד  הנהלת

 .בשעת חירוםהאזרחי ולסייע בשמירה על הרציפות התפקודית של המשק  ושבאחריות

בנוסף, מפעיל המינהל קציני מטה, הפועלים מול הרשות הפלשתינאית ועוסקים בהיבטי 

 המסחר והתעשייה. 

  ומשק כללי: תפקידים מרכזיים הרשות העליונה למזון

 בשגרה:

שר באחריות המשרד ביצוע ביקורות רציפות תפקודית ב"מפעלים החיוניים" א .א

 לו.וב"שרשרת האספקה" של מפעלים א

ביצוע ביקורות מוכנות ברשות המקומית / תא מזון משכ"ל בהובלת הרשות  .ב

 הלאומית לחרום ופיקוד העורף.

 מוצרי מזון חיוניים לשע"ח.אחזקה וניהול מלאי אסטרטגי של  .ג

"מפעלים החיוניים" אשר באחריות המשרד באמצעות ריתוק רכב וצמ"ה של ה .ד

 משרד התחבורה וצה"ל.

ריתוק כח אדם ב"מפעלים החיוניים" באמצעות היח' לכח אדם לשע"ח במשרד  .ה

 העבודה והרווחה.

 השתתפות בתרגילי חרום לאומיים ומשרדיים. .ו

 כתיבה ועדכון נהלי עבודה. .ז

 חירום:ב

במשק בשעת חירום לצרכי ) שכ"ל( חיוני  ומשק כללים 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 כיצואניםמפעלים חיונייםסיוע ל" .ב

כתוצאה ממצב  לכלכלת המדינהלהם ואת הנזקים העלולים להיגרם , האפשר

 החירום.
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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, ניהול " .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

, האחראית על הרשות הפלשתינאית מולעוסק בתיאום וקישור  קמ"ט המשרד ב"ארז",

 ברשות.וסוחרים בנושא יבוא ויצוא, תקינה,  רצועת עזה

 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. 

 .טיפול בסוחרים מטעם הרשות הפלשתינאית 

 ותעשייניםסוחרים  טיפול בהיתרי יציאה לישראל עבור. 

 ליווי שיירות. 

 תאום מעבר סחורות בין ישראל לרשות הפלשתינאית. 
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 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

 .Cהמפעלים הכלכליים בשטחי עילות תקינה, סוחרי הרשות ועוד וכן מעודדת את פ

 - כלכלה והתעשייה הכוללתמבצע את מדיניות משרד האיו"ש  קמ"ט

 פעילויות תיאום וקישור:

 קישור בין משרדי הרשות הפלסטינית לבין גורמים בישראל. .א

 פגישות שבועיות עם אנשי הרשות הפלסטינית בנושאי סחר חוץ ופנים, כגון: .ב

  ייבוא דרך נמלים וגשרים. רישיונותהנפקת 

  במסגרת הסכמי מכסותטיפול בייבוא מיוחד(2A1-A.) 

 .טיפול מול גורמי הרשות הפלסטינית ומכון התקנים לאימות וסימון מוצרים 

  הפלשתינאיתחיצוניות לייבוא טובין לשטחי הרשות  בוועדותהשתתפות. 

 :הדרכה ותקינה

  הישראלי ומכון התקנים ברשות הכנסת ועידוד תו תקן בשיתוף מכון התקנים

 הפלשתינאית.

 .עידוד וביצוע השתלמות לגורמי הרשות הפלסטינית השונים ועמידה בתקן ישראלי 

 :Cעידוד פעילות מפעלים כלכליים בשטחי 

  באזור יהודה ושומרון. פרויקטיםפגישות ותאום עם יזמים להקמת 

  רלוונטייםריכוז בקשות שונות והפצתם לגורמים. 

 קשות בפני ועדות מתאימות.העלאת ב 

 .טיפול בטרום בקשות למחצבות, תחנות דלק ומפעלים 

  למפעלים כלכליים עפ"י נוהלי המנהל האזרחי. רישיונותהנפקת 

 :2018סקירת פעילות בשנת 

 שבאחריות המשרד.ב "מפעלים החיוניים בוצעו מאות ביקורות " 

  ומשכ"ל ברשויות המקומיות בוצעו ביקורות, הדרכות ותרגולות לנציגי תא מזון

 במסגרת פעילות רח"ל ופקע"ר ברשויות.
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  בוצע כנס חרום ארצי בהשתתפות נציגי "מפעלים חיוניים" אשר באחריות המשרד

 ונציגי הרשויות המקומיות / תאי מזון משכ"ל.

 מלחמה" בנושא 2017ב " שבוע חרום לאומי   השתתפות משרדית. 

 ותעשייה אל מול הרשות הפלשתינאית  עבודה שוטפת של קציני המטה כלכלה

 בשיתוף המינהל האזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים.

 :9201פרויקטים המיועדים לביצוע בשנת 

  היערכות להקמת יח' מגזרית להגנה בסייבר עבור ה"מפעלים החיוניים" אשר

 באחריות המשרד.

  רשויות מקומיות".פעלים חיוניים וארצי בנושא היערכות לחרום עבור "מביצוע כנס 

 רח"ל( בהובלת הרשות הלאומית לחרום " 2019"תרגיל חרום לאומי השתתפות ב( 
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 רשם האגודות השיתופיות

 

רגולטור של האגודות השיתופיות, ועומד בראש האגף רשם האגודות השיתופיות משמש 

ותקנותיה,  השיתופיות האגודות פקודת מכוח פועל לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה. הרשם

אשר מקנות לו סמכויות מסוגים שונים, לרבות סמכויות שיפוטיות ורגולטוריות. לחלק 

מהצווים וההחלטות המוצאים על ידי הרשם במסגרת הסמכות השיפוטית שלו תוקף של 

 החלטות בית משפט מחוזי. 

ל של בתי המשפט וש מגוונת פסיקה בנוסף לחקיקה כוללים דיני האגודות השיתופיות גם

 .ושירותיו סמכויותיו האגף בהפעלת את ומנחה השנים עם הרשם, שהצטברה

חלק ניכר מתפקידיו של האגף מתמקד בטיפול ובהסדרה של הארגון וההתנהלות של 

לרבות הגליל והגולן, הנגב ויהודה ושומרון, אשר רובם  -היישובים הכפריים בכל רחבי הארץ 

ת תפקידיו במגזר הכפרי וההתיישבותי מפקח ככולם מאוגדים כאגודות שיתופיות. במסגר

האגף, בין היתר, על הליכי הבחירות לוועדים המנהלים את האגודות והיישובים, ועל 

 התנהלותם הכלכלית.

ההיכרות וההתמחות המעמיקה של הרשם ועובדי האגף בבעיות ובמאפיינים הייחודיים של 

ות שותפים בגיבוש מדיניות מגזר האגודות השיתופיות מאפשרים להם גם לתרום ולהי

בתחומים הנוגעים 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 

פיקוח ובקרה שוטפים על ההתנהלות הכלכלית, החברתית והדמוקרטית  -

 באגודות; 

טיפול בתלונות על התנהלות האגודות, לרבות ביצוע חקירות ומינוי ועדים  -

 ממונים במקרה הצורך. 

ות החברים אישור התקנונים המסדירים את התנהלותן של האגודות, וזכוי -

 בהן.

 טיפול בבקשות למינוי בוררים בסכסוכים בין חברים לאגודות;  -

ניהול ופיקוח על הליכי הפירוק של אגודות חדלות פירעון או שהגיעו לסוף  -

 דרכן.
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גיבוש והפעלת מדיניות משרד הכלכלה בשיתוף משרדי ממשלה אחרים, כגון  -

משרדי החקלאות, הפנים והמשפטים ורשויות ציבוריות שונות,  כמו  רשות 

המים, רשות מקרקעי ישראל והמועצות האזוריות, בהיבטים הנוגעים 

 להתנהלותן וניהולן של אגודות שיתופיות. 

 כוח האדם ביחידה:

 ,בוררות, פיקוח: הבאות ולמחלקות לצוותים ברובם המשתייכים, בדיםעו 40-באגף כ

 לרשם כפופות הללו המחלקות כל. ופיתוח וחקיקה ח"רו פירוקים, מחלקה משפטית,

 . האגודות

 כאלו לרבות, האוכלוסייה קבוצות מכל ומגיעים מגוון רקע בעלי הינם באגף העובדים

 מעבר. נכבד ייצוג להן יש שבאגף, הציבורי ובמגזר בישראל העבודה בשוק בחסר המיוצגות

 בעבודת מלא באופן המשולבים אנשים עם מוגבלות הינם באגף מהעובדים 20%-כ, לכך

 לפעול לעובדיו מאפשרת באגף הקיימת המכילה האווירה. לה באופן ניכר ותורמים באגף

 . הדדי ובכבוד בהרמוניה, יחד

 :שיתופית אגודה

 בודדים של ויכולות משאבים, כוחות איגום הוא השיתופיות האגודות בבסיס העומד הרעיון

 במטרה, ביניהם ההחלטות וקבלת השיתוף יחסי את המסדירה מסגרת יצירת באמצעות

 . לחייהם הנוגעים אחרים והיבטים הכלכלית רווחתם לשפר את

 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 הסביבה שלהם, קיום מסגרת קהילתית, הבטחת רשת בטחון כלכלית, או 

עות יצירת אפשרות לחברים לקנות או למכור סיוע בהתמודדות עם יוקר המחיה באמצ

  תשומות או מצרכים במחירים טובים יותר.

האגודות השיתופיות מילאו תפקיד חשוב בביסוס התשתית הכלכלית והחקלאית של 

 קום המדינה לפני היהודי ביישוב הכלכלית וההתיישבותית מהפעילות ניכר ישראל. חלק

המשקפות בעלות קבוצתית על  –שיתופיות  גודותא באמצעות התנהל הראשונות, ובשנותיה

 אידאולוגיים ומשברים אולם, בעקבות שינויים. ההון להבדיל מצבירת הון בידי יחידים

 העשורים ואת ההתיישבות העובדת בארבעת בישראל המשק את שפקדו כלכליים

 . בארץ הקואופרטיבית נחלשה התנועה האחרונים,
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קיימת התעוררות מחודשת , החברתית המחאה בעקבותובין היתר,  האחרונות בשנים

 כדרך נוספת להתמודדות עם בעיות המתבטאת ביוזמות שונות להתארגנות קואופרטיבית

הגבוהה  והריכוזיות המחייה הנמצאות על סדר היום הכלכלי והחברתי בארץ, כגון יוקר

בגלל הבעלות  קואופרטיבים מהווים מודל מוצלח לעסקים חברתיים, הן .במשק הישראלי

 השיתופית, הן בגלל המטרות המגוונות והן בגלל שהם מסייעים לגיבושה של קהילה. 

  :האגף של היעד אוכלוסיות

  של המכריע מרובם מורכבת שיתופיות אגודות של זו קבוצה –אגודות התיישבות 

 שיתופיות כאגודות המאוגדים ישובים 1000-מ למעלה – בארץ הכפריים היישובים

 .קהילתי יישוב או עובדים מושב, שיתופי מושב, קיבוץ: כגון שונים מסוגים

 בתחומי תעשיה וייצור חקלאי, קמעונאות, תחבורה,  – עסקיות שיתופיות אגודות

 דיור ופיננסים. 

 התארגנויות קואופרטיביות חדשות שמטרתן  – כלכלית-חברתית יוזמות להתאגדות

 או ייצור, מכירה, רכישה לצורך לגודל, יתרוןאו  כלכלי ליצור באמצעות שיתוף כח

 המחייה יוקר להפחתת כחלק מהמאבק תשומות, או תוצרת, שירותים אספקת

ת בחברה הישראלית, באמצעות ולהקטנת הפערים הכלכליים בין קבוצות שונו

 .הצרכנים של וחיזוק כוחם הישראלי במשק הריכוזיים תחרות בענפים יצירת
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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 

תוך יישום עקרונות של קידום התחרות בשוק הישראלי  ,ונוהלית לפעילות התעשייה בארץ

 שייה הישראלית בשווקים הבינלאומיים.ופיתוח כושר התחרותיות של התע

 

 :עיסוק מרכזיים תחומי

 בחינת ויוקר המחייה המלצות בנושאי מדיניות כלכלית הקשורים לעידוד התעשייה :

על התחרות  ,השפעת השימוש בכלי סיוע ממשלתיים תקינה ורגולציה על התעשייה

 רמת המחירים בשוק. על ו

 150-הפעלת ועדת מכסות: חלוקת מכסות ליבוא מזון מעובד בפטור ממכס )עבור כ 

 פריטי מזון שונים(. 

  יישום מדיניות יבוא: רישוי ליבוא יין ומשקאות אלכוהוליים, אישור ליבוא מסמן

מתן אישורים   יבוא בדים מבנגלדש ומפקיסטן,לייזר, זיקוקין ומוצרי פירוטכניקה, 

ימון ו/או מתקן לרכיבים מיובאים המיועדים להרכבה בציוד לפטור ממכס ו/או מס

( 381לצו היבוא החופשי, הענקת פטור מנכ"ל )מ"ב  2ג2לפי סעיף  -המיועד ליצוא

 ליבוא בשר. 

  "הפעלת תכניות לפיתוח הון אנושי טכנולוגי לתעשייה: תכנית "הטובים לתעשייה

נדסים  ואנשי טכנולוגיה ותכנית "עתידים לתעשייה" המיועדות לתמוך בהכשרת מה

 ושילובם בתעשייה בישראל, בייחוד  תעשייה הממוקמת באזורי עדיפות לאומית.

  תמיכה בהפעלת כלי סיוע לתעשייה: מתן חוות דעת על בקשות להקצאת קרקע

המוגשות למינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה והתעשייה וכן מתן חוות דעת על 

 המוגשות לרשות לאוכלוסין.בקשות לאישור עובדים זרים 
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 והיטלי סחר מינהל ייבוא

 

 יבוא.קידום וגיוון הם התחרות והפחתת יוקר המחיה באמצעות ודיקפועל למינהל היבוא 

 

משרדיים הכוללים הורדת חסמים ביבוא, -המינהל פועל במגוון מישורים, משרדיים ובין

אישורי יבוא, פעילות יזומה לגיוון רישיונות יבוא ובמתן  ,הפחתת רגולציה בהליכי היבוא

 עידוד יבוא מקביל, חלוקת מכסות פטורות ממכס, ערוצי היבוא, קידום רפורמות ביבוא

 .ועוד, כל זאת מתוך ראיית הצרכן במרכז וטיפול ביוקר המחיה כיעד לפעילותו

 

 :פעילות המנהל מתמקדת בתחומים הבאים

 

 מניעת היצף וסחר לא הוגןבנושא עברות סחר ו ביצוע חקירות כלכליות. 

  ליבוא מזון מעובד בפטור ממכס. שונות מכסות סוגי  150 -כחלוקת 

 .הקלות על יבואנים באמצעות חלוקת אלפי אישורי יבוא לפטור מהצגת תקן 

 וצעצועים מסוכנים. החלוקת רישיונות ליבוא כלי יריי 

  הפעלת מוקדONE STOP SHOP - .לכלל פניות היבואנים 

  יבוא ככלי להגברת התחרותקידום. 

 הנגשת ידע לציבור היבואנים והצרכנים. 

  ריכוז מדיניות היבוא, גיבוש צעדים להסרת חסמי יבוא ויישום מדיניות המשרד

 בתחום היבוא.

 

 :ניהול ופיקוח היבוא

 

תחום זה עוסק בעבודה השוטפת של טיפול בפניות היבואנים לאישורים, רישיונות ופטורים 

בוא בהתאם לתפקידי משרד הכלכלה על פי צו יבוא חופשי וחוקים אחרים י לצורך (2ג2)

 שבסמכות המשרד )מלבד אישורי פטורים בעילת יבוא לשם יצוא ואישורי תקינה(. 

אלף אישורי יבוא בשנה ומשפרת בעקביות את  30 -מעניקה כהיחידה לניהול ופיקוח היבוא 

טיפול קצר, שירות נגיש וטיפול מקצועי כאמצעי עם דגש על זמן יבוא ה מתן אישורי תהליך

 הפחתת הנטל הרגולטורי והוזלת היבוא לארץ.ל
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 :היטלי סחר
 

הגנת המשק על  המינהל מופקד 1991-להיטלי סחר ואמצעי הגנה תשנ"א במסגרת החוק

המקומי מפני פרקטיקות של סחר לא הוגן או לשם הגנה מפגיעה אפשרית של מלחמות סחר 

 . בהתאם להסכמים עליהם חתומה ישראל במסגרת ארגון הסחר העולמי בינלאומיות,

 

 , היטל הגנה,היטל היצף, היטל משווה סוגי היטלים: ארבעה  בסמכות המינהל להפעיל

לו מוקנות בחוק  ,על היטלי סחרמנהל מינהל היבוא הוא גם הממונה  .והיטל ביטחה

מייעצת לשר הכלכלה בעניין היטלים הוועדה הוכן  סמכויות לניהול חקירות וקבלת החלטות

 אלו, והשר עצמו.

 

יבוא שמחירי היצוא שלו נמוכים ממחירם בארץ  -היטל היצף מוטל על יבוא בהיצף, ככלל 

המקור, הגורם נזק ממשי לענף היצרני בארץ; היטל משווה מוטל על יצוא לישראל 

היצרני בארץ; היטל  ידי הממשלה במדינת היצוא ואשר גורם נזק ממשי לענף-המסובסד על

כאשר גידול  מוטל  (אמצעי הגנההיטל הגנה )בטחה מוטל במקרים שונים המתוארים בחוק; 

ניכר של היבוא בענף מסוים גורם נזק חמור לענף היצרני בארץ, ובהתחשב בתועלת למשק 

 הנובעת מהיבוא.

 

היטלי סחר תלונה יצרנים מקומיים המייצגים ענף יצרני בארץ יכולים להגיש לממונה על 

כנגד יבוא במחירי היצף, יבוא במחיר נתמך או גידול ביבוא הגורם נזק לתעשייה המקומית. 

על תלונה כאמור להיות מבוססת על ראיות לכאורה ולכלול מידע מתמשך ועכבי המבוסס 

 על נתונים לגבי הנזק הנגרם לתעשייה המקומית.

 

צאי חקירתו בעניין היצף או יבוא במחיר הממונה, לאחר שחקר את התלונה, מעביר את ממ

נתמך, לוועדה המייעצת אשר שומעת את הצדדים ומעבירה לשר הכלכלה את מסקנותיה 

והמלצותיה. שר הכלכלה הוא אשר מחליט לבסוף אם להטיל היטל, באיזה שיעור ולאיזו 

תקופת זמן. את הממצאים בבדיקה בעניין אמצעי הגנה מעביר הממונה ישירות לשר 

כלכלה. הממונה על היטלי סחר מושיט עזרה ליצרנים המקומיים בהגשת תלונה/ בקשה ה

 ומילוי הדרישות החלות עליהם לפי החוק.

 

אמצעי הגנה ב הנקיטאו בטחה היטל  , החלטת שר הכלכלה להטיל היטל היצף, היטל משווה

 טעונה הסכמת שר האוצר ואישור ועדת הכספים של הכנסת.

מדים בתוקף שלושה היטלי סחר בגין יבוא בהיצף של זכוכית שטוחה , עו2019נכון למאי 

 מטורקיה, כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה ומלט מיוון ומטורקיה.
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 :ניהול היבוא

 ( לצו יבוא חופשי: 2( )ג( )2תקן בהתאם לסעיף )הצגת מתן אישורים לפטור מ

 יבוא לשם שימוש עצמי 

 תרומות 

  ממשלתייבוא ציוד צבאי המיועד לגוף 

 יבוא ציוד אודיו ווידאו מקצועי 

 יבוא דוגמאות לתצוגה ובדיקת שוק 

 יבוא לשם שימוש בתהליך היצור 

 יבוא חלקי חילוף 

 יבוא ציוד רפואי 

 יבוא מחשבים, ציוד מחשבים, מדפסות, מכונות צילום וכלי נגינה חשמליים 

 יבוא ספקי כח חיצוניים לציוד מחשב 

הונפקו  2018בשנת ליבואנים נמצא במגמת גידול עקבית והיקף האישורים אשר המונפקים 

 יבוא. אישוריאלף  18 -ליבואנים כ

 

 מתן רישיונות  לנשק וכלי ירי:

רישיונות ליבוא לנשק קר, חם וכן צעצועים מסוכנים מסוג  2,200 -חולקו כ 2018בשנת 

תוך הטמעת איירסופט ופיינטבול. רישיונות אלה מחולקים על פי קריטריונים קפדניים 

מערכות מידע מקוונות לשיפור השירות וקידום שתופי פעולה מקצועיים עם המכס, משטרת 

 ישראל וגורמים נוספים למניעת הברחות והפרות בתחום.

 היחידה מבצעת ביקורות וימי הסברה ליבואנים בתחום.

 

 ליבוא מוצרי מזון: חלוקת מכסות פטורות ממכס

מחלק מדי שנה ת של משרד הכלכלה והתעשייה, ועדת מכסומינהל יבוא, באמצעות  .1

להוראת מנכ"ל  סוגי מכסות שונים ליבוא פריטי מזון פטורים ממכס בהתאם 150 -כ

 הסכמי הסחר הבינ"ל של ישראל ומכסות וולונטריות. מתוקף , 2.7

בשנים האחרונות החלה הוועדה, אשר בראשה עומד מנהל מינהל היבוא, לחלק את  .2

לשם הגברת ההשפעה על המחירים במשק  הליכים תחרותייםהמכסות המבוקשות ב

בענפים בהם מתקיימים תנאי שוק לא תחרותיים או מחסור המביאים לעליית 

ממכס  פטורותמזון באופן זה, מחולקות כיום בהליכים תחרותיים מכסות  מחירים.
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ושמן זית ליבואנים המתחייבים למכור את המוצרים  של גבינה, חמאה, בשר טרי

 חיר הנמוך ביותר לצרכן.במ

למכסות אלה השפעה ברורה ומידית על הגברת התחרות והפחתת מחירי המזון  .3

 2016-2018בשנים בקטגוריה. כך למשל בתחום הגבינות, הביא ההליך התחרותי 

 80%-כעד אז החזיק ש "העמק"(גבינת )להפחתת נתח השוק של המותג הדומיננטי 

  .ולהפחתת מחירים בקטגוריה קמן השו

בשר כמויות משמעותיות של  2016-2018לשוק בשנים  ונכנס טריהבשר גם בתחום ה

כתוצאה מכך מתחולל שינוי משמעותי בשוק הבשר הטרי  ,טרי מאירופה ומאמל"ט

שעיקריו: הגברת אשר נשלט עד אז על ידי דואופול )תנובה ודבאח( בישראל 

שיווקו(, הגברת  התחרות, היעלמות הבשר המיושן )בשר קפוא המופשר לפני

והפחתת  , גיוון מקורות היבוא, גידול במספר הספקיםהצריכה של בשר טרי

 מחירים. 
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 אבני חן ותכשיטים מינהל יהלומים

 

פעילות המינהל הינה במימוש אופטימאלי של הכלים העומדים לרשות המשרד לקידום 

 ופיתוח התעשיות והסחר בענפי היהלומים, אבני חן ותכשיטים.

  המינהל מסייע ליצרנים בארץ לחדור לשוקי חוץ, וממליץ על סיוע כספי, במסגרת

הקרן לעידוד השיווק לחו"ל. כמו כן, מעודד המנהל, בשיתוף עם מכון היהלומים 

ומכון היצוא, השתתפות של חברות ומפעלים בתערוכות וירידים מקצועיים בתחומי 

 היהלומים והתכשיטים.

 המשרד ומוסדות ענף היהלומים בארץ, פועלים רבות  המינהל, בשיתוף עם הנהלת

בקרב חברות וממשלות זרות, במטרה להגדיל את מקורות יבוא יהלומי הגלם 

 לישראל.

  יעדי המינהל הינם עידוד מסחר היהלומים הבינלאומי ושמירה על סחר הוגן. לשם

ענפיים ביצוע המטלות והיעדים, מקיים המינהל קשר הדוק עם מוסדות וארגונים 

 בארץ ובחו"ל.

 המפקח על היהלומים שואב את סמכויותיו, מתוקף צו פיקוח על היהלומים יבואם-

בנוסף לסמכויותיו למתן רישיונות עיסוק ביהלומים ליצרנים וצורפים,  1979יצואם 

 מפעיל המפקח על היהלומים תחנת מכס בלעדית בארץ ליבוא ויצוא יהלומים.

 לטור מטעם הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המפקח על היהלומים משמש רגו

המשפטים, באכיפה ופיקוח על הסוחרים באבנים יקרות, בכפוף לחוק איסור הלבנת 

, מבצע ביקורות תקופתיות בקרב סוחרי היהלומים 2000 –הון ומימון טרור , תש"ס 

 ומקיים ועדת עיצומים בעת הצורך.

 גרת אמנת קימברלי לסחר המפקח על היהלומים מייצג את מדינת ישראל במס

ביהלומי גלם וחבר בכל וועדות העבודה בתהליך קימברלי, ומתוקף כך מבצע פיקוח 

 על יבוא ויצוא של יהלומי גלם בתחנת המכס שבניהולו.  

  עובדי המינהל חברים בוועדות ציבוריות, שמטרתן קידום ענף היהלומים וענף

-את עמדת הממשלה בארגונים בין התכשיטים, במכון היהלומים .  כמו כן, מייצגים

 לאומיים ובתהליך קימברלי, שמטרתו למנוע סחר ביהלומי קונפליקט.
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 מידע טכנולוגיות דיגיטליות ואגף בכיר 

 

 בשיפור השירות לאזרח, ובייעול ושיפור תהליכי עבודה. 2017מיקד את פעילותו בשנת  האגף

 

 :2017התקציב של תחומי המחשוב שאושרו לשדרוג ופיתוח במסגרת 

מרכוז פעילויות: שרתים מרכזיים, אחסון וגיבוי מרכזי, ניהול מרכזי של סביבות  .1

 מחשב ותהליכי מחשוב.

תוך מתן דגש על  ,טכנולוגיית אינטרנט כטכנולוגיה מובילה ושדרוג אתר המשרד .2

 ממשל זמין.

 הרחבת כל נושא הטפסים הממוחשבים וחיבורם ויישומים ייעודיים תוך שימוש .3

 בתשתית המטפלת בתהליכי עבודה ממוחשבים.

 שדרוג ושיפור אבטחת המידע ורמת השירות הניתנת למשתמשי המשרד. .4

 

 :תחזוקה ופיתוח תשתיות

 

 2019פעילות מתוכננת  2018פעילות שבוצעה 

 תחזוקה שוטפת תשתיות תחזוקה שוטפת תשתיות

 250 –שרתים כ  250 –שרתים כ 

 1000עבודה תחנות  1800תחנות עבודה 

 100 –מחשבים ניידים כ  200 –מחשבים ניידים כ 

ניהול שירות טכני לתחנות עבודה תחזוקת 

 ציודי 

ניהול שירות טכני לתחנות עבודה תחזוקת 

 ציודי 

 תקשורת   VAXתקשורת , תחזוקת 

 אבטחת מידע אבטחת מידע

 להר חוצבים  חדר שרתים מעבר מעבר להר חוצבים 

 drתכנון הקמת אתר המשך  drתכנון הקמת אתר 

 סיוע טכני ותמיכה במשתמשים סיוע טכני ותמיכה במשתמשים

 אתרים בארץ 10 –תמיכה לכ  אתרים בארץ 40 –תמיכה לכ 

ספחויות בחו"ל ברשת נ 54 –לכ  תמיכה

 המשרד

ספחויות בחו"ל ברשת נ 54 –לכ  תמיכה

 המשרד

כ   משתמשים מוקד פניות  1800 –תמיכה לכ 

 קריאות בשנה 23000 –

כ   משתמשים מוקד פניות  1000 –תמיכה לכ 

 קריאות בשנה 23000 –
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 אבטחת מידע אבטחת מידע

 רשתית הלבנה עמדות התקנת רשתית הלבנה עמדות התקנת

מערך אבטחה מידע של משרד הכלכלה  שדרוג

 .והתעשייה

מידע של משרד מערך אבטחה  שדרוג

 .הכלכלה והתעשייה

 ספחויותבנ המידע אבטחת שדרוג ספחויותבנ המידע אבטחת שדרוג

לניהול רכיבים  MDMתכנה  תקנתהמשך ה

 ניידים המתחברים למשרד. 

לניהול רכיבים  MDMתכנה  תקנתהמשך ה

 ניידים המתחברים למשרד. 

 החלפת מערכת כניסה חיצונית  

 תקשורת תקשורת

 שדרוג ציודי תקשורת בנספחויות ציודי תקשורת בנספחויותשדרוג 

 שדרוג מוצר שו"ב על קווי התקשורת שדרוג מוצר שו"ב על קווי התקשורת

 הטמעה למוצר לחלוקת עומסים  הטמעה למוצר לחלוקת עומסים 

 שינוי תצורת התקשורת שינוי תצורת התקשורת

 .ל"בחו בנספחויות ותהתשתי שדרוג .ל"בחו בנספחויות התשתיות שדרוג

  חדשה DATA /התקנת רשת טלפונים  . המשרדית לרשת 2 נרי'ג חיבור

 שירליהחלפת הטלפוניה במשרד  המשרדית לרשת הגיאולוגי המכון חיבור

 הפרדת ארונות מול תחום עבודה חיבור נספחות חדשה באקרה

 הפרדת רשת מול תחום עבודה התקנת רשת טלפונים חדשה 

 החלפת הטלפוניה במשרד 
מאובטחת בהר חוצבים  WIFIהקמת רשת 

 כפיילוט משרדי

  הפרדת ארונות מול תחום עבודה

מאובטחת בהר חוצבים  WIFIהקמת רשת 

 כפיילוט משרדי

 

 

 

 חומרה ותוכנה חומרה ותוכנה

 VMWAREתחזוקת מערך   VMWAREתחזוקת מערך  

 שדרוג מערך גיבוי מרכזי  שדרוג מערך גיבוי מרכזי 

 שדרוג  מערכת אחסון שדרוג  מערכת אחסון

 םוירטואלייהוספת שרתים  הוספת שרתים וירטואלים

  

 התקנת מערכת שליטה ובקרה התקנת מערכת שליטה ובקרה

 התקנת מערכת שליטה ובקרההמשך  התקנת מערכת שליטה ובקרה

  NACמערכת  הטמעת   NACרכישת מערכת 
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 scomהמשך הטמעה מערכת  scomהמשך הטמעה מערכת 

   

 מעונות יום מעונות יום

  תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים 

של מערכת   תחזוקה שוטפת  ממשקים 

מעונות יום לצורך טיפול יעיל  של תשתית 

 "מרכבה

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

הרווחה  מול הצלבה חודשית קבצי  משרד 

 מאגר ילדים של מערכת תפעולית.
 

פיתוח קליטות ומתן סבסוד לילדי משרד 
 הקליטה

 

  פיתוח ותשלום תקציב חרום

המשך פיתוח מערכת מוקד מידע ושירותים 

 להורים לילדים השוהים במסגרות מוכרות

המשך הפיתוח מערכת יומן נוכחות 

שילוב מערכת "מנוף" בתהליך  .באינטרנט

עדכון של יומן  לפי אישורים של אגף מעונות 

 העברה  מוכנה לפיילוט + יצור  –

 תחזוקת שוטפת של מסד הנתונים

 תחזוקה שוטפת )שינויים ושיפורים המערכת( 

של מערכת   תחזוקה שוטפת  ממשקים 

מעונות יום לצורך טיפול יעיל  של תשתית 

 "מרכבה"

 

 

 מערכת תמר תמרמערכת 

 יצירת פורטל דוחות
 שדרוג טכנולוגי של תשתית המערכת

 תחזוקה

צירוף ארגונים נוספים כלקוחות )החברה 

 למתנ"סים, בתי הדין הרבניים(
 

  

 משקלות ומידות משקלות ומידות

 גרסאות + טופס מבדקות 3עדכון  . dotnet4 עלתה לאוויר המערכת ב

עובד בצורה ממשק הגבייה מול מרכבה 

 מלאה.
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תחזוקה שוטפת וטיפולים בבאגים ודרישות 

 משתמשים. 
 

עם פיתוחים שונים עלו לאוויר כרגע  גרסאות 3

 בתהליך פיתוח. 4גירסא 
 

  הועברו רוב הדוחות לכלי החדש מול קוגנוס.

 טופס מכוון למאזני גשר בתהליך ניתוח .

 
 

 שכר עידוד במחוזות שכר עידוד במחוזות

 עידוד במחוזות שכר

 מנהל יבוא:

פיתוח דוחות חדשים לרישיונות יבוא. על פי 

 מידע שיתקבל ממערכת מסלול.

נכון להיום נותר במחוזות תחום משקלות 

 ומידות. ומספר פרמטרים של תעשיה.
 

נושא היבוא הוצא מהמחוזות והוא תחת 

מנהל יבוא נכון להיום מפותחים דוחות שכר 

מלח גם הוצא מתעשייה עידוד חדשים למנהל. 

 במחוזות והוא תחת מנהל משק לשעת חירום.

 בימים אלה נסגר פיתוח דוחות חדשים למנהל.

 

 שחט שחט

 שינויים ושיפורים שינויים ושיפורים

 ריתוק משקי ריתוק משקי

 WEBFOCUSתחזוקה שוטפת של שרתי 
שינויים ושיפורים על תשתית של שרתי 

 WEBFOCUSספיאנס ודוחות של שרתי 

ושינויים לפי  תחזוקה דוחות הקיימים 

דרישות המשתמש, הוספת סוגים שונים של 

 דוחות וגרפים

 

תחזוקה ושינויים לפי דרישות המשתמשים 

 במודול של מערכת מל''ח 
 

והכנה קבצי גיבוי של מערכת ריתוק  פיתוח

לזמן חירום)כולל רשימת מפעלים חיוניים + 

 מרותקים(
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דוחות חדשים לרשויות מקומית ושכר פיתוח  

 עידוד
 

 רישיון יבוא רישיון יבוא

 
המשך עבודה על מסלול . במקביל פיתוח 

 פורטל דוחות על מידע שיתקבל ממסלול .

 ועדת יבוא ועדת יבוא

 סיום אפיון ותחילת פיתוח מערכת חדשה

 

 

עם קבלת שירות עם מידע מהמכס המשך 

 פיתוח המערכת.

 שימושי דו דו שימושי

 ינויים ושיפוריםטופס חדש דור הבא וש
המשך שינויים ושיפורים. ותחילת אפיון 

 מערכת חדשה.

 מכסות מכסות

 המשך פיתוח פיתוח מערכת מכסות

 טפסים טפסים

הסבת טפסים קיימים לטופס ללא סרגל, 

 מותאם מובייל / טאבלט עם ממיר.

הסבת טפסים קיימים לטופס ללא סרגל, 

 מובייל / טאבלט עם ממיר.מותאם 

 . as isטפסים במסלול  10פרסום  2בוצעו. as isטפסים במסלול  10פרסום 

 טפסים חדשים 12פרסום  6בוצעו  -טפסים חדשים 12פרסום 

 תחזוקה  תחזוקה 

 בדיקות מול ממשל זמין והמשרד. בדיקות מול ממשל זמין והמשרד.

העברת הטפסים הקיימים לשליחה מול 

 בוצע -כספת
 

 קנסות מנהליים קנסות מנהליים

 המשך תחזוקה שוטפת.
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

בקרה ומעקב אחר עבודה מול הגבייה 

 באמצעות הכספת בתהיל"ה.
 

המשך פיתוח מסמכים ומספר דוחות 

 .Reporting Servicesבאמצעות 
 

 המשך חשיבה לגבי שרת התשלומים.
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 יהלומים יהלומים

כל הנושאים אשר קשורים למעבר דור ב'  סיום התאמת מערכת לדור ב'

 של האגף ומכס. וצעו בהחלטה ושת"פיב

  אפיון תהליך מערכת יצוא

  אפיון טופס

  אפיון תהליך

  טפסים מערכת ניהול

  סיום פיתוח עמדת שירות ליצוא

  סיום התאמת מערכת לדור ב'

 נף היהלומיםמקצועות ה –ישיון ממוחשב ר ף היהלומיםענמקצועות ה –ממוחשב רישיון 

 מערכת רישיונות יהלומים עלתה לאוויר אפיון טופס 

  אפיון תהליך 

 התחיל אפיון חנות התשלומים אפיון חנות תשלומים 

 מכס. –מטופל בדור ב'  טיפול באינספקשיין

 קבלת קהל קבלת קהל

 טופס קבלת קהל                                                      

 תיק חקירה

 תיק חקירה וטיפול בעיצום כספי

 

 תחזוקה

 תיק חקירה

 תיק חקירה וטיפול בעיצום כספי

 ולת"ם ולת"ם

 תחזוקה מול צה"ל  תחזוקה מול צה"ל 

סיום שינוי ושיפורים בתהליך לפי תפקידים  

שינוי ושיפורים בתהליך לפי סיום  בטופס 

 תפקידים במערכת.

יפורים בתהליך לפי תפקידים סיום שינוי וש 

סיום שינוי ושיפורים בתהליך לפי בטופס 

 תפקידים במערכת.

 השתתפות בתרגילים  השתתפות בתרגילים 

 תחזוקת מלט"ב חולון  תחזוקת מלט"ב חולון 

שיתוף פעולה של על ידי כל הנושאים יבצעו 

 צה"ל.

שיתוף פעולה של על ידי כל הנושאים יבצעו 

 צה"ל.

DESK DESK 

 תחזוקה תחזוקה

 רשפ"ת רשפ"ת

 תחזוקה שוטפת של המערכת הקיימת.

 להחלפת מערכת קיימת CRMאפיון מערכת 

 פיתוח ותחזוקת אתר אינטרנט

 CRMסיום פיתוח והטמעת 
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הטמעת ניוזלטר לקשר עם התעשייה 

 הישראלית

 Invest In Israel –אינבסט  

 אפיון ופיתוח אתר אינטרנט שיווקי.

אתר  – 'פורטל למשקיעאפיון ופיתוח '

 פוטנציאליים מחו"ללמשקיעים 

 Invest In Israel –אינבסט 

 CRMמערכת אפיון 

 

  

 

ERM ERM 

 טופס גוב אחוד פיתוח 

 פיתוח מנגנות סקר כדיות לעמ"ז  

 ERMשינויים בטופס  

 ERMשינויים במערכת  

 תחזוקה

  CRMבתהליך אפיון למערכת

 תחזוקה

 CRMמעבר ל 
 

 קב"ט קב"ט

 תחזוקה שוטפת בתעודות המערכת. 

 תיק בטחון )תיק אלקטרוני( 

 תחזוקה 

 תחזוקה שוטפת בתעודות המערכת.

 תיק בטחון )תיק אלקטרוני( 

 תחזוקה 

   

 תעודות תעודות

המשך תחזוקה והנפקת תעודות לאגפים 

 השונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה
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 הדרכה הדרכה

הוספת תמיכה בקבלת טפסים במסכי פרטי 

טפסי ימי עיון,  3מענק והדרכה, הוספת 

ועדות  מחשובשליחת מכתבים באופן דיגטלי, 

מענקים, ממשק לנתוני עובדים ותחזוקה 

 שוטפת.

  

 שינויים ושיפורים במערכת

לכלל המשרד   officeמתבצע קורסים של 

 במשך השנה

טפסי ימי עיון  3סיום תהליך קליטת 

חדשים, תוספות ושינויים בקליטת עובדים 

למערכת מטפסים, תוספות ושינויים במסך 

 פרוטוקול ועדה ותחזוקה שוטפת למערכת.

 לשכת הדובר לשכת הדובר

, הנפקת DESKתחזוקה שוטפת במערכת 

   דוחות

, הנפקת DESKתחזוקה שוטפת במערכת 

   דוחות

 סטטוסנט סטטוסנט

 שיפור ותחזוקה 

 

 

 

 תחזוקה

 תקינה תקינה

  מערכות: 

 עליה לאוויר –רביזיות 

 

 אפיון –עיצומים כספיים 

 אפיון ופיתוח –מערכת פיקוח ואכיפה 

 עדכונים ותוספות למערכת מת"מ

 עדכונים ותוספות לפורטל יבואנים

 ותוספות לפורטל מעבדותעדכונים 

  אפיון ופיתוח –בקרת תקן 

  אפיון ופיתוח  עיצומים כספיים

 עליה לייצור –מערכת מת"מ  

 עלה לייצור –פורטל מעבדות 

 עלה לייצור –פורטל יבואנים 

 עלה לייצור –מרשם יבואנים 
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 מערכת גביה מערכת גביה

מקצועיות הוספת ממשקים עבור יחידות  שינויים ושיפורים 

 נוספות להעברת מידע למרכבה

 קל"פ קל"פ

 שינויים ושיפורים על פי דרישה
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

  תחזוקה שוטפת של המערכת

  תחזוקה שוטפת של מסד הנתונים

 

 BIמכרז 
 BIמכרז 

יחידות שונות, לרבות  3ב BIמימוש פרויקטי 

 למנהל סחר חוץ BIתחזוקה ופיתוח מודול 

במספר יחידות נוספות,  BIמימוש פרויקטי 

 לרבות תחזוקת פרויקטים קיימים.

   

 הסדרה הסדרה

 סיום פיתוח תיק רישוי קבלנים ועליה לייצור
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

  שעות עבודה ומנוחהאפיון תיק חוק 

  קבלת דרישות לתיק עבודת נוער

 מערכת סקרים –נמל"ה  מערכת סקרים –נמל"ה 

סקרי איכות השירות רבעוניים לאגפי 

 לצורך שכר עידוד  –המשרד

 חוץ סקרי אירועי הנספחויות בסחר

 קורסים - סקרים ליחידת ההדרכה

 2018הערכת עמ"זים שנת 

אגף להכשרה  –פיתוח סקר מקוון לבחינות 

 מקצועית 

  

 מרכב"ה

עד להפרדה  מנהלנית הרשאות של זרוע עבודה

 משרדים מוחלטת

 טיפול בטפסי הרשאה שוטפים

 3600הפרדת ההרשאות בין זרוע העבודה  

 3800לכלכלה 

השירות רבעוניים לאגפי סקרי איכות 

 לצורך שכר עידוד –המשרד

 חוץ סקרי אירועי הנספחויות בסחר

 קורסים – סקרים ליחידת ההדרכה

 סקרים ליחידות השונות

 2019הערכת עמ"זים שנת 

הגדרת דוחות לפי דרישה בעולם הדוחו"ת 

 של נמל"ה.

 מרכב"ה

 3800של כלכלה מנהלנית הרשאות 

של  GRCפתיחת טפסים להרשאות במערכת 

 מרכב"ה.

 מענה לעובדי המשרד בנושאי הרשאות
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 קליטת עובדי קבלן חדשה במרכב"ה

 מענה לעובדי המשרד בנושאי הרשאות 

 

 טיפול בטפסי הרשאה שוטפים

 נותני שירותים –מנהלן נוכחות  

נותני שירותים )טיפול  –מנהלן משאבי אנוש 

קליטת עובדים, שיוכם להסכם  –בתיק עובד 

 (ESSנוכחות ול 

 יישומים -אחראי שכר עידוד 

 

 אכיפה אכיפה

במערכת חוקי עבודה התווספה אפשרות 

 לקישור תביעות ותחזוקה שוטפת.

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

פיתוח דו"ח מידע על מעסיקים עבור מכרזים 

 פנימי 
 

פיתוח דוחות שכר עידוד תיק מינהלי 

 ועיצומים
 

  עליה לייצור של תיק ידיעת מודיעין

פיתוח ועליה לייצור של מדיניות אכיפה 

 במערכת עיצומים
 

  פיתוח תיק רישוי

במערכת חוקי עבודה התווספה אפשרות 

 לקישור תביעות ותחזוקה שוטפת.

פיתוח דו"ח מידע על מעסיקים עבור מכרזים 

 פנימי 

  תחזוקה ושינויים ושיפורים

  

 

 

 

 

 

 אכיפה במסחר אכיפה במסחר

 המשך פיתוח מודול ביקורים  המשך פיתוח מודול ביקורים 

התאמת תיק הסדרה ואכיפה לתיק אכיפה 

 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
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לייצור של תיק אכיפה במסחר עבור עליה 

 תביעות

 2019פרויקט דגל ל  2018פרויקט דגל ל 

 2פרסום מכרז להעברת  -איחוד חדרי שרתים

חוות השרתים מתל אביב לירושלים לאתר 

 החדש בהר חוצבים

פרסום מכרז נוסף בעקבות פסילת המכרז 

 הקודם

 עובדיםמאגר  –המשאב האנושי  מאגר עובדים –המשאב האנושי 

 המשך הטמעת תיק משאבי אנוש 

 

פיתוח תיקים לגורמים נוספים במשאבי אנוש 

 כגון "תיק גמלאי".

קליטת מידע נוסף באופן רציף ממרכבה 

 למאגר העובדים

 

 

המשך פיתוח תיק משאבי אנוש ועלייה 

 ליצור במבנה החדש.

 פיתוח הרשאות כניסה לכלל העובדים.

קליטת נתונים נוספים אודות העובד 

 ממרכב"ה 

 פיתוח טפסי משאבי אנוש וקליטתם בתיק.

 תשלומי נסיעות לחו"ל תשלומי נסיעות לחו"ל

  .ירוסיום פיתוח מערכת נסיעות והעלאה לאו

 עובדים זרים עובדים זרים

פיתוח ועליה ליצור של תיק עובדים זרים עבור 

זרים  יחידת הממונה על זכויות עובדים

 בעבודה

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

 שער אחד לכלכלה שער אחד לכלכלה

פיתוח ופרסום אפליקציה לאזרח לצורך הצגת 

על ידי השירותים הרלוונטיים הניתנים 

המשרד לאוכלוסיית העסקים בישראל, 

  בהתאמה למאפייני העסק.

 

 

שדות שדרוג האפליקציה. הרחבה והוספת 

לאיתור מידע ממוקד יותר. ליווי ישראל 

דיגיטלית בהרחבת הפרויקט לכלל משרדי 

 הממשלה.

 CRM קמת תשתיות עבור מערכות הה CRM קמת תשתיות עבור מערכות הה

 CRMהמשך תחזוקה לתשתיות   תחזוקה
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 סחר חוץ סחר חוץ

גרסה ראשונה ושניה למודול סיפורי הצלחה: 

ונספחויות, ניהול מערך עובדי ניהול דסקים 

 סחר חוץ לפי תפקידים והרשאות

 םפיתוח מודול פגישות באירועי

ופיתוח מודול לניהול תכנית עבודה של 

 הנספחים

 

   

 GISתשתיות  GISתשתיות 

 תחזוקה תחזוקה   

 מנו"ף מנו"ף

  pdf שימוש בתצוגת מסמכים כ התאמת

הוספת תהליכים נוספים לשימוש בתהליך 

 הגנרי

 וניםשמימוש מסמכים בשלבי קליטה 

בתהליך קליטת ממשל זמין   dllביטול שימוש 

 טפסים

טיפול  -מעבר של טופס מעונות לכספת

 בעומסים

 דף ניהול למנוף

 שיפור הכספת

 תיעוד והתייחסות לחריגים ושגויים 

סיום העברת טפסים לכספת וביטול שימוש 

dll  ממשל זמין 

 

 רותם מעונות יום רותם מעונות יום

 בוצע התאמת המערכת לתבחינים של תשע"ט
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

מעבר לתחזוקת המערכת, מיכל טיפלה 

 –בהתאמת המערכת לתבחינים של תשע"ט 

 לצורך פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ט

 

  

בוצע המשך פיתוח מחשבון כולל שמירת 

 היסטוריה

 

 

 מאגר החברות והעסקים המשרדי מאגר החברות והעסקים המשרדי

המשך אפיון ופיתוח של הצגת מידע על פעילות 

החברה/עסק מול המשרד מגורמים נוספים 

 במשרד.

המשך אפיון ופיתוח של הצגת מידע על 

פעילות החברה/עסק מול המשרד מגורמים 

 נוספים במשרד.

הוספת נתונים נוספים הקיימים על 

 החברה/עסק ממקורות פנים וחוץ.

הוספת נתונים נוספים הקיימים על 

 החברה/עסק ממקורות פנים וחוץ.
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המשך בדיקת היתכנות למוצרים המספקים 

 פתרונות בתחום החיפוש הטקסטואלי

הנגשת נתוני המאגר לשימוש כלל מערכות 

 המשרד.

   

 ובינונייםהסוכנות לעסקים קטנים  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 תהליכים מכרזים תהליכים מכרזים

נים פותחה מערכת של עסקים קט –תחזוקה  

של  ונמצאת בתחזוקה ושינויים ושיפורים

 מיקור חוץ

נים פותחה מערכת של עסקים קט –תחזוקה 

של  ונמצאת בתחזוקה ושינויים ושיפורים

 מיקור חוץ

 מערכת נסיעות לחו"ל מערכת נסיעות לחו"ל

 תחזוקה תחזוקה

 אזורי פיתוח אזורי פיתוח

 בדיקת מערכת הקצאת קרקע

 פיתוח הסבת המערכת

 הסבת המערכת לייצור

 עלייה לייצור שלב א'

 עלייה לייצור שלב ב'

 עלייה לייצור חנות תשלומים

 אפיון ממשק מול רמ"י

 אפיון טופס תוכנית  עסקית וטופס חוו"ד 

 וטכנאיםמערכת הנדסאים  מערכת הנדסאים וטכנאים

 תחזוקה מערכת. 
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

  טיוב נתונים ממערכת הסמכה

מורשה נגישות בניית חנות התשלומים + 

 שינויים בתהליך
 

  רעורתהליך עאיפיון 

  טיפול שוטף במערכת

 חשמלאים חשמלאים

פיתוח  תהליך שיוך בקשות אוטומטיות 

 לחברה

 ריבוי תשלומים

הזדהות חברה בעת כניסה לחנות התשלומים 

והצגת כל השוברים לתשלום לחשמלאים 

 המועסקים באותה החברה בפיתוח

 טיפול שוטף במערכת

 

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה
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 מורשה נגישות שירות מורשה נגישות שירות

 שינוי טופס ותהליך לצורך רישום מורשה

 נגישות שירות

 

 תחזוקה

WEB FOCUS WEB FOCUS 
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  WEBFOCUSתחזוקה שוטפת של שרתי  

תחזוקה דוחות הקיימים  ושינויים לפי 

דרישות המשתמש, הוספת סוגים שונים של 

 דוחות וגרפים

תחזוקה ושינויים לפי דרישות המשתמשים  

 במודול של מערכת מל''ח 

ריתוק פיתוח והכנה קבצי גיבוי של מערכת 

לזמן חירום)כולל רשימת מפעלים חיוניים + 

 מרותקים(

פיתוח דוחות חדשים לרשויות מקומית ושכר  

 עידוד

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

 בודקי שכר בודקי שכר

 בניית חנות התשלומים
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

 CRMסחר חוץ מערכת כוללת  CRMסחר חוץ מערכת כוללת 

 בפעילות תחזוקה תחזוקה שוטפת של המערכת 

   

   

 :CRMיצירת תשתית  :CRMיצירת תשתית 

גרסה ראשונה ושניה למודול סיפורי הצלחה: 

ניהול דסקים ונספחויות, ניהול מערך עובדי 

 סחר חוץ לפי תפקידים והרשאות.

 פותח.

 בתהליך פיתוח sncמול 

ניהול מאגר חברות ישראליות מאומת עם 

 .SNCנתוני רשם החברות וחברת 
 

ניהול מאגר חברות זרות מאומת עם נתוני 

 .duns & bradstreetחברת 
 

תמיכה בתהליך איתור חברות עבור יצירת 

 קשרים עסקיים.
 

תמיכה תהליך יצירת ואישור סיפורי הצלחה, 

 כולל שליחות מיילים.
 

  שליחת דוח סיכום חודשי למנהל סחר חוץ.

 מנגנון התרעות ותזכורות.
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 יבוא ועדכון עובדי נש"מ יבוא ועדכון עובדי נש"מ

 תחזוקה שינויים ותחזוקה על פי דרישה

 רכש רכש

 שינויים ותחזוקה על פי דרישה שינויים ותחזוקה על פי דרישה

   

   

 ניהול דוחות לטכנאיםמערכת  מערכת ניהול דוחות לטכנאים

 תחזוקה בוצע

תשלומי נסיעות לחו"ל כלכלה + עבודה 

 ורווחה

תשלומי נסיעות לחו"ל כלכלה + עבודה 

 ורווחה

 רשויות נפרדות 2-בטיפול הפרדת המערכת ל שינויים ותחזוקה על פי דרישה

 תשתית טפסים פנימיים תשתית טפסים פנימיים

העובדים טפסים פנימיים לשימוש  10פרסום 

כולל  במשרד ושטח מותאם לטלפון חכם

OTP 

 המשך פיתוח טפסים חדשים

 איגוד שיתופי איגוד שיתופי

אפיון מערכת חדשה, אשר תחליף את  

המערכת הישנה, אשר תכלול חנות תשלומים, 

 קנסות, דוחות, עבודה שוטפת ועוד.

 עלית פעימה ראשונה של המערכת לייצור

דרישה במערכת  תחזוקה ושינויים על פי 

 הקיימת..
 

  עבודה מול שרת התשלומים בנושא שעבודים.  

 מה"ט –הפקת אישורים  מה"ט –הפקת אישורים 

 ובנוסף שינויים ותחזוקה על פי דרישות
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

סאפיאנס על ידי ליווי לצורך כתיבה מחדש 

הכשרה מקצועית של תוך כדי שילוב במערכת 

 המשרד.
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GES – סחר חוץ GES – סחר חוץ 

 CRM -תחזוקה והעברה ל שינויים ותחזוקה על פי דרישות

  בנית אפליקציה לעמ"ז

 סחר חוץ –כניות עבודה ת סחר חוץ –כניות עבודה ת

 CRM -תחזוקה והעברה ל שינויים ותחזוקה על פי דרישות

 שכר עידוד שכר עידוד

 פיתוח מערכת ממוחשבת לשכר עידוד שינויים ושיפוריםתחזוקה 

 העסקת ילדים העסקת ילדים

 שינויים ותחזוקה על פי דרישות
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

 שביתות שביתות

פיון ם ותחזוקה על פי דרישות, תחילת אשינויי

 ופיתוח מערכת ב 

משרד  הועבר לאחריות 2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

 ניהול חדרי ישיבות ניהול חדרי ישיבות

 שינויים ותחזוקה על פי דרישות
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

 זרים –אכיפה והסדרה  זרים –אכיפה והסדרה 

 עליה לייצור –תיק עובדים זרים 
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 והרווחההעבודה 

 כספות משטרתיות כספות משטרתיות

 תחזוקה

 הקמת כספות חדשות מול המשטרה

 תחזוקה

 הקמת כספות חדשות מול המשטרה

 דיווח ממוחשב על מחלת משלח יד דיווח ממוחשב על מחלת משלח יד

הנושא בהקפאה ממתין להחלטה של מינהל 

 הבטיחות

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 והרווחההעבודה 

 מערכת קליטת נתונים רפואיים מערכת קליטת נתונים רפואיים

הנושא בהקפאה ממתין להחלטה של מינהל 

  הבטיחות

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

 מערכת שליחת ברכת יום הולדת מערכת שליחת ברכת יום הולדת

 תחזוקה שינויים ותחזוקה על פי דרישות
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 אפיק אפיק

המשך פיתוח והטמעת שינויים ותוספות 

 הכרחיים בלבד

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

המשך בדיקת כתיבה מחדש )לא תהיה הסבה( 

  Dynamic Xrm –כנראה ב 
 

  הקפאה עקב פיצול המשרד.\ייתכן עיכוב

 עגורנאים הסבה עגורנאים הסבה

   על פי דרישותשינויים ותחזוקה 
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

   

 מערכת עגורנאים באינטרנט מערכת עגורנאים באינטרנט

 המשך פיתוח והטמעת שינויים ותוספות
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

   

 באינטרנטדיווח תאונות עבודה  דיווח תאונות עבודה באינטרנט

למערכת אפיק, קליטה ואפשרויות  ממשק

 חזורא

 

  

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

  

 מערכת קליטת תסקירי מעליות באינטרנט מערכת קליטת תסקירי מעליות באינטרנט

 כרגע מוקפא עקב ההפרדה
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

 שאילתות באינטרנט נותני שירותים שאילתות באינטרנט נותני שירותים

 פיתוח חדש למערכת
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

   

 הסכמי עבודה הסכמי עבודה

שינוים ושיפורים של המערכת החדשה עפ"י 

 דרישה

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

  שיפור מנוע החיפוש
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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  .

דיווח ממעבדות חיצוניות על בדיקות 

 סביבתיות במפעלים  

 סיום פיתוח, פיילוט, העלאה לייצור
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

  תחזוקה והרחבת הפיתוח הקיים.

  בניית ממשקים מול קופות החולים

ממתינים לשינוי באבטחת מידע על מנת 

לאפשר חיבור משתמשים במערכות הפעלה 

Windows 10 

 

 בדיקת קרינה מייננת בדיקת קרינה מייננת

 .סיום פיתוח, פיילוט, העלאה לייצור
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

  תחזוקה והרחבת הפיתוח הקיים

ממתינים לשינוי באבטחת מידע על מנת 

לאפשר חיבור משתמשים במערכות הפעלה 

Windows 10 

 

 מערכת עגורנאים א + ב מערכת עגורנאים א + ב

פיון קבלת המערכת ממשרד התחבורה, א

והקמת מערכת חדשה במקום זו הקיימת 

במידה ותאושר הקמת  –הכתובה במג'יק 

 המערכת )עקב פיצול המשרד(.

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

כמו כן הנפקת תעודה בטכנולוגיה של רישיון 

 נהיגה למניעת זיופים.
 

 אתר האינטרנט של המשרד אתר האינטרנט של המשרד

 גוב אחוד. GOV.ilסיום הסבת תכנים לאתר 
 המשך תחזוקה 

 סיום תרגום האתר לאנגלית

  עיבוי אתר אנגלית.

הפקת ימי עיון וסדרת הדרכות לנאמני 

אינטרנט ביחידות המשרד בנושא ניהול תוכן 
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 ונגישות תכנים

הקמת פורטל משרדי חדש כולל פורטלים 

 ייעודיים ליחידות

 

המשך תחזוקה שוטפת של כלל אתרי המשרד, 

 ואפליקציות מובייל  WEB מערכות ה
 

התנעת תהליך העברת מערכות ואתרים 

 נוספים למשרד הרווחה 

 70פיתוח ועלייה לאוויר של אתר בנושא 

 לישראל 

פיתוח ועלייה לאוויר של אתר בנושא יבוא 

 אישי 

 פיתוח אתרי מאגרי מידע משרדי

אתר למשקיעים  –בניית פורטל למשקיע 

 Invest iN Israelמטעם 

 ל לבן ניהול פעילות אינטרנט של מטה כחו

 

 

 

   

 עבודה בגובה עבודה בגובה

בדיקת הקמת  המערכת כחלק ממערכת 

 הכשרה מקצועית העונה לחלק מהדרישות,

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

  הקפאה עקב פיצול המשרד.\ייתכן עיכוב

 מערכת שכר עידוד מערכת שכר עידוד

 פיתוח מודול קבוצות עבודה 

 פיתוח גרעין חישוב שיטה

 פיתוח שיטות חישוב פשוטות

 פיתוח קבוצות חישוב

 פיתוח הזנת קלטים למדדי ביצוע

 פיתוח ממשק קליטת נתוני עובדים ממרכבה

 פיתוח שליחת ממשק למל"מ

אפיון שיטות מורכבות והשלכות על 

 המודולים השונים.

  אפיון הרשאות 

  אפיון קליטת נוכחות עובדים 

  ניהול מסך עובדים אפיון 
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  אפיון תהליכי מערכת 

  תחילת אפיון מודול שיטות חישוב 

 טופס פניות טופס פניות

 בתחזוקה הוספת סוג טופס אישור העסקה 

 טופס מענק השתלמות טופס מענק השתלמות

פיתוח טופס ובניית תהליך קליטה במערכת 

 התפעולית של יחידת ההדרכה

 

 

 בתחזוקה

 משאבי אנוש משאבי אנוש

 בניית עולם תוכן משאבי אנוש במחולל דוחות

 
 בתחזוקה

DBA DBA 

חיפוש לפי טקסט "חיפוש חכם" עבור יחידות  

רבות, )רשפ"ת, סחר חוץ( )מוערך בחודש 

 עבודה(. 

 שירות עסקים

 אינדוקס בסיס נתונים של שער עולמי

אוטומטי לקליטה מרשם בניית תהליך 

 החברות

 אוטומטי לעדכון פרטי מכסבניית תהליך 

 מעבר לשרתים  מתקדמים

  הקצאות קרקע –הסבה  

 מה"ט מה"ט

 פיון הרפורמה במה"טתחלת אה
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

  המשך פיילוט מכללות וחיבור למשרד 

  עדות משמעת במה"טוהוספת התייחסות לו

  בניית מערכת הכרה באוכלוסיות מיוחדות 

  בניית מערכת פיקוח רוחבית 

 בניית דוח חכם

 

 ליין לממונים  המשך בניית מערכת בקרה און

 התאמת מחולל לבחינות מה"ט

ה מול החברות הזוכות בניית ממשקי עבוד

מידרוג מכללות מה"ט ובניית במכרזי מה"ט . 

 מנוע חיפוש חכם
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TFS TFS 

 ALMככלי  TFSהמשך הטמעת כלי   .1

 בהתייחס לשיטות עבודה ופונקציונאליות.
 המשך הטמעה לתחזוקה

לשימוש  WI המשך ביצוע קסטומיזציות ל  .2

 .TFS תשתיתי ב

 

  .Buildהמשך שימוש בשרת   .3

  מימוש מיגרציה.  .4

  .DevOpsהתחלת מימוש נושא   .5

  נוהלי האגף

  ,SP13מימוש נוהלי האגף במסגרת   .1

  בשיתוף עם חטיבת האינטרנט.

  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(.

QA QA 

בדיקות למערכות בפיתוח המשרד ביצוע 

 ולמערכות בתחזוקה שוטפת.

למימוש   TFSהמשך מימוש שימוש בכלי 

 תקלות ומשימות.

המשך ביצוע בדיקות למערכות בפיתוח 

 המשרד ולמערכות בתחזוקה שוטפת.
 

למימוש   TFSהמשך 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(.

 

 הכשרה מקצועית הכשרה מקצועית

 תחזוקת מערכות האגף.
הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

  התאמה לשפות נוספות –מערכת מחולל 
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קליטת סורקים ומדפסות חדשות לשירות  

מחלקות הבחינות במחוזות תוך כדי שיפור 

 משמעותי באופן עבודת המחלקות.

 

פריסת מוקדים נוספים לבחינות ממוחשבות 

 מבוגרים
 

  התאמת 

שינוי בחישוב בפרופיל מורה וחיוב בממשק / 

 קובץ
 

הוספת תנאים מגבילים לרישום תלמידים 

 ונוער לפעולות מבוגרים
 

בדיקת תלמידים לומדים כפולים של בתי ספר 

 משרד התמ"ת מול משרד החינוך

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

  הצלבת נתונים מול רשתות נוספות

  המשך פריסת מערכת מנב"ס נוער לבתי הספר

אפיון מנב"ס מבוגרים לבתי ספר סיום 

 סקיים ומתוקצביםע
 

  התאמת מערכת ל"עוז לתמורה"המשך 

חיבור מערכת משרת התשלומים בנושא  

 בחינות
 

הקמת מנוע חיפוש יחודיי המשתמש בחכמת 

  עתידייםההמונים להצגת נתוני קורסים 

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

הקמת טופס הזמנת בחינות לייעול הזמנת 

 הבחינות 
 

"דגל אדום" על מסך המשתמש  והוספת נתוני 

 שיפור שולחן חכם
 

  המשך בניית מערכת פיקוח וטפסים מקוונים 

  בניית מערכת בקרה והצגת מידע און ליין

עם יומנים דיגיטליים בבתי הספר  אינטגרציה

 נוער
 

  ממשק תעסוקה בתי ספר נוער אפיון

   מעבר לשרתי הרווחה
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 מהנדסים מהנדסים

פיתוח תהליך למתן רישיון לאחר פיון / א

 חודש שישי ללא תשלום

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה

פיון / פיתוח הגשת התמחות אחרי שנתיים א

 וחצי לימודים במוסד
 

  פיון / פיתוח מתן רישיון למומחים זריםא

 מזגנים מזגנים

פיון ופיתוח מערכת חדשה עבור טכנאי מיזוג א

 אוויר

הועבר לאחריות משרד  2019החל מינואר 

 העבודה והרווחה
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 מאגרי מידע
 

, פרק ב"הגנה על 1981תשמ"א -להלן מאגרי המידע הרשומים עפ"י חוק הגנת הפרטיות ה

 מאגרי מידע( 20כ )סה" 1.1.2019 –נכון ל  –הפרטיות במאגרי המידע" 

 

 המאגר תיאור מאגר מנהל שם יחידה המאגר שם

משאבי  תיק

 אנוש
 פישר רועי מנהל משאבי אנוש

נתונים אישיים על 

 עובדי המשרד

 פישר רועי מנהל משאבי אנוש מאגר עובדים

 בפניות טיפול

 בנושאי עובדים

 עובדי של רווחה

 וגמלאי המשרד

 . המשרד

 פישר רועי מנהל משאבי אנוש עידוד שכר

 חודשיים נתונים

 בגין ומצטברים

 לשכר זכאות

 .עידוד

 פישר רועי מנהל משאבי אנוש הדרכה

 השתלמויות מעקב

 המשרד עובדי

 תשלום ואישורי

 למדריכים

 שירה קווה פניות הציבור פניות הציבור
מעקב אחר פניות 

 הציבור

 לוי פיני ביטחון ט"קב
 אישורי מערכת

 .ט"קב

 מרשם נתוני

 אוכלוסין

אגף טכנולוגיות 

 דיגיטליות ומידע
 ברונר שמעון

 מרשם נתוני

 .בסיסיים

 חברות מאגר

 ועסקים

אגף טכנולוגיות 

 דיגיטליות ומידע
 ברונר שמעון

 ישות מספר

 נתונים ,משפטית

 ,החברה על כללים

 קשר פרטי

 נתוני ,ובעלים

 ונתונים סיוע

 בהתאם כלליים
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 המאגר תיאור מאגר מנהל שם יחידה המאגר שם

 המשרד ליחידות

 .מולם הפועלות

 אוהד כהן מנהל סחר חוץ יצואנים

 ,יצואן מספר

 נתוני ,כתובת

 .ייצוא

נתוני מרשם 

 היבואנים
 יעקב וכטל ממונה על התקינה

רישום יבואנים 

טובין  םהמייבאי

 שחל עליו תקן

נתוני חונכות 

 וחברות יעוץ

הרשות לעסקים 

 קטנים ובינוניים
 תיירן קיו

בקשות עסקים 

קטנים לקבלת יעוץ 

 וסיוע להקמת עסק

 עוז כץ מנהל תעשיות איתור קוד יצרן

אוסף הפרטים 

גבי המצויים על 

הברקוד של 

 החברות השונות

משק לשעת 

 חירום
 בר גבי מנהל חירום

 מפעלים רישום

 עובדים ומוסדות

 צווי הפקת לצורך

 .חירום בשעת גיוס

 אגודות

 שיתופיות

 נורית מערכת

רשם האגודות 

 השיתופיות
 הכהן מירון ד"עו

 אגודות רישום

 טיפול שיתופיות

 פרוקים בשעבודים

 תביעות מאזנים

 .משפטיות

קטלוג חברות 

ישראליות 

המייצרות כחול 

 לבן

 רונה קוטלר מטה כחול לבן

רשימת היצרנים 

הישראלים 

המייצרים כחול 

לבן וזכאים לסימון 

המוצרים בתו 

 מיוצר בישראל

רשימת גופים 

 מזמינים

הרשות לשיתוף 

פעולה תעשייתי 

ת וקידום השקעו

 זרות

 זיוה איגר

רשימת כל הגופים 

המפרסמים 

ואנשי מכרזים 

הקשר )עיריות, 
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 המאגר תיאור מאגר מנהל שם יחידה המאגר שם

רשויות, חברות 

 וכד'(

 אכיפה במסחר

+ נאשמים 

בתחום 

 הצרכנות

מנהל אכיפה  מסחר 

 ומדידה
 נאוה זקן

 אישיים פרטים

 נתוני ,קשר ופרטי

 והחלטות העבירות

 .המשפט בית

משקלות 

 ומידות

מנהל אכיפה  מסחר 

 ומדידה
 נאוה זקן

רשימת חברות  

 ותחנות דלק

 יבוא – ייצוא

 יהלומים

מנהל יהלומים אבני 

 חן ותכשיטים
 דני טל

 נתוני ,קשר פרטי

 ופרטים יצוא

 .כלכליים

 ההשקעות מרכז

הרשות להשקעות 

ולפיתוח התעשייה 

 והכלכלה

 איצקוביץ נחום

 תאגידים

 סיוע המקבלים

 והנחות בהשקעות

 חוק פי על מס

 השקעות עידוד

 .הון
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 2018חוברות שהופקו במהלך שנת 
 
 

 :רשימת החוברות שהופקו על ידי המשרדלהלן 
 

 עלון שטוקהולם .א

 ספר חדשנות ישראלית .ב

 חוברת ביוטכנולוגיה .ג

 חוברת דיגיטלית קניין רוחני בסין .ד

 2018עושים עסקים בישראל  .ה

 חוברת זמן צפון .ו

 חוברת אוטומטיב בעולם .ז

 עלון יהלומים .ח

 כנית להעלאת הפריון בתעשייהחוברת ת .ט

 2018פנקס קשר  .י

 מסוכנים בערבית ובעבריתעלון צעצועים  .יא

 חוברת אינדונזיה .יב

 חוברת אסטרטגית לאומית לייצור מתקדם בתעשייה .יג

 חוברת כלי סיוע .יד

 
 
 

 (2018גות ותמיכות במימון המשרד )קרנות, מל
 

 
 ₪ 1,296,500תכנית עתידים לתעשייה :  .טו

 
 ₪  160,000:   ₪( 10,000סטודנטים קיבלו כל אחד  16תכנית טובים לתעשייה ) .טז
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 סיכום

 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 הגיאוגרפית והגדלת שיעור השתתפותן של אוכלוסיות מגוונות במעגל העבודה. 

 

כמו כן, משרד הכלכלה והתעשייה אמון על קידום העסקים הקטנים והבינוניים, משיכת 

נספחים כלכליים בעולם. בנוסף, עוסק  45משקיעים זרים לישראל והפעלת מערך של 

המשרד בטיפול בסוגיות הקשורות להורדת יוקר המחייה והגברת התחרות במשק 

 הישראלי. 

 

רחב של כלי סיוע לטובת עסקים, חברות ויזמים  משרד הכלכלה והתעשייה מציע מגוון

בישראל. אנו רואים חשיבות רבה בהנגשת פעולות המשרד וכלי הסיוע לציבור האזרחים 

בכלל ולקהלי היעד של המשרד בפרט. אנו משקיעים משאבים רבים להגברת השקיפות בכל 

ולחיזוק הכלכלה הנוגע לפעולות המשרד מתוך אמונה כי זו היא הדרך להשגת יעדי המשרד 

 הישראלית.

 

 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.

 


